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O sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın), kitabın anası olan bir kısım 
ayetleri muhkem' dir. Diğerleri de (benzeşen) müteşâbih ayetlerdir. 
Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne (ve karışıklık) çıkarmak ve onun ol-
madık yorumlarını yapmak için müteşâbih ayetlerinin ardına düşerler. 
Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, 
"Biz ona inandık, onun hepsi Rabbimizin katındandır." derler. (Bu ince-
liği) ancak temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.  

                                                                                      (3 Âli ‘İmrân Suresi 7) 

 
İnandığını ve İman ettiğini söylediğin, fakat yaşamadığın Din senin 
değildir. 

                                                                                            SAMİ ÖZ 
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KİTABIN GAYESİ   

Bismillahirrahmanirrahîm; 
Kur'an-ı Kerîm'in tercüme ve tefsiri ile ilgili olarak dilimizde ciltler dolusu 
kitap yayımlanmıştır. Vahyin mana itibariyle hayat veren olduğunu, bizzat 
hayatı düzenlemek için insanı muhatap aldığını söyleyebiliriz. Yani vahyin 
tek muhatabı vardır o da insandır. O halde her insanın o’nu doğru anlaya- 
bilmesi için önce çok iyi tanıması sonrada okuması gerekir. O’nu bize en iyi 
tanıtacak olan ise birçok ayetlerde olduğu gibi yine vahyin kendisidir. 
Bunlardan bazılarına örnek vermek gerekirse: 

“Bu Kur’an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) 
hakkıyla haberdar olan (Allah) tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve 
açık) kılınmış’ sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı 
ayrı açıklanmış (fussilet) bir kitaptır.”                                 (11 Hud Suresi 1) 
 
“Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, doğru yolu gösteren bir 
rehber, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.”  
                                                                                                  (16 Nahl Suresi 89) 
 
“Allah size Kitap’ı ayrıntılı bir halde indirmişken hüküm için, O’ndan baş-
ka bir hakem mi arayayım? Kendilerine daha önce Kitap gönderdikleri-
miz de, bilirler ki bu Rabb’inden hak olarak indirilmiştir. O halde sakın 
şüphe duyanlardan olmayın, Rabb’inin sözü doğruluk ve adalet bakımın-
dan tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir güç yoktur.”  
                                                                                         (6 Enam Suresi 114-115) 

Kuran’da ayrıca Kitab’ın “mübeyyin, beyyine vs.” açık, net ve ayrıntılı oldu- 
ğunu ifade eden yüzden fazla ayet bulunmaktadır. Yukardaki ayetlerin ifa- 
desi ile Allah’ın sözleri eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbimiz mesa- 
jını hem öğüt ve ibret alınsın diye anlaşılır kılmış ve de ayetleri gerekli olan 
en ince ayrıntısına kadar yine ayetlerinde bizzat açıklamıştır.  

Bütün bunlara rağmen, Peygamberimizin vefatından bir süre sonra başla- 
yan ve bugüne kadar da devam eden, kendilerini “ Din Adamları” olarak 
tanıtan ve din’ in ancak kendilerinden öğrenilebileceğini ifade eden bir 
sınıf ortaya çıkmıştır. Bu sınıf mensupları yayınladıkları çeviri, meal, tefsir, 
hadis ve fıkıh kitaplarında, aşağıda izahı yapılan müteşâbih ayetlerde ara- 
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yıp karşılığını bulamadıkları konuları, İslam’da sonradan yer alan Fıkhi veya 
İtikadi Mezheplerden birisinin görüşüne bağımlı kalarak işlemektedirler.  

Emeviler’in Mısır valisi Abdülaziz b. Mervan’ın (ö. 86/705) hazırlığını yaptı-  
ğı, fakat yerine geçen oğlu Ömer b. Abdülaziz’in (ö. 120/738) Medine valisi 
Ebu Bekr b. Hazm’a gönderdiği fermanla ilk kez, Peygamberimizin sözleri 
olduğu iddia edilen hadislerin toplanmasına başlanmıştır. Ebu Bekr Mu- 
hammed b. Müslim b. Ubeydullah İbn Şihab ez-Zühri (ö. 124/742) ise, 
hadisleri resmen tedvin eden ilk önemli figürlerden birisidir. Toplanan bu 
hadislerin, Mezhep görüşlerinde dini kaynakmış gibi geniş yer aldığı bilin- 
mektedir. Oysa vahyin tek kaynak olarak ümmet arasında korunması husu- 
sunda tehlikeyi önceden sezen ve Resul olarak kendisine gönderilen ayet- 
leri tebliğ (sünnet görevi olarak) etmekten başka görevi olmayan Peygam- 
berimiz, Nebî kimliği ile sarf etmiş olduğu sözlerin, hadis olarak toplanma- 
sına ve ayet gibi kayıt altına alınmasına her ne kadar farklı görüşler olsa da 
karşı çıkarak yasakladığı bilinmektedir. Bu yasaklara dört halife döneminde 
de titizlikle uyulmasına rağmen maalesef Halife Hz. Ali ile Muaviye arasın- 
da başlayan çekişme ve İslam toplumunda meydana gelen bölünmeler 
mezhepsel ayrışmayı da beraberinde getirmiştir. Hz. Ali’den sonra halife 
olan Muaviye’nin de desteğiyle Hadis Külliyatının adımları atılmıştır. Halis 
niyetlerle hadis nakleden Ravilerin yanısıra, Kur'an-ı Kerîm'e müdahale 
edemeyeceklerini çok iyi bilen ve Ravi kisvesi altındaki İslam düşmanları, 
dinimizi de önceki dinler gibi tahrif etmek üzere harekete geçmişlerdir.  
Bunlar tahrif edilmiş olan önceki Kutsal Kitaplardan da yararlanmak sure- 
tiyle binlerce mevzu (uydurma) hadislerin başta İmam Buhari olmak üzere 
en güvenilir hadis kaynaklarına girmesini sağlamışlardır. Sonra da Kur’an’ı 
O’na inananlar nazarında tek başına anlaşılamaz kılarak, anlaşılabilmesi 
için ancak, ulemanın kaynaklarına, açıklamalarına başvurulması gerektiğini 
beyinlere dikte etmiş ve başarılı da olmuşlardır. Yaşarken okunması ve ahi-  
reti kazanmak için hayata geçirilmesi gereken Kitabımız Kur’an; başın üze- 
rindeki seviyede raflarda özel kılıflarda özenle korunan ve bir cenazemiz 
olduğu zaman artık hiçbir faydasının dokunmayacağı ölülerimizin arkasın- 
dan okunan bir kitap haline getirilmiştir. Bu suretle; İslam toplumu Allah’ın 
ayetlerinden koparılmış ve yardımcı kaynaklara mahkûm edilmiştir.  

Kuran’ı Kerim’in; Kitab’ın anası olarak da ifade edilen bir kısım ayetleri 
muhkem, diğer ayetleri de müteşâbihtir. Muhkem; açık, kesin, yalın ve 
kat'î demektir. Muhkemât ise, normal bir akıl sahibi için başka türlü anla-
şılması mümkün olmayan, açık, net ve tek anlam ifade eden Kur'an ayetle- 
ridir. Bu ayetler Kitab'ın ana prensiplerini oluşturur ve indirilme amacını 
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belirlerler. Dinin esaslarını açıklayıp, inançla ibadetleri, görevle sorumlu- 
lukları, emir ve yasakları bunlar bildirir. Dolayısıyla dinin tek ve temel kay- 
nağı olan Kur'an-ı Kerîm'in sadece muhkem ayetlerini önyargısız anlayarak 
okuyan, öğrenen ve yaşayan akıl sahibi her insan Allah’ın gönderdiği tek 
din olan İslam’ı, bu kitaptan eksiksiz olarak öğrenmiş olacaktır.  

Kuran’da hiçbir şey eksik olmadığı gibi, hiçbir şey de fazla ve gereksiz de- 
ğildir; “Yeryüzünde gezen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş 
yoktur ki sizin gibi (Allah’ın) mahlûku olmasın, Biz bu kitapta hiçbir şeyi 
eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirile- 
cekler.”                                                                                   (6 Enam suresi 38) 

Müteşabihat ise, birden fazla anlama gelebilen ayetlerdir. Kur'an insan di- 
linde birden çok anlama gelebilecek müphem ifadeler kullanarak insana 
bazı konularda esneklik tanımıştır. O halde müteşabih ayetlerin gayesinin, 
kişinin gerçeğe yaklaşması ve onu kavramasını sağlamak olduğu söylene- 
bilir. Halis bir anlayışla Hakk'ı arayanlar, tüm dikkatlerini Muhkem (açık ve 
kesin) ayetlerin incelenmesi üzerine yoğunlaştıkları takdirde, Kur'an'ın ger- 
çekten Allah'ın kelâmı olduğu inancına erişirler. Müteşâbih ayetler onların 
zihninde şüphelere yol açmaz ve ayetlerden anladıklarıyla yetinirler.  

Yukarıda da kısmen değindiğimiz din adamlarının muhtelif konulardaki 
görüş ayrılıklarının sonucunda kurulan Mezhepler, bu müphem ifadelerin 
bulunduğu müteşâbih ayetlere Peygamberimizin sözleri olduğu iddia edi- 
len hadisleri kaynak göstererek açıklamalar getirmeye çalışmışlardır. Bu 
suretle hadis külliyatına maksatlı olarak karıştırılan yüzlerce İsrailiyat ve 
Mesihiyata ait bilgiler, çok hayati konularda Kur’an dışı bu kaynaklarda 
İslam’ın hükmü imiş  gibi ümmete Allah’ın dini olarak sunulmuştur. Bu üm- 
met asırlardır İslam dışı, geleneksel din olarak ifade edilen bu dine inan- 
makta ve yaşamaktadırlar. Dünya’daki iki milyara yakın nüfusa sahip olan 
Müslümanların bugün batıl karşısındaki zelil durumları, nasıl bir din anlayı- 
şına sahip olduklarının en büyük delilidir. Ateizm ve deizmin önlenemeyen 
yayılması da bu nedenledir. 

Oysa Allah kullarına hiçbir din adamı veya mezhebe ait kaynaklardan değil, 
sadece kendi gönderdiği kitaptan hesaba çekeceğini  “O (vahiy) senin için 
de halkın için de bir öğüt ve şereftir. Zamanı gelince hepiniz ondan soru- 
lacaksınız.” (43 Zuhruf suresi 44.) ayetinde açıkça bildirmektedir. Hesap 
günü bu kitaptan sorumlu olabilmemiz için kitabın bir aracıya ihtiyaç du- 
yulmadan, herkes tarafından anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir olması 
gerekmez mi? O halde; Bugün Müslümanların en önemli hayati görevi bu 
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sapkın din anlayışından kurtularak Kur’an’ı Kerim ile buluşmak olmalıdır. 
Müfessirlerin, mezhepsel kimliklerinden arınarak, ayetlerde Allah neyi, 
nasıl ve ne kadar söylemişse çevirilerinde hiçbir ilavede veya eksiltmede 
bulunmadan bununla iktifa etmeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Hayatımı son 36 yıldır, tefekkür ederek yıllarca Kur’an’ı Kerim tefsiri ve Ha- 
dis dersleri alarak geçirmiş bulunuyorum. Ancak bu konularda (diploma vs. 
gibi) kurumsal bir belgesi bulunmayan, Allah’ın sade bir kulu olarak bu ça- 
lışmadaki amacım; Müminlerin yaşamıyla ilgili konular hakkında muhtelif 
surelerdeki ayetleri tek bir konu başlığı altında toplayarak, okuyucunun 
bilgiye kolay ulaşmasını ve dikkati dağılmadan konuya odaklanmasını sağ- 
lamaktır. Fakat daha da önemlisi, Kur’an dışı bütün kaynak ve kültürlerin 
etkisinden arınarak, eksik bir bilgi taşımayan, izaha muhtaç olmayacak 
kadar anlaşılır ve güvenilir tek kaynak olan kitaptan kendisine verilmek 
istenen mesajı anlamasını sağlamaktır. Eksik ve noksanlarımla birlikte gös- 
termiş olduğum çabamın, Ümmetin Vahiyle buluşmasında bir temel taşı 
oluşturmasını Allah’tan niyaz ediyorum.  

Bu çalışmada; 1941'de Pakistan’ da Cemaat-i İslami'yi kuran merhum 
Seyyid Ebu'l-Ala Mevdudî başta olmak üzere muhtelif çeviriler üzerinde 
çalışarak ve Kuran Araştırma Grubu’nun “ Uydurulan Din ve Kur’an’daki 
Din” adlı 60. Baskı kitabından da alıntılar yaparak, açıklamalar kısmında ise 
vahyin orijinal mesajına olabildiğince bağlı kalarak Mezhepsel yaklaşımlar- 
dan arındırmaya ve okuyucunun yaşam rehberimiz olan Kitabımız Kur’an’ı 
arı duru bir şekilde anlayabilmeleri gayesiyle, onları sıkmadan, detaylara 
boğmadan özetlemeye çalıştım. Fakat bu çalışma veya herhangi bir başka 
çalışma ile yetinmeyerek gerçeği doğrudan Allah’ın kitabı olan Kuran’da 
aramak gerekir. Bize düşen Allah’ın ayetlerine dikkat çekmektir. Her şeyin 
en doğrusunu Allah bilir. Hata ve kusurlar bize aittir. 

Bu düşüncelerle çıktığım yolda başta merhum Seyyid Ebu'l-Ala Mevdudi’ye 
Rabbimden rahmet diliyorum. Ayrıca çalışmalarımda; 23 yıldır tefsir ders-
lerine katıldığım değerli Hocam Şeyho Duman’a, yazıya teknik ve tashih 
yönünden incelemeleriyle katkılarını sunan değerli Araştırmacı Yazar M. 
Yavuz AY’ a, ayrıca kitabın kapak tasarımında ki katkısı ve çalışmalarımda 
bana her zaman sabırla katlanarak her konuda güçlü desteğini esirgeme-
yen sevgili eşime teşekkürler ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Hamd 
yalnızca Âlemlerin Rabbi Allah’adır.  
 
Çaba bizden, Tevfik Allah'tan 
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GİRİŞ:   KUR'AN-I KERİM' İN MAHİYETİ VE HEDEFİ 

Kur’an’ın orijinal metni değiştirilemeyeceği için, Arapça metinde görülen 
kopukluk ancak tefsir ve dipnotlar ile giderilebilmektedir. Dolayısıyla Kur'- 
an başka bir dile çevrilirken, konuşma dili de ustalıkla yazı diline aktarılırsa, 
bu kopukluğun kolayca giderilmesi mümkün olmaktadır. Kur'an'ın her su- 
resi, aslında İslam davetinin belirli bir safhasında nazil olan bir hutbedir. 
Surelerin belli bir arka planı ve kendisine bağlı olarak indikleri özel şartları 
vardır. Arka planı ve nüzul sebebi ile sure arasında derin bir ilişki bulun-  
maktadır. Sureler bu özellikleri dikkate alınmaksızın vakıalardan soyut bir 
şekilde olduğu gibi tercüme edilirse, tamamıyla anlamsız kalacaktır. Öyle 
ki, bazı yerlerde mâna, yanlış anlaşılabilecek veya hiç anlaşılamayacaktır. 
Fakat Kur'an diğer dillere çevrilirken serbest bir üslûp kullanmak suretiyle 
anlamı, surelerin arka planı, nüzul sebebi ve zamanı ile ilişki kurulabilir. 
Böylece söz konusu eksiklik giderilerek, okuyuculara Kur'an'ın anlamı akta- 
rılabilir. Kur'an apaçık (mübîn) bir Arapça ile nazil olmuş, ama aynı zaman- 
da kendine has bir takım özel kavramlar kullanmıştır. Birçok kelime orijinal 
lügat anlamı dışında özel bir anlam bilimi alanına sahiptir veya muhtelif 
yerlerde çeşitli anlamlar taşımaktadır. Dolayısıyla Kur'an'ın birebir ter- 
cümesinde bunları gözetmek çok güç olur. Bu hususlar gözetilmediğinde 
ise, bazı okuyucuların zihninde türlü türlü istifhamlar oluşur ve ayetleri 
yanlış anlama tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Sözgelimi "Küfür" kavramı- 
nı ele alırsak, Kur'an ıstılahında dilbilimciler, fakihler ve kelamcılar buna 
farklı anlamlar vermişlerdir. Ayrıca bu kelime Kur'an'ın her yerinde aynı 
anlamda kullanılmamıştır. Mesela;  imandan tamamen yoksun olma duru- 
mu küfür kelimesiyle ifade edilmiştir. Ayrıca inkâr etmek, nankörlük et- 
mek, İslam'ın bir ilkesini ihmal etmek, itikaden kabul edip pratikte reddet- 
mek, zahiren itaat edip içten inanmamak (nifak) karşılığında da kullanıl- 
mıştır. Şimdi biz bu kelimeyi tek bir anlamıyla karşılarsak, tercüme belki 
doğru olur ama okuyucu istenilen manayı anlamaz veya yanlış anlar.  

Birebir tercümedeki zaafın giderilebilmesi amacıyla, önce Kur'an'ın orijinal 
ibaresini okuyup ne demek istediğini kavradıktan sonra, konuşma dilini 
yazı diline dönüştürerek tercüme etmek ve Kur'an'ın anlamını ne eksik ne 
de fazla aynen aktarmaya çalışmak gerekir. 
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Kur'an'ı Kerim'in mesajını tam anlamıyla kavrayabilmek için ayetlerin indi- 
ği dönemin arka planını göz önüne almak gerekir. Kur'an'ı incelemeye baş- 
lamadan önce, O'nun diğer kitaplardan farklı ve eşsiz bir kitap olduğunu 
akıldan çıkarmamalıdır. Sıradan kitapların aksine Kur'an, edebî bir sıraya 
göre tertip edilmiş belirli konular hakkında bilgi, fikir ve tartışmaları ele 
almaz. Bu nedenle Kur'an'a yabancı olan kişi ilk karşılaştığında, hayatın 
farklı yönleri ile ilgili emirlerin düzenli bir şekilde verilmemiş olduğunu 
görerek şaşkınlığa düşer. Buna mukabil, Kur'an'ın imanla ilgilendiğini, 
ahlâkî direktifler verdiğini, kanunlar koyduğunu, insanları İslâm'a çağır- 
dığını, kâfirleri uyardığını, tarihî olaylardan ibret dersleri verdiğini, uyarılar- 
da bulunduğunu, müjde verdiğini ve bunların hepsinin bir ahenk içinde 
sunulduğunu görür. Aynı konu farklı şekillerde tekrar edilir ve görünürde 
hiç ilgisi olmayan bir konu diğerini takip eder. Bazen hiçbir sebep yokken, 
bir konunun ortasında başka bir konu anlatılır. Konuşmacı, hitaplar ve 
hitabın yönü hiçbir kurala uymaksızın sürekli değişir. Hiçbir yerde bölüm 
ve konuları ayıran bir işaret yoktur. Tarihsel olaylar anlatılır; fakat anlatım 
tarih kitaplarındaki gibi değildir. Felsefe ve metafizik sorunlar bu konular- 
daki ders kitaplarından çok farklı bir şekilde ele alınır. İnsan ve evrenden, 
tabiat bilimlerindekinden farklı bir dille bahsedilir. Aynı şekilde kültürel, 
politik, sosyal ve ekonomik problemleri çözmede kendi metodunu izler; 
kanunları ve prensipleri sosyologlardan, hukukçulardan ve hâkimlerden 
farklı bir şekilde ele alır. Ahlâk, yazılan bütün eserlerden farklı bir yolla 
öğretilir. Okuyucu Kur'an'ın, ayetleri arasında hiç ilgi ve bağlantı yani 
konularında süreklilik bulunmayan bir kitap şeklinde düzenlendiğini 
düşünmeye başlayabilir. Açıklama, üslûp ve usulü genelde okunan kitap- 
lara benzemez ve herhangi bir kitap düzenini takip etmez. Bunun da 
ötesinde, Kur'an, kelimenin genelde anlaşılan anlamıyla bir "din" kitabı 
değildir. Bu nedenle, okuyucu sıradan bir kitap beklentisiyle Kur'an'a 
yöneldiğinde, olayları sunuş üslûbu karşısında şaşkınlığa düşmektedir. 
Kur'an'ın birçok yerinde arka-plan tasvir edilmez ve pasajın özel nüzul 
sebebi olan olaylara değinmez. Okuyucu, inceleyeceği bu kitabın yeryü- 
zünde kendi türünde tek olduğu; edebî üslûbunun diğerlerinden farklılığı 
ve kafasında var olan kitap kavramının, Kur'an'ı anlamasına yardımcı ola- 
mayacağı konusunda önceden uyarılırsa, anlaşılmadaki bu tür zorluklardan 
kurtulabilir. Öncelikle zihnini kalıplaşmış kavramlardan yalıtarak, Kitab'ın 
ayrıcalıklı eşsiz özellikleri olduğunu kabul etmelidir. Okuyucu işte ancak o 
zaman Kur'an'ı anlayabilir. Aynı zamanda O'nun üslûbuna, kullandığı te- 
rimlere ve açıklama yaparken kullandığı usule yatkın olmalıdır. Bir bölümü 
incelerken, indirildiği zaman ve zemini de göz önünde bulundurmalıdır.  
Her şeyden önce, Kur'an'ın mahiyetini kavramalıdır.  
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Öncelikle, Hz. Muhammed'in (s.a) öne sürdüğü Kur'an'ın ilâhî bir kılavuz 
olduğu iddiasını göz önünde bulundurmalıdır. Âlemlerin Rabbi, insanı ya- 
ratmış ve öğrenme, konuşma, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma 
melekeleriyle donatmıştır. Seçme, istediğini elde etme özgürlüğü ve yet- 
kisi vermiştir. Kısacası, ona bir tür muhtariyet vermiş, yeryüzünde kendi 
halifesi olarak ilân etmiş ve kendi Hidayet’ine (doğru yol) uygun bir şekilde 
yaşamasını emretmiştir. Açıkça, zihninde hiç bir şüpheye yer kalmayacak 
şekilde kendisi ile ne tür bir ilişki içinde olacağını bildirmiştir: "Ben sizin ve 
tüm evrenin Sahibi ve Hakim’iyim; o halde başkasına değil, bana ibadet 
etmelisiniz. Yeryüzüne imtihan olunmak üzere belirli bir zaman için gönde- 
rildiniz ve sonra yine bana döneceksiniz. O zaman, dünyada yaptığınız 
amelleri değerlendirecek ve imtihanı kazanıp kazanmadığınıza karar vere- 
ceğim. Doğru Yol, size göndereceğim kılavuza uymanız ve yeryüzünün sizin 
için sadece bir imtihan ve deneme yeri olduğunu bilerek yaşamanızdır. 
Dünya hayatınızın gayesi, Hüküm gününde imtihanı geçmek olmalıdır. 
Doğru yolu seçerseniz bu dünyada barış ve huzura; Ahirette ise ebedî 
saadete (Cennet) kavuşursunuz. Fakat bâtıl yolu seçerseniz dünyada gaza- 
bıma, Ahirette de çok acıklı bir azaba (Cehennem) uğrarsınız." Âlemlerin 
sahibi olan Allah böyle bir uyarı yaptıktan sonra, Âdem ile Havva'yı (a.s) 
yani ilk insanları yeryüzüne gönderdi ve onlara, kendilerinin ve zürriyetle- 
rinin izlemeleri gereken Hidayeti verdi. Yani insanlığın atası olan bu iki 
insan cahillik ve karanlıklar içinde yaratılmamış, bilâkis onlara izlemeleri 
için apaçık ve parlak bir Nur ve Şeriat (İslâm) verilmişti. Onlar dünyadan 
ayrılmadan dini çocuklarına, torunlarına öğrettiler ve Müslüman (Allah'a 
itaat eden kul) olarak yaşamaya teşvik ettiler. Fakat bunu takip eden 
çağlarda insanlar doğru yoldan (İslâm) ayrıldılar ve birçok sapık dinler 
benimsediler. Cehaletleri nedeniyle sadece Allah'tan gelen Hidayet'i 
unutmakla kalmadılar, aynı zamanda zalimlikleri nedeniyle onu tahrif 
ettiler. Allah'ın sıfatlarını ve güçlerini başkalarına atfettiler. Ortaklar koş- 
tular ve O'na ait olan hakları başkalarına verdiler. Her tür bâtıl inanç, 
felsefe ve yanlış teorileri Allah'tan gelen Hidayet'e karıştırarak çeşitli dinler 
icat ettiler. Allah'ın öğrettiği doğru, adil ve ahlaki prensipleri terk ettiler 
veya onları bozdular; kendi arzu ve hevalarına uygun kanunlar yaptılar ve 
Allah'ın arzını fesat ve zulümle doldurdular. Buna rağmen, Allah sapık 
kimseleri Hak Yol'a uymak zorunda bırakmadı veya hemen onları helâk 
etmedi. Çünkü bu, Allah tarafından verilen sınırlı özgürlük hakkını ihlâl 
etmek olurdu. Bunun yerine Allah, yeryüzünde insanlık var olmaya devam 
ettiği müddetçe onlara ilâhi bir kılavuz göndermeyi, bu kılavuza uyup 
uymama konusunda serbest bırakmayı üzerine aldı. Kendi toplulukları 
içinden Rasûller (elçi) tayin ederek onlara Hakk'ı ve Hikmet'i öğretti. Bu 
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elçiler, O'ndan aldıkları vahye uygun bir hayat yaşıyor ve doğru yoldan 
sapanları Hak Yol'a davet ediyorlardı. Hepsi aynı dini; Allah'ın birliği ve 
Ahiret ’in hak olduğu inancına dayanan hak dini tebliğ ediyorlardı. İnsan- 
ları Hidayet kaynağına çağırarak bir ümmet şekline gelmelerini sağlıyor- 
lardı. Kendi dönemlerinde bu Rasûller tebliğ görevlerini hakkıyla yerine 
getirdiler. Fakat ne yazık ki, topluluklarından çok az kişi inandı ve onlara 
tâbi olduktan sonra da bozuldular. Daha sonra Âlemlerin Rabbi olan Allah, 
kendisinden önceki peygamberlere verilen görevin aynısını yerine getir- 
mek üzere son peygamber Hz. Muhammed'i (s.a) gönderdi. O'nun daveti 
önceki elçilerin dinlerinin bozulmuş şeklini izleyenler de dâhil, tüm insan- 
lığı kapsıyor ve Hak Yol'a çağırıyordu. Hz. Muhammed (s.a) davetini kabul 
eden herkesi bir topluluk halinde birleştirdi. Bu topluluk da vahye uygun 
bir hayat tarzı ortaya koydu ve doğru yoldan sapan diğer insanları Hida- 
yet'e kavuşturmak için gücünün sonuna kadar çaba harcadı. Hz. Muham- 
med'e (s.a) vahyolunan Kur'an, işte bu Davet ve Hidayet'ten oluşur.  

Şimdi, buraya kadar Kur'an'ın mahiyetini anladığımıza göre O'nun konusu- 
nu, ana fikrini, hedef ve gayesini belirlememiz daha kolay olacaktır. Kur'- 
an’ ın ele aldığı konu, "insan"dır. O, insanı felâha veya helâke götüren ha- 
yat tarzlarını anlatır. Kur'an'ın metni boyunca vurgulanan ana fikir, Hakk'ın 
açıklanması ve buna dayanan Doğru Yol'a davettir. Kur'an, Allah'ın, Hz. 
Âdem’i (a.s) halife tayin ettiğinde kendisine ve O'ndan sonra gönderdiği 
diğer bütün peygamberlere vahyettiğinin gerçek (Hakk) olduğunu ve hep-
sinin de aynı Doğru Yol'u öğrettiklerini bildirir. Vahyin hedef ve gayesi ise, 
insanı Doğru Yol'a çağırmak ve cahillikle kaybettiği veya günahkârlığı nede-
niyle yüz çevirdiği Hidayet'i onlara sunmaktır. Bu üç şey zihinde tutulduğu 
takdirde, kitabın üslûbunda bir uyumsuzluk, konuların sürekliliğinde veya 
arasında bir kopukluk olmadığı anlaşılacaktır. Konusu, ana fikri ve amacı 
gözönünde bulundurulduğunda bu kitapta lüzumsuz ve anlamsız tek bir 
nokta yoktur. Baştan sona ele alınan farklı konular, ana fikirle öylesine 
uyum içindedirler ki, onları, farklı renk ve boyutlarına rağmen aynı kolye- 
nin güzel taşlarına benzetebiliriz. Kur'an, göklerin, yerin ve insanın yaratı- 
lışını anlatırken, evrendeki yaratıklara değinirken veya insanlık tarihinden 
olaylar aktarırken, aynı hedefi gözetir. Kur'an'ın amacı Tabiat Bilimleri'ni, 
Tarih'i, Felsefe'yi, başka bilimleri veya Sanat'ı öğretmek değil, insanı Doğru 
Yol'a ulaştırmak olduğundan, Kur'an bu bilimlerin konularıyla ilgilenmez. 
O'nun ilgilendiği tek şey gerçeği anlatmak, onunla ilgili yanlış anlamaları 
ortadan kaldırmak, kafalara Hakk'ı işlemek, insanları kötü davranışlarının 
sonucu ile uyarmak ve tüm insanlığı Doğru Yol'a davet etmektir. Aynı za-
manda inançların, insanların ve toplumların amellerinin, metafizikle ilgili 
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tartışmaların vs. kritiği ile de ilgilenir. Bu nedenle Kur'an, bir şeyi, sadece 
kendi amaç ve hedefine uygun olduğu ölçüde anlatır, belirtir veya o şey 
hakkında hüküm verir. Gereksiz ve ilgisiz ayrıntılar üzerinde durmaz ve 
sözü tekrar tekrar bütün konuların çevresinde döndüğü ana fikre, Hakk'a 
Davet'e getirir. Kur'an bu bakış açısıyla incelendiğinde, tümünün mantıklı 
olduğu ve tüm kitap boyunca bir konu bütünlüğünün bulunduğu görülür. 
Arka-plan Nüzul sebeplerini bilmeksizin Kur'an'daki birçok konu tam anla- 
mıyla kavranamaz. Belirli bir konuyu açıklığa kavuşturan sosyal, tarihsel 
veya diğer şartlar bilinmelidir. Çünkü Kur'an'ın tümü bir anda bütün bir 
kitap olarak inmemiştir. Kur'an, Allah'ın emri ile Resul’ü (s.a) tarafından 
başlatılan İslâmî hareketin tebliğine uygun olan kendine özgü bir üslûp kul-
lanır. Bu nedenle Allah, Kur'an'ı çeşitli safhalarda, İslâmî hareketin 
gereklerine göre parça parça indirmiştir. Mekkî Sureler için, Hz. Resul 
Mekke'deki görevine başlama emri aldığında, Allah o’nun eğitilmesine yö-
nelik emirler gönderdi. Kur'an, aynı zamanda Hakikatle ilgili temel bilgileri 
verdi; insanları bâtıl hayat düzenlerine yönelten yanlış anlamaları cevap-
landırdı ve onları, ahlâkın temel ilkelerini kabul etmeye ve insanlığın felâh 
ve refahını sağlayacak tek Doğru Yol'u benimsemeye çağırdı.  

Zihinde karışıklık doğuran başka bir husus da, Kur'an'ın tam bir hayat düs-
turu olması konusudur. Kur'an'ı okuyan kimse, O'nda sosyal, kültürel, poli-
tik, ekonomik vs. problemlerle ilgili ayrıntılı kanun ve düzenlemelere rasta-
yamaz. Bu nedenle bir kimse, Kur'an'da kitabın kendisinin de çok önem 
verdiği namaz ve zekâtla bile ilgili ayrıntılı düzenlemeler olmadığını görün-
ce şaşkınlığa düşmektedir. Sıradan bir okuyucu, bu yüzden kitabın tam bir 
düstur olduğunu anlamakta zorlanmaktadır. Ayrıca kişinin; Allah'ın sadece 
kitap göndermekle kalmayıp, O'nun öğretilerini pratikte uygulayarak su-
nan birde Resul gönderdiği gerçeğini gözden uzak tutmaması gerekir. O 
halde Kur'an'ın asıl fonksiyonu, İslâm dininin entelektüel ve ahlâkî temelini 
açıkça ortaya koyup bunları örneklerle güçlendirmek ve kalplere işlemek-
tir. İslâmî hayat tarzının uygulamaya ait yönü söz konusu olduğunda ise, 
Kur'an, ancak hayatın her yönü ile ilgili sınır ve hadleri belirler, ayrıntılı 
kanun ve düzenlemelere yer vermez. İslâmî hayat düzenini Kitap'taki düs-
turlara uygun bir şekilde pratiğe aktarma görevi, özel olarak birey, toplum 
ve İslâm devleti için, Kur'an ilkelerine uygun bir hayat tarzı kurmak üzere 
gönderilen Hz. Peygamber'e (s.a) verilmiştir. 

Kur'an'ı İncelemekle İlgili Tavsiyeler: Çok farklı kişiler, farklı amaçlarla Kur'- 
an'a yaklaştıkları için, bütün herkesin ihtiyacına cevap verecek genel geçer 
bir Kur'an okuma tavsiyesi sunmak zordur. Fakat Kur'an'ı sadece anlamak 
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ve insanî problemlerinin çözümünde rehber edinmek isteyen kimseler 
için; birinci şartı, O'nu tarafsız bir yaklaşım ile okumaktır. Kur'an'ın lehinde 
veya aleyhinde sahip olduğu önyargıların tümünden zihnini temizlemeli, 
önceden edindiği tüm fikirleri yok etmeli ve bundan sonra sadece anlamak 
amacıyla okunmalıdır. Kendi önyargıları ile Kur'an'a yaklaşan kimseler, sa- 
tırlar arasında kendi düşüncelerini okurlar ve bu nedenle O'nun iletmek 
istediği mesajı kavrayamazlar. Gözönünde bulundurulması gereken bir 
nokta daha vardır: Kur'an'ın içeriği hakkında şöyle-böyle bir fikre sahip 
olmak isteyen kişi için, bir kez okumak yeterlidir. Fakat eğer, O'nu derin- 
lemesine inceleyip, temel ilkelerini ve bu ilkeler üzerinden kurmak istediği 
hayat tarzını da kavramak için, birçok kez ve her seferinde başka bir bakış 
açısıyla okumalıdır. Bu çalışma sırasında zihninde bazı sorular belirirse not 
etmeli ve okumaya devam etmelidir. Çünkü bunlara Kur'an'ın diğer bölüm- 
lerinde cevap bulması mümkündür. Fakat ilk okuyuşta zihninde beliren 
sorulara cevap bulamaz ise, sabırla ikinci kez okumalıdır. İkinci kez okuyuş- 
ta hemen hemen cevaplandırılmamış soru kalmaz. Böylece Kur'an hakkın- 
da genel bir kanıya vardıktan sonra ayrıntılı bir incelemeye başlayıp, öğre- 
tilerinin farklı yönleri hakkında notlar alınabilir. Örneğin, insanı kurtuluş ve 
başarıya götüren şeylerle, başarısızlık ve hezimete götüren şeyler yan yana 
sıralanmalıdır. Buna benzer bir şekilde Kur'an'ın, iman, ahlâk, ibadetler, 
yükümlülükler, medeniyet, kültür, ekonomi, siyaset, hukuk, sosyal sistem, 
savaş, barış ve diğer insanî meselelerle ilgili öğretileri ayrı başlıklar altında 
toplanmalıdır. Çalışma sonunda, notlar öğretilerin her yönünü ele alacak 
bir şekilde bütünleştirilmeli, sonra da tam bir hayat tarzı oluşturacak şekil- 
de bir araya getirilmelidir. 

Okuyucu, herhangi insanî bir probleme çözüm bulmak amacıyla Kur'an'a 
yaklaştığında, bu çözümü daha önceden ummadığı ve atlayıp geçtiği ayet- 
lerde bile bulabilir. Tüm bunlara rağmen, pratiğe aktarılmayan mesajın 
ruhunu tam kavrayabilmek mümkün değildir. O'nu pratik hayattan uzak- 
laştıranlar, sadece dudaklarıyla okuyarak anlamını kavrayıp ruhunu idrak 
edemezler. Çünkü Kur'an, kolayca okunabilen soyut bir teori ve fikirler 
kitabı değildir. O, insanları bir harekete davet etmek ve bu harekete uyan- 
ların, bu amacını elde edebilmelerini sağlamak üzere gönderilmiş bir kitap- 
tır. Hz. Muhammed (s.a) gibi yumuşak ve sessiz birinin, sessizliğinden çıkıp 
İslâm hareketini başlatmasının ve karşı çıkanlarla savaşmasının nedeni işte 
budur. O'nu her türlü yanlışlığa ve kötülüğe karşı savaş ilân etmeye ve 
şartlar ne olursa olsun kâfirlerle mücadele içinde olmaya teşvik eden 
Kur'an'dı. Daha sonra Kur'an her evden temiz mizaçlı kimseleri kendine 
çekti, onları yeni harekete karşı çıkan, eski düzenin savunucularına karşı 
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mücadele eden liderleri etrafında topladı. Yirmi üç yıl kadar süren, doğru 
ile yanlış, hak ile bâtıl arasındaki bu uzun ve şiddetli savaş boyunca Kur'an, 
İslâmî hayat tarzını mükemmel şekilde kurmayı başarıncaya dek her an ve 
safhada İslâmî harekete rehberlik etmeye devam etti. O halde bir kimse 
sadece kelimelerini okuyarak Kur'an'daki doğruları kavrayamaz. Bunları 
kavrayabilmek için kişinin iman ile küfür, hak ile bâtıl arasındaki çatışmada 
etkin bir rol alması gerekir. O'nu ancak mesajı kabul eden, tüm insanları da 
buna davet eden ve Hidayet üzere hareket eden anlayabilir. Kur'an'ın vah- 
yedildiği dönemde olanları anlayabilen bir kimse o dönemde yaşanana 
benzer, yeni Ebu Cehil'lerle, Ebu Leheb'lerle, ikiyüzlü münafıklarla, "Yahu- 
dilerle", kısacası Kur'an'da bahsedilen her türlü insanla bugünde karşılaşa- 
caktır. Bu mükemmel bir tecrübedir. Bu şekilde kişi, kelimenin sözlük 
anlamlarını gramer ve belâgatin inceliklerini tam kavrayamasa bile, sahip 
olduğu Kur'an ruhu ona bu bilgileri kendiliğinden kazandıracaktır.  
 
                                                                                                   Ebu'l-A'lâ Mevdudî  
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ABDEST – GUSÜL ve TEYEMMÜM 

Kuran’da abdest ve boy abdesti, sadece namazın şartı olarak anlatılır. Ayrı-
ca camiye girerken, Kuran okurken veya namaz dışındaki herhangi bir iba-
det için bu abdestlerin alınması dini bir vecibe değildir. Kuran’da abdest ve 
boy abdesti iki ayette geçer. Abdestin ve boy abdestinin ne için ve ne za-
man gerektiği, su bulunmazsa ne yapılacağı bu iki ayetten anlaşılmaktadır: 

5 El-Mâide: 
6) Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere 
kadar ellerinizi yıkayın, başlarınıza ve aşık kemiklerinize kadar ayaklarını-
zı da meshedin (sıvazlayın)1. Cünüpseniz temizlenin (gusledin). Hasta 
veya yolcuysanız ya da biriniz tuvaletten geldiyse veya kadınlarınızla iliş-
ki sonrası su bulamadıysanız, temiz bir kumla teyemmüm edin;  ellerinizi 
ve yüzlerinizi sıvazlayın. Allah size güçlük çıkarmak istemez, O sizi temiz-
lemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Şükredersiniz diye. 

1. Maide Suresi 6. ayette abdesti nasıl almamız gerektiği anlatılmaktadır. 
Bu anlatımda “yıkayın” fiilinin ardından “yüz ve dirseklere kadar elleri” 
ifadesi geçer, “sıvazlayın” fiilinin ardından da “baş ve aşık kemiklerine 
kadar ayakları” ifadesi geçer. (Aşık kemikleri, ayak bileğinin iki tarafındaki 
çıkıntılı kemiklerdir.) Sünni mezhep mensuplarının çoğunluğu, “sıvazlayın” 
fiilinden sonra geçen “aşık kemiklerine kadar ayakların” sıvanması yerine 
“yıkanması” gerektiğini savunmuşlar, ayakları daha önceden geçen “yı-
kanma” fiiliyle ilişkilendirmişlerdir. Bu yüzden ayakları aşık kemiklerine ka-
dar sıvazlamayı “yıkayın” fiiline göndermek yargısı doğru değildir. “Ayak-
ları yıkama mecburiyeti” uydurma hadislerle desteklenmeye çalışılmıştır. 
Oysa Şiilerdeki hadislere göre ayaklar elle sıvazlanır. Amacımız hadisleri 
hadislerle çürütmek değil fakat Kuran’ı yeterli görmeyenlerin hadiste bile 
keyfi davrandıklarını göstermektir. Prof. Süleyman Ateş birçok sahabenin 
de ayaklarını sıvazlamayla yetindiğini belirttikten sonra ayetin Arapçasın-
dan anlaşılanı şöyle açıklar: “Yüce Allah, abdestte vücudun iki temel uzvu-
nun yıkanmasını emretmiştir ki; bunlar yüz ve kollardır. İki uç uzvun da sı-
vazlanmasını emretmiştir ki; bunlar da baş ve ayaklardır. Yıkayınız fiilinden 
sonra iki tümleç getirmiştir. Bunlar yüz ve ellerdir.” (Süleyman Ateş, Kuran 
Ansiklopedisi, 1. cilt, Abdest bahsi). Kısacası abdestte yüz ve dirseklere ka-
dar eller yıkanır, baş ve aşık kemiklerine kadar ayaklar sıvazlanır, bunların 
haricinde bir şey gerekmez. İsteyen ağzını ve burnunu çalkalar, üç parmak-
la ensesini sıvazlar, ayaklarını yıkar, her uzvunu yıkayışta Arapça dualar 
okur. Fakat bunlar Kuran’daki açıklamalarda yoktur.  
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4 Nisa: 
43) Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken 
(yolculuk hali hariç) yıkanıncaya (gusül edinceye) kadar namaza yaklaş-
mayın. Eğer hasta veya yolcuysanız, tuvaletten gelmişseniz, yahut kadın-
larla ilişkiye girmiş ve su bulamamışsanız, temiz bir toprakla ellerinizi ve 
yüzünüzü mesh ederek teyemmüm edin. Allah affedici ve bağışlayıcıdır. 

 1. İki Ayet’tende açıkça anlaşılıyor ki abdest de, boy abdesti de sadece na-
maz için gereklidir. 5-Maide Suresi 6. ayetin başında abdestin namaz için 
alınması gerektiği söylenir. 4-Nisa Suresi 43. ayette de cünüp olanın yıkan-
madan namaz kılamayacağı anlatılır. 

2. Türkçede “Boy abdesti” ile ifade edilen şey Kuran’da geçen “cünüp” 
halinde gerekli olan yıkanmadır. Arapça’da “Gusül”, yıkanmayı ifade ettiği 
için “boy abdesti” yerine “gusül abdesti” kullanılabilir. Suyun gerekli oldu-
ğu halin iki ayette de “kadınlara dokunma” olduğu söylenir. Türkçede “ka-
dınlarla beraber olma” ifadesi “cinsel ilişkiye girme” anlamında kullanılır. 
“Kadınlara dokunma” ifadesi Arapçada “cinsel ilişki” anlamına gelen bir 
deyimdir ve Kur’an’da bu şekilde kullanılır. Yani boy abdestinin cinsel bera-
berlikten sonra alınması gerekir.   

3. Konuyla ilgili iki ayette de bize suyun gerekli olup ta bulamadığımız hal-
lerde ne yapmamız gerektiği açıklanır. Ayrıca abdesti neyin bozduğu da 
açıklanmıştır. Burada “tuvaletten gelmiş” diye çevirdiğimiz ifade bize 
abdestin “tuvaletten” gelinince alınması gerektiğini göstermektedir. 
“Tuvalet” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “gait”tir. Arapça bu kelime 
“çukur yer” anlamında olup, “tuvalet, ayak yolu” kelimelerine karşılık 
gelmektedir. Yani ayetten abdesti neyin bozduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

4. Boy abdesti için “Şuradan şuraya kadar yıkanın, ağzınızı ve burnunuzu 
üçer kez çalkalayın, toplu iğne başı kadar kuru yer bırakmayın, sağ omuz- 
dan başlayarak üçer kez su dökün…” şeklinde ifadeler geçmez. Ayetteki 
“gasale” kelimesinden sadece “yıkanmak” anlaşılır. “Taharet” ifadesi ile 
ise bu yıkanma işleminde kirlerden arınmanın önemi anlaşılır.  

5. Normalde bir insanın su bulamama ihtimali çok azdır. Kuran’ın bu ender 
oluşacak durumu bile açıklaması Kuran’ın gerektiğinde nasıl tüm detayları 
verdiğinin bir delilidir. Bu durumda kişi, suyun eksikliğini temiz bir toprağa 
teyemmüm ederek giderir; namazı terk etmek diye bir şey söz konusu ol- 
maz. Temiz toprağa eller sürülerek yıkanamayan yüz ve eller sıvazlanır. 
Böylece namaza hazırlık suyun olmadığı zaman da sağlanmış olur. 
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ADALET 

3 Âli ‘İmrân: 
195) Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevap verdi: 
"Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini 
zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. İşte, hicret edenlerin, 
yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, 
çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, 
altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım139. Mükâfatın en güzeli 
Allah katındadır."  

139. Erkek ve kadınların birbirine yaradılış ve cinsiyetinden dolayı hiçbir 
üstünlüğü yoktur. "Benim nazarımda ayırt edilmeksizin hepiniz insansınız 
ve ben herkesi aynı adaletle yargılamaya tâbi tutacağım. Hiçbir ayırım 
yapılmaksızın herkes iyi amellerin karşılığı olan mükâfata kavuşacaktır ."  

4 En-Nisâ: 
58) Hiç şüphe yok Allah, emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında 
adaletle hükmetmenizi emrediyor.88 Bununla Allah, size en güzel öğüdü 
veriyor! Kuşkusuz Allah, hakkıyla işiten ve görendir.  

88. Burada Müslümanlar, İsrailoğulları'nın daha önce düştükleri hatalara 
düşmemeleri için uyarılıyorlar. Onların düştükleri en büyük hata, yozlaşma 
sürecinde yetkiyi hep beceriksiz ve ehil olmayan kişilere vermeleriydi. So- 
rumluluk isteyen, dinî ve siyasî liderlikleri beceriksiz, ehil olmayan, dar 
kafalı, ahlâksız, şerefsiz ve adaletsiz kişilere vermeye başladılar. Bunun 
sonucu, tüm toplum yapısı çöktü. Müslümanlara bu konuda dikkatli olma- 
ları ve sorumluluk gerektiren yetkileri ehil, sorumluluğunun idrakinde ve iyi 
ahlâklı kişilere vermeleri söyleniyor. Yahudiler arasında yaygın olan diğer 
bir kötülük ise adaletsizlikti. Onlar adalet ruhunu çoktan unutmuşlar, za- 
limce ve hiçbir vicdan azabı duymaksızın rahatlıkla zulüm işleyebilecek 
dereceye düşmüşlerdi. Bizzat Müslümanlar bu zulmü acı bir şekilde tatmış- 
lardı. Yahudiler, iki tarafın yaşadığı hayat, hangi tarafın doğru yolda oldu- 
ğunu gösterdiği halde, müminlere karşı putperest Kureyş'in yanında yer 
alıyorlardı. Bir tarafta Hz. Peygamber (s.a) ve O'na inananların saf ve 
temiz hayatı, diğer tarafta kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, üvey 
anneleri ile evlenen, Kâbe'yi çırılçıplak tavaf eden ve daha nice ahlâksız- 
lıkları yapan putperestlerin iğrenç ve kirli hayatı vardı. "Ehl-i kitap" bunlara 
rağmen hâlâ putperest kâfirlerle işbirliği yapıyor ve onların müminlerden 
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daha iyi ve daha doğru bir yolda olduğunu söylüyorlardı. Allah müminleri 
bu tip haksızlıklara karşı uyarıyor ve onlara her zaman hakkı söylemelerini; 
dost olsun, düşman olsun, insanlara adaletle hükmetmelerini emrediyor.  

105) Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen 
için biz sana Kitabı hak olarak indirdik140 ki, insanlar arasında Allah’ın 
sana öğrettikleri ile hüküm veresin. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma. 

140. Ayette, o dönemde meydana gelen bir olayla ilgili çok önemli noktala- 
ra değiniliyor. Ensar'ın Beni Zafer kabilesinden Te'ame veya Beşir bin Ubey- 
rik denilen bir adam vardı. Te'ame başka bir ensarın zırhını çalmış ve bir 
Yahudi’nin evine gizlenmişti. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başladığında zırhın 
sahibi meseleyi Hz. Peygamber'e (s.a) götürdü ve Te'ame'den şüphelendi- 
ğini söyledi. Fakat suçlu olan Te'ame, akrabaları ve Beni Zafer kabilesinden 
birçok kişi işbirliği yapıp suçu, suçsuz olduğunu savunan Yahudi’nin üzerine 
yıktılar. Te’ame ‘nin akrabaları Yahudi’yi suçlamayı sürdürerek şöyle söy- 
lediler: "Hakkın düşmanı olan, Allah ve Resul’üne inanmayan bir Yahudi’- 
nin sözüne güvenilmez. Biz ise Müslüman ve güvenilir kişileriz. " Hz. Pey- 
gamber (s.a) doğru gibi görünen bu iddiadan etkilendi; neredeyse Te’ame 
‘yi beraat ettirip Yahudi aleyhine hüküm verecekti ki meseleyi açıklığa 
kavuşturan bir vahiy aldı. Hâkimler, kendi önlerine getirilen delillere göre 
hüküm verirler ve bu nedenle bazı insanlar olayı yanlış aksettirerek, 
hükmün kendi lehlerine verilmesini sağlayabilirler. Hz. Peygamber (s.a) de 
bir hâkim olarak kendi önüne getirilen delillere göre hüküm verecek 
olsaydı yanlış karar vermiş olacaktı. Bu ayette bir taraftan kendi kabilele-
rinden suçlu olan bir kişinin suçunu gizlemeye çalışan Müslümanlar, kavmi- 
yetçilikleri nedeniyle sert bir şekilde uyarılıyorlar, diğer taraftan bütün 
Müslümanlara kavmiyet ve kabile endişelerinin adaleti engellememesi 
gerektiği bildiriliyor. Bir kimsenin, haksız olduğu halde kendi grubundan bir 
kişiyi savunup, haklı olduğu halde karşı gruptan bir kimseyi suçlaması 
apaçık bir ihanettir.  

135) Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhinde 
bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun.164 (Onlar) ister 
zengin olsun, ister fakir olsun;165 çünkü Allah onlara daha yakındır. Öy- 
leyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip bü-
ker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yapmakta  ol-
duklarınızdan haberi olandır. 

164. "Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun" sözleri 
önemle şunları anlatmak istiyor: "Adaleti yerine getirmekle birlikte, hak- 
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sızlığın yerine adaleti ve hakkı getirmek için adaletin koruyucuları ve şahit- 
leri olmakla da yükümlüsünüz. Müminler olarak ne zaman desteğinize ihti-
yaç duyulursa, adaleti korumak için hemen harekete geçmelisiniz."  

165. Yani, "Şehadetinizin tek gayesi, içinde hiçbir korku, kişisel çıkar ve 
taraf tutma bulunmadan Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır."  

5 El-Mâide: 
8) Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takva- 
ya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta 
olduklarınızdan haberi olandır. 

42) Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir.69 Sana gelirlerse 
aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Yüz çevirecek olursan, sana 
hiç bir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedersen de 
adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever.70 

69. Burada özellikle kendilerinden rüşvet aldıkları ve gayri meşru kazanç 
bekledikleri kişiler lehine yalan şahitliği kabul edip, haksızca karar veren 
Yahudi yargıç ve fakihlerine işaret edilmektedir.  

70. O zaman Yahudiler iç işlerinde serbesttiler ve aralarındaki davalarda, 
henüz İslâm Devleti'nin uyruğu olmayıp, yalnızca onunla anlaşma içinde 
bulunduklarından, kendi kanunlarına göre, kendi yargıçları karar verirlerdi. 
Bu bakımdan davalarını Hz. Peygamber'e (s.a) ve O'nun atadığı yargıçlara 
getirmek zorunda değillerdi. Fakat kendi kanunlarına göre verilecek hü-
küm, işlerine gelmediği zaman, belki lehlerine daha uygun bir hüküm çıkar 
ümidiyle Hz. Peygamber' e (s.a) gelirlerdi. Burada, Hayber Yahudilerinden 
saygıdeğer bir aileye ait bir kadınla erkek arasındaki gayri meşru ilişkinin 
neden olduğu bir davaya değinilmektedir. Tevrat'a göre ikisinin de cezası 
'recm'di (Tesniye: 22:23-24). Yahudiler bu cezayı vermek istemediklerin-
den, davayı Hz. Peygamber'e (s.a) getirmeye ve recmden başka ceza verise 
hükmü kabul etmeye karar verdiler. Hz. Peygamber (s.a) davayı dinleyince, 
recm edilmelerine hükmetti; fakat Yahudiler reddettiler. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber (s.a) kendilerine cezanın Tevrat'ta ne olduğunu sordu. "Suçlu-
ları kamçılamak, yüzlerini siyaha boyamak ve bir eşeğe bindirilmektir" de-
diler. Hz. Peygamber (s.a) zina eden evli bir çiftin cezasının gerçekten de-
dikleri gibi olup olmadığına dair yemin etmelerini istedi. Biri dışında hepsi 
yemin etti. Bu kişi, bizzat Yahudilerce Tevrat'ın en büyük âlimi sayılan İbn 
Sürya idi. Hz. Peygamber (s.a) ona dönerek: "Kavmini Firavundan kurtaran 
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ve Tur'da size Kanun'u veren Allah'a yeminle, Tevrat'ta zinaya verilen ceza-
nın gerçekten bunların dediği gibi olup olmadığını söylemeni istiyorum " 
dedi. O şöyle cevap verdi: "Bana böylesine ağır bir yemin vermeseydin, 
zina cezasının, suçluları recmetmek olduğunu asla itiraf etmeyecektim. 
Gerçek şu ki, zina edenler içimizden büyük kabul edilen kişiler olduğunda, 
yargıçlarımız suçlularımızı salıverirlerdi. Fakat bu haksızlık halk arasında 
büyük hoşnutsuzluğa yol açınca Kanun'da değişiklik yaptık ve şimdi suçlu-
ları recmetmek yerine kamçılıyor ve yüzlerini siyaha boyayıp, bir eşeğe 
bindiriyoruz." Bunun üzerine Yahudilerin yapacağı bir şey kalmadı ve suçlu-
lar Hz. Peygamber'in (s.a) emriyle recmedildiler.  

7 El-A’râf: 
29) De ki; "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O'na) 
doğrultun ve dini yalnız Allah’a has kılarak O'na ibadet edin. Başlangıçta 
sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz."19 

19. Allah, bizzat kendisinin tanımladığı dinin ve aşağıda anlatılan temel 
prensiplerinin, müşriklerin saçma geleneklerle beslenen din anlayışlarına 
tamamen ters düştüğünü, 29. ayette beyan etmiştir. a) Bir insan, hayatını, 
adalet ve hakkaniyete uygun bir şekilde düzenlemeli, b) İbadetinde sadece 
hakka yani, "yalnız Allah'a yönelinmeli, bu konuda şirkin her türünden 
kaçınmalı, Allah'tan başkasına en ufak bir itaat, saygı veya yönelim göste- 
rilmemelidir." c) İnsan, hidayeti, yardımı ve her türlü kötülükten koruma ve 
kollanmayı sadece Allah'tan dilemelidir. Allah'tan yardımını istemeden 
önce de bütünüyle tüm hayatını O'na adamalı ve teslim olmalıdır. Çünkü 
inançsız, asi ve başkasına kul olarak, hayatını şirk içinde sürdürmek ve 
sonra da “bize yardım et" manasında duada bulunmak elbette abestir. d) 
Bütün bunların yanında, bu dünyada nasıl doğduysa ahirette de öyle dirilti- 
leceğine ve daha sonra dünyada yaptığı bütün işlerin hesabını vermek 
üzere çağrılacağına şüphe duymadan samimi bir şekilde inanması gerekir.  
 
16 En-Nahl:                                                                                                                              
90) Şüphe yok Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi88 emreder; çirkin  
utanmazlıklardan (fahşadan),  kötülüklerden  ve  zorbalıklardan sakındı 
rır.89 Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. 

88. Bu kısa cümlede Allah, dengeli ve sağlıklı bir toplumun dayanağını teş- 
kil eden üç önemli şey emretmektedir: Bunlardan birincisi iki farklı yöne 
sahip olan adalettir. ADALET: Sınırlama olmaksızın herkesin sahip olduğu 
hakları elde etmesi için gerekli olan düzenlemeleri yapmaktır. Bununla 
birlikte adalet, hakların eşit olarak dağıtılması anlamına gelmez, çünkü bu 
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çok gayrı tabii olur. Gerçekte adalet, hakların, bazı zamanlar da eşitlik 
denebilecek şekilde haktanır ölçülerde dağıtılmasıdır. Örneğin, bütün 
vatandaşlar, vatandaşlık hakları bakımından eşit olmalıdırlar, fakat diğer 
durumlarda hakların eşit olması adalet dışıdır. Mesela çocuklar ve anne-
babanın toplumsal konum ve haklar bakımından eşit olması tabii ki yanlış- 
tır. Aynı şekilde farklı iş dallarında hizmet verenler ücret ve gelirde eşit 
olamazlar. Allah'ın emrettiği şey, herkese ahlâkî, sosyal, ekonomik, kanunî 
veya siyasî olan tüm haklarının, hak ettiği ölçüde verilmesidir. İHSAN: 
Emredilen ikinci nokta, "İhsan"dır. Bu kelime iyi, cömert, hoşgörülü, affe- 
den, merhametli, nazik olma, bencil olmama gibi anlamlara gelir. Toplum- 
sal hayatta bu adaletten daha önemlidir, çünkü adalet sağlıklı ve dengeli 
bir toplumun temeli ise ihsan onun mükemmele erişmesidir. Bir taraftan 
adalet, toplumun haklarını çiğnenmekten ve zulümden korurken, diğer 
taraftan ihsan, toplumu zevkli yaşamaya değer bir hâle sokar. Eğer bir 
toplumda birey kendi isteklerini yerine getirmekte inat ederse, o toplumun 
gelişemeyeceği açıktır, en iyi ihtimalle bu toplum çatışmadan uzak olabilir; 
fakat böyle bir toplumda, sevgi, şükran, cömertlik, fedakârlık, samimiyet, 
sempati gibi yaşama zevkini geliştiren ve yüce değerlerin oluşmasını sağla- 
yan insanî nitelikler oluşamaz. SILA-I RAHİME: Emredilen üçüncü nokta 
İhsan'ın özel bir uygulaması olan sıla-ı rahime iyilik etmektir. Bu, kişinin 
akrabalarına sadece iyi davranması, onların acılarını ve mutluluklarını 
paylaşması ve onlara kanuni sınırlar içinde yardım etmesi anlamına gel- 
mez. Aynı zamanda kişi servetini de imkânları dâhilinde ve akrabalarının 
ihtiyaçlarına göre onlarla paylaşmalıdır. Burada, gerekli imkânlara sahip 
herkesin, kendi ailesinin haklarının yanısıra akrabalarının payının da ger- 
çek ve kanunî olduğunu kabul etmesi gerektiği emredilmektedir. İlâhî 
Kanun ailede zengin olan her bireyi, fakir akrabaların ihtiyaçlarını karşıla- 
makla sorumlu tutar. İslâm, akrabaları açlıktan kıvranırken zevk ve sefahat 
içinde yaşamayı büyük bir günah olarak tanımlar. İslâm, aileyi toplumun 
önemli unsurlarından biri olarak kabul ettiği için, fakir bireylerin hakkı ilk 
önce ailedeki zenginler, daha sonra da diğer zenginler üzerindedir. Hz. 
Peygamber (s.a) bu noktayı birçok hadiste vurgulamıştır: Bir kimsenin, 
akrabalıkta yakınlık sırasına göre, anne-babasına, karısına, çocuklarına, kız 
ve erkek kardeşlerine ve diğer akrabalarına karşı görevleri vardır. Bu ana 
ilkeye dayanan Hz. Ömer, hilafeti döneminde bir yetime birinci dereceden 
kuzeninin kefil olmasını emretmiştir. Bir başka yetim konusunda da birinci 
dereceden kuzeni olmadığı için uzak akrabalarını yetime bakmakla görev- 
lendirmiştir. Her bölümün kendi içindeki fakir bireyleri desteklediği bir top- 
lum düşünün! Elbette böyle bir toplum hem ekonomik, hem sosyal, hem de 
ahlâkî yönden yüce ve saf bir toplum olacaktır.  
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89. Yukarıdaki değinilen üç iyi özelliğe karşılık Allah, hem bireyi hem de 
tüm toplumu bozan üç kötülüğü de yasaklamaktadır. 1) FAHŞA: Arapça 
fahşa kelimesi, gayrı ahlâkî, müstehcen, kötü, çirkin, adi, terbiyesiz; her 
şeye veya genel beğeni ve edep kurallarına uymadığı için duyulması ve 
görülmesi uygun kaçmayan şeyleri; zina, fuhuş, homoseksüellik, çıplaklık, 
açıklık, hırsızlık, soygun, içki, kumar, dilencilik, terbiyesizce konuşma ve 
benzeri şeyleri içerir. Aynı şekilde bu ahlâksızlıkları toplumsallaştırmak ve 
yaymak da, örneğin yanlış propaganda, iftira, suçların açıktan işlenmesi, 
ahlâksız hikâyeler, bu türden tiyatrolar, filmler, çıplak resimler, kadın ve 
erkeklerin cinsiyetlerini sergileyen davranışlarda bulunması vs. aynı şekilde 
fahşanın içine girer. 2) MÜNKER: Genelde insanlar arasında kötü kabul 
edilen ve tüm diğer ilâhi şeriatlar tarafından da yasaklanan her şey de- 
mektir. 3) BAĞY: Genel ahlâk kurallarını ve dinin çizdiği sınırları aşan, 
Allah'a karşı gelen her tür kötü davranışlardır. 

42 Eş-Şûrâ: 
15) (Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya davet et ve emrolundu- 
ğu gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma26 ve şöyle de: 
"Allah'ın indirdiği her kitaba inandım.27 Aranızda adaleti gerçekleştir- 
mekle emrolundum.28 Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. 
Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir.29 Bizimle sizin aranızda 
tartışılacak bir şey yoktur.30 Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Dö- 
nüş de ancak O'nadır." 
 
26. Dinde hiçbir değişiklik yapmak ve taviz vermek üzere onlarla anlaşma- 
ya oturma. Onlar, cahiliye örf, adet ve alışkanlıklarını dine sokmak istiyor- 
lar. Oysa bunlara İslâm'da yer yoktur. İslâm'ı kabul etmeleri için taviz ver-
meye yanaşma. Dileyen, Allah'ın dinini indirildiği gibi halis bir şekilde kabul 
etsin, aksi takdirde gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın dini hiç kimsenin 
hatırı için değişmez, kendi iyilik ve kurtuluşunu isteyen kimse, Allah'ın gön-
dermiş olduğu dine göre kendisini değiştirerek ona tabi olur.  

27. Ben onlar gibi tefrika çıkararak Allah'ın bazı kitaplarına inanıp bazıları- 
na inanmazlık etmem, Allah'ın indirdiği her kitaba inanırım.  

28. Bu kapsamlı cümlenin pek çok anlamı vardır: a) Ben, gruplaşmadan 
uzak ve tarafsız olarak doğruyu söylemekle emrolundum. Benim görevim, 
herkese insaf ve adaletle davranmaktır. Hak sahibi ne kadar yabancı, hak-
sız ne kadar yakınım da olsa ben haklının yanında ve haksızın karşısında-
yım. b) Benim size getirdiğim haklar herkese aittir. Hiç kimseye ayrıcalık 
tanımam, herkese hak ile muamele ederim. Bu yüzden akraba-yabancı, bü-
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yük-küçük ,zengin-fakir, güçlü-güçsüz demeden hepsi de aynı ölçüde hakla-
rını alırlar. Hak ve haksızlık, günah ve suç ölçüsü herkes için aynıdır ve ben 
dâhil hiçbir istisnası yoktur. c) Dünyada adaleti muhafaza etmek, adalet-
sizliği ve haksızlığı toplumumuzdan kaldırmakla emrolundum. d) Bunun 
anlamı, hicretten sonra anlaşılmıştır: "Ben, Allah tarafından tayin edilmiş 
kadı ve hâkim’ im, aranızda adaletle hükmetmek benim görevimdir."  

29. Biz kendi yaptığımız, siz de kendi yaptığınız amellerden sorumluyuz. Şa-
yet biz bir kötülük yapacak olursak, bundan siz sorumlu olmayacaksınız, 
cezaya da çarptırılan biz olacağız.  

30. Sizlere yapılan bu tebliğlerden sonra, artık münakaşaya gerek yoktur. 

57 El-Hadîd: 
25) Andolsun, biz elçilerimizi apaçık mucizelerle gönderdik ve beraber- 
lerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik45 ki, insanlar adaleti yerine ge-
tirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulu-
nan demiri46 yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisi-
ne ve Resullerine gayba inanarak yardım edecek olanları bilsin. Şüphesiz 
Allah, kuvvet ve mutlak güç sahibidir.47 

45. Burada kısa bir cümleyle özetlenen peygamberlerin görevini iyice kav-
ramak gerekir. Peygamberlerin tümüne şu üç şeyin verildiği görülmekte-
dir: 1) Beyyinat: Onların, Allah'ın gerçek peygamberleri olduğuna dair açık 
işaretler. Hakk'ın ve bâtılın ne olduğu ayet ve delillerle ispat edilmiş, ayrıca 
akide, ahlâk ve beşerî münasebetler konusunda doğru ve yanlış yolun özel-
likleri, açıkça ve hiç şüpheye mahal bırakmadan izah edilmiştir. 2) Kitap: 
İnsanoğluna, muhtaç olduğu hidayetin yolunu bulabilmesi için verilmiştir. 
3) Mizan: Tartı yapıldığında hak ve bâtılın arasındaki farkı gösteren, dü-
şünce, ahlâk ve muamelat konusunda ifrat, tefrit ve itidal noktalarını orta-
ya koyan ölçüdür. Bu üç şeyin peygamberler ile birlikte dünyaya gönderil-
mesinin nedeni, onların bireysel ve toplumsal hayata adalet ve itidali hâ-
kim  kılmaları  içindir. Böylelikle onlar bir yanda, Allah'ın kulları üzerindeki 
haklarını, nefsinin insan üzerindeki haklarını ve muamelatta insanların bir-
birleri üzerindeki haklarını ortaya koyup, bunları hakkıyla uygularlar; diğer 
yanda bu ilkelere dayanarak, toplumda zulmü kökten kaldıracak şekilde 
sosyal hayatı düzenlerler. Toplumun her üyesinin kendi hakkını elde edebil-
mesi ve başkalarının hakkını verebilmesi için, kültürel, ahlâkî, ekonomik vs. 
her sahada ifrat ve tefritten uzak olarak dengeyi kurarlar. Başka bir ifadey-
le peygamberlerin hedefi, dünyada kişisel ve sosyal anlamda adaleti tesis 
etmektir. Kişisel anlamda hedeflenen, herkesin hayatının adalet üzere inşa 
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edilip, her ferdin düşünce, ahlâk ve münasebetlerinde mükemmel bir ol-
gunluğa ulaşılmasıdır. Sosyal anlamda toplum hayatının ise, adalet ilkeleri 
üzerinden tesis edilerek, fert ve toplum arasında, ruhsal, ahlâkî ve maddî 
refah bakımından çelişkilerin değil, uyumun sağlanmasıdır.  

46. "Demir'in indirilmesi" yaratılması anlamında kullanılmıştır. Sözgelimi 
Zümer Suresi 6. ayetinde "Allah, hayvanları sekiz erkek ve dişi indirdi (kıldı) 
" buyurulmuştur. Çünkü kâinattaki her zerreyi Allah yaratmıştır. Kur'an, bu 
yaratma işlemini bazen "nâzil etti" şeklinde de ifade eder. Peygamberlerin 
görevlerinin açıklanmasından hemen sonra demirin indirilmesi zikredilmiş 
ve "onda kuvvet ve insanlar için faydalar vardır" denilmiştir. Bu ifade ile si-
yasi ve askeri kuvvete işaret edilerek, peygamberlerin sadece, "adaleti 
tebliğ" ile görevlendirilmedikleri ve bunun yanısıra adaleti fiilen uygulama-
ya geçirmekle de sorumlu oldukları kastedilmektedir. Böylece, adalet üzere 
kurdukları nizamı yıkmak isteyenleri kuvvetle etkisiz hale getirmektedirler.  

47. Yani, Allah'ın, dinini galip kılabilmesi için yardıma ihtiyacı yoktur. O, bu 
düzenlemeyi insanoğlu için bir imtihan sebebi kılmış ki, insanlar bu imtiha-
nı vererek ilerleyip yükselebilsinler. Aksi takdirde Allah için, Resullerini kâ-
firler üzerine galip kılmak çok kolaydı. Böyle olsaydı, insanların Peygam-
berlere iman etmeleri ne anlama gelecek ve Allah onları niçin mükâfatlan-
dıracaktı? Bu nedenlerden ötürü, Allah, dinini kudretiyle galip kılmak yeri-
ne, peygamberlerine, Beyyinat, kitap ve mizan vererek insanlara gönder-
miş, bunun yanısıra peygamberleri insanlara hak ve adaleti tebliğ etmeleri, 
zulüm ve adaletsizlikten men etmeleri konusunda görevlendirmiştir. Pey-
gamberleri dileyenin kabul etmesi, dileyenin de reddetmesi hususunda İn-
sanlar da serbest bırakılmışlardır. Kabul edenlere, Resul’e yardımcı olup,  
adalet nizamını tesis etmeleri, zulüm ve haksızlık düzeni koruyucuları ve 
yöneticilerine karşı savaşmaları için çağrıda bulunulmuştur. Böylece Allah; 
insanlardan kimin hakkı kabul ettiğini, kimin zulüm ve adaletsizliğin deva-
mı için çırpındığını, kimin hakkı kabul etmesine rağmen, Hakk uğruna feda-
kârlıktan kaçındığını ve kimin Allah'ı görmediği halde, O'nun rızasını kazan-
mak, hakkı galip getirmek için canıyla, malıyla savaştığını ve bu imtihanı 
vererek istikbali için nasıl mücadele ettiğini görmek ister. 

60 El-Mümtehine: 
8) Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp 
çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan 
sizi men etmez. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.12 
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12. Bu noktada, "Düşmanca bir tavır takınmayan kâfirlere adaletli davran- 
mak elbette makuldür ama sadece onlara mı adaletli davranılacaktır? 
Diğer kâfirlere adaletsizce davranılabilir mi?" gibi sorular bazılarımızın zih- 
nini karıştırabilir. Ancak ayetin siyak ve sibakından da anlaşılacağı üzere, 
"adalet" kavramı burada özel bir anlam içinde kullanılmıştır. Yani, "Şayet 
bir kimse size düşmanlık yapmıyorsa, sizin de ona karşı düşmanlık yapma- 
manız adaletin gereğidir. Düşmanlık yapan ile yapmayanın aynı kefeye 
konması adaletsizliktir. Size sırf Müslüman olduğunuz için zulmeden, ülke- 
nizi terk etmenize neden olan ve yine de peşinizi bırakmayan kimselere 
gelince, onlara karşı şiddetli (sert) bir tavır takınmak sizin hakkınızdır. An- 
cak yakın akrabalarınızdan size zulmetmemiş olan kâfirlerin, üzerinizde 
hakları varsa, bunları eksiksiz ödeyin ve onlara iyilikte bulunun. 

 
ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI 
  
4 En-Nisâ: 
92) Hata ile olması dışında, bir mü'minin, bir mü'mini öldürmesi yakış-
maz.120 Kim bir mü'mini 'hata sonucu' öldürürse, mü'min bir köleyi azad 
etmesi121 ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet122 ödemesi gerekir. 
Öldürülen mü'min düşmanınız olan bir topluma mensupsa, mü'min bir 
köleyi azad etmesi gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir topluluktan 
ise, ailesine123 diyet vermekle birlikte bir mü'min köleyi azad etmesi ge-
rekir. Kim bunları bulamazsa, Allah'tan tevbesini124 kabul etmesi için iki 
ay ard arda oruç tutmalıdır. Allah her şeyi bilen ve hüküm verendir. 

120. Bu, yukarıda sözü edilen ve kanı helâl olan münafıkları değil, "İslâm 
yurdunda"  "savaş  bölgesinde" veya "küfür diyarı"nda  yaşayan   samimi 
Müslümanları kasteder. O dönemde böyle bir uyarı gerekliydi. Çünkü Müs- 
lüman oldukları halde İslâm düşmanlarının arasında yaşamak zorunda ka-
lan kimseler de vardı. Bazı durumlarda Müslümanların düşman bir kabile-
ye saldırdıklarında yanlışlıkla Müslüman bir kimseyi öldüren kişinin güna- 
hının kefareti için ne yapması gerektiğini bildiriyor.  

121. Öldürülen kişi bir mümin olduğu için, bu kaza sonucu ortaya çıkan ci-
nayete kefaret olarak mümin bir köle azat edilmelidir.  

122. Hz. Peygamber (s.a) öldürülen kimsenin ailesine verilecek olan kan di-
yetini yüz deve, iki yüz inek veya ikibin keçi olarak belirlemiştir. Bu diyeti 
başka şeylerle ödemek isteyen kişi, bu hayvanların piyasa fiyatını göz 
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önünde bulundurarak hesaplama yapmalıdır. Fakat buradaki cinayetin 
kasten olmadığına, sadece kaza sonucu işlendiğine dikkat edilmelidir.  

123. Kısaca 92. ayette verilen emirler şöyle özetlenebilir: Eğer öldürülen 
kimse "İslâm diyarı"nda (Dar'ül-İslâm) yaşıyorsa, öldüren kimse kefaret 
olarak kan diyeti vermeli ve Allah'ın bağışlaması için de bir köle azat etme-
lidir. Eğer öldürülen kişi, müminlerle anlaşma içinde bulunan kâfir bir top-
lulukta yaşıyorsa katil, bir köle azat etmeli ve anlaşmaya göre gayri müs-
limlerin öldürülmesi sonucu verilmesi gereken diyetin aynısını vermelidir.  

124. Yani, "Bir köleyi azat etmek, diyeti ödemek veya aralıksız iki ay oruç 
tutmak, birer ceza değil, suçun bağışlanması için birer kefarettir. İkisi ara-
sındaki fark şudur: Ceza durumunda pişmanlık, kendi kendini kınama, vic-
dan azabı ve nefsin ıslah olması söz konusu değildir. Bunun aksine nefret, 
zıtlaşma ve sevimsizlik duyguları hâkimdir. Bu nedenle Allah kefaret ve 
tövbeyi emrediyor. Bu şekilde günahkâr olan kişi iyi ameller, fedakârlıklar, 
görevi ifa gibi davranışlarla kalbini temizleyip pişmanlık ve vicdan azabı 
içinde Allah'a yönelebilir. Bu suretle sadece o günahından kurtulmakla kal-
maz gelecekteki işleyeceği günahlardan da sakınır. Kefaret; sözlükte örtü 
anlamına gelir. Bir günaha kefaret olması için işlenen iyi amel, aynen ba-
dananın duvardaki kiri örtmesi gibi günahı örtüp kaplar. 

93) Kim bir Mü‘mini kasten(taammüden) öldürürse onun cezası, içinde 
ebedi kalmak üzere Cehennem’dir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve 
büyük bir azap hazırlamıştır. 

17 El-İsrâ: 
33) Allah'ın haram kıldığı33 bir canı haksız yere öldürmeyin.34 Kim haksız  
yere öldürülürse, Biz onun velisini sultan kıldık;35 O’da öldürmede haddi  
aşmasın.36 Çünkü o gerçekten yardım görmüştür.37 

33. "Hiç bir canı öldürmeyin" yasağı sadece başkalarını değil, kişinin kendi 
canını da kapsamı içine almaktadır. Çünkü o da bu emri takip eden yasağın 
içine dâhildir. Bu nedenle intihar da cinayet kadar büyük bir günahtır. Bazı 
insanlar intiharın yasak olmadığını, çünkü herkesin kendi nefsi (canı) üze-
rinde hâkim olduğu fikrini öne sürmektedirler. Onlar her nefsin Allah'a ait 
olduğunu ve kişinin onu yok etme, hatta kötüye kullanmaya bile hakkı ol-
madığını unutmaktadırlar. Bu dünya bir imtihan yeridir ve biz Allah'ın dile-
ğine uygun bir şekilde hayatımızın sonuna dek burada bir denemeden geçi-
yoruz. Yaşadığımız şartların denenme için uygun veya tercih edilir olup ol-
maması önemli değildir. Bu nedenle bırakın imtihandan kurtulmak için (Al-
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lah'ın yasakladığı) intihar suçunu işlemeyi, imtihan alanından kaçmak bile 
doğru değildir. Çünkü intihar eden kimse küçük ve önemsiz meselelerden 
büyük ve ebedi azaba kaçmaktadır.  

34. İslâm devleti kurulduğunda "haklı olarak öldürme" sebepleri; a) Kas-
ten adam öldürenler, b) Savaş sırasında hak dine karşı gelenler, c) İslâm 
devletini ortadan kaldırmaya çalışanlar v.s. şeklinde belirlenmişti.  

35. Arapça "Sultan" kelimesini "kısas için salâhiyet" diye tercüme ettik. Bu-
rada "sultan" kelimesi "hukuki işlem için bir zemin" anlamına gelmektedir. 
Burada, bir cinayet işlendiğinde salahiyetli olan kişinin devlet değil, öldürü-
len kişinin veli veya velileri olduğu ortaya konulmaktadır. Veli, katili affet-
me veya ondan öldürülenin hayatına karşılık diyet alma yetkisine sahiptir.  

36. "Öldürmede aşırıya gitmek." Katilden başka kimseleri de öldürmek, 
suçluyu işkence ile öldürmek, suçlunun cesedini tahrip etmek, diyet aldık-
tan sonra katili öldürmek vs. anlamlarına gelebilir. Bunlar yasaklanmıştır.  

37. Yardımın nasıl verileceği açıklanmamıştır, çünkü ayetin nazil olduğu 
dönemde henüz İslâm devleti kurulmamıştı. Devletin kuruluşundan sonra, 
öldürülenin velisinin kısası uygulama yetkisinin olmadığı açığa çıkmıştır. 
Sadece İslâm devleti kısası uygulama yetkisine sahiptir. Bu nedenle adalet 
sadece devletten istenmelidir. 

 
ÂDEMİN HALİFE TAYİN EDİLMESİ 
 
2 El-Bakara: 
30) Hani36 Rabbin, Meleklere:37 "Ben yeryüzünde bir halife38 tayin edece-
ğim" demişti. Onlar da: "Biz seni övgü ile yüceltip kutsayıp dururken, 
orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yönetici yapacak 
sın? " dediler.39 Allah’da: " Ben sizin bilmediğinizi elbette bilirim." dedi.40 

36. Kur'an burada insanlık tarihinin bir bölümüne, başka türlü ispatlanması 
mümkün olmayan insanın yaratılışına ışık tutuyor. Şüphesiz bu bilgi, her 
şeyin ötesinde insanı, zavallı bir evrim yaratığı seviyesinden, Allah'ın en şe-
refli(eşrefi mahlukat) yaratığı, melekler ve her şeyin secde ettiği (onayla-
dığı) Allah'ın yeryüzündeki halifesi seviyesine çıkarmaktadır.  

37. "Melek", sözlükte elçi, özellikle Allah'ın elçisi anlamlarına gelir. Melek-
ler kişilikleri olmayan soyut güçlerden ibaret değildirler. Onlar kişilikleri 
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olan varlıklardır ve Allah'ın mülkünü onlara verdiği güçle yönetmek üzere 
görevlendirdiği elçilerdir.  

38. Ayete “Halife yaratacağım” şeklinde anlam yüklemek doğru değildir. 
Zira ayette yer alan “cai’lun” sözcüğü “yaratmak” değil, “yapmak”, “kıl-
mak” anlamlarına gelmektedir. Halife; terim olarak, birinin yerine geçmek, 
vekâlet etmek, vekil ve naip demektir. Halife sözcüğü; ayette irade ve akıl 
verilerek yeryüzünü düzenleyen, yönlendiren, yeryüzünün yöneticisi ve 
onarıcısı anlamında kullanılmıştır. Böyle olunca ayetin doğru anlamı; ”Ben 
insana yeryüzünde yönetici, düzenleyici ve onarıcı olarak sorumluluk vere-
ceğim, onu bu hizmetleri yürütecek olan halife tayin edeceğim” olacaktır. 

Fakat vekâlet görevi verilen insan; kendi istediklerini yapma hakkına sahip 
değildir. Onun görevi, temsil ettiği gücün isteklerini yerine getirmektir. 
Eğer verilen yetkileri kendisine mâleder ve bu yetkileri kendi arzularına gö-
re kullanırsa veya bir başka otoritenin hâkimiyetini kabul edip, onun istek-
lerine boyun eğerse, emanete isyan ve ihanet etmiş olur.  

39. Bu soru itiraz amacıyla değil, mesele hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olmak amacıyla sorulmuştur. Melekler, Allah'ın hiçbir işine itiraz edemez-
ler. Onlar Halife denince, tayin edilecek olan varlığa bazı güçler verileceğini 
anladılar; fakat böyle muhtar bir yaratığın, evrenin zorunlu kanunlarla yö-
netilen düzenine nasıl uyum sağlayacağını ve yaşadığı evrende bu düzeni 
nasıl devam ettirebileceğini anlayamadılar. Çünkü halife tayin edilecek 
olan insan mevcut yaşamıyla evrende fitne yaratan, bozgunculuk çıkaran 
ve cinayetler işleyerek kan akıtan bir pozisyonda bulunuyordu. Söylemek 
istedikleri şuydu: "Biz senin emirlerini boyun eğip, itaatle ve isteyerek yeri-
ne getiriyoruz; bütün evreni düzen içinde muhafaza ediyor, seni hamd ile 
tesbih ve takdis ediyoruz. Bu nedenle niçin bir halifeye ihtiyaç duyulduğunu 
anlayamıyoruz." Arapça "tesbih" kelimesinin iki anlamı vardır; "kutsamak" 
ve "isteyerek çalışıp, elinden geleni yapmak" Takdis de "kutsamak ve te-
mizlemek" anlamlarına gelir.  

40. Bu, meleklerin ikinci şüphesine verilen cevaptır: "Siz bir halife tayin 
edilmesinin hikmetini anlayamazsınız. Sizin hizmetleriniz, benim katımda 
bulunan amacı yerine getiremez. Ben, sizin bahsettiğiniz hizmetlerden da-
ha fazlasını istiyorum. Bu nedenle onlara bazı güçler vereceğim."  
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AHİRET 

5 El-Mâide:  
119) Allah: "Bugün, doğruluklarının doğrulara fayda sağlayacağı gündür” 
dedi. Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler 
vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte 
büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur." 
 
6 El-En âm: 
32) Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden başkası değildir.20 
Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. 
Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? 

20. Burada anlatılmak istenen; geçici dünya hayatının, sonsuz ahiret haya- 
tına oranla kişinin ciddi bir iş arasında, dinlenme ve eğlence arası vermesi- 
ne benzetilmektedir. Bunun yanısıra, burada sağduyudan yoksun kişileri 
hayatı yalnızca oyun ve eğlenceden, oyalanmadan ibaret sayılabilecek şe- 
kilde yanlış kanaatlere götürebilecek pek çok aldatıcı görünümler bulundu- 
ğundan, dünya hayatı oyun, eğlence ve oyalanmaya benzetilmiştir. Sözge- 
limi, dünya hayatında bir hükümdarın durumu; sahnede kral rolü oynayan, 
taç giyip gerçek bir kral gibi uyulması gereken emirler veren, gerçekteyse 
bir kralın hiçbir gücüne sahip olmayıp, rejisörün emriyle tahtından indiri- 
len, hapsedilen ve öldürülen bir aktörünkinden hiç de farklı değildir. Hayat 
sahnesinde sergilenen tüm bu oyunlar ani bir ölümle sona erer. Sonra, bir 
başka dünyaya geçer ve gerçekle yüzleşir. O zaman dünya hayatında yapı- 
lan tüm iyilik ve kötülükler orada değerlendirilecek ve herkese ölümden 
sonraki hayat için kazandığının gerçek değeri gösterilecektir.   

51) Rabb’lerinin huzurunda şefaatçi ve velileri olmaksızın, hesaba çekil-
mekten korkanları, sana vahyedilen(Kur'an'la) uyar ki; takva sahibi 
olsunlar.33 

33. Bir gün yaptıklarının hesabını Allah önünde vereceklerine inananlara ve 
bir başkasının şefaatinin kurtulmalarında yardımcı olacağı şeklinde batıl 
ümitler beslemeyenlere karşı ilgi göstermelisin. Çünkü bu 'uyarı' ancak bu 
tür kişiler üzerinde etki yapabilir. Yoksa ölüm ve bir gün Allah'ın huzuruna 
çıkacaklarını hiç düşünmeyecek derecede dünya hayatının zevklerine dalıp 
gitmiş olanlar üzerinde değil. Yine herhangi bir Aziz’in veya kutsal kişinin 
'Manevi' ilgilerinden, kendi adlarına Allah önünde şefaatçilik edeceğinden, 
ya da günahlarının kefaretinin birileri tarafından ödenmiş olduğundan ahi- 
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rette kendilerine bir zarar dokunmayacağı inancına kapılarak, dünyada 
neşelenmeye bakanlar üzerinde de bu 'uyarı'nın herhangi olumlu bir etkisi 
olmayacaktır. Bu ikazın yapılmasıyla birlikte, Allah'ın fazl ve lütfu olmak- 
sızın bu saadetin elde edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Yani, Cennet in-
sanların Salih amellerinin bir sonucudur, ancak Salih ameller de Allah'ın 
yardımıyla insanlara nasip olur. Ayrıca insanoğlu ne kadar Salih amel işler- 
se işlesin mükemmeliyete erişemez ve mutlaka bir eksik tarafı vardır. O 
kulun eksikliklerine göz yumması ve gayretlerini değerlendirerek mükâfat- 
landırması Allah'ın bir lütfudur. Şayet Allah, inceden inceye kullarını hesa- 
ba çekecek olsa, Cennete girecek hiç kimse bulunamazdı.  

 
AİLE HAYATINDA AHLÂK 
 
4 En-Nisâ: 
129) Kadınlar arasında adaleti sağlamaya ne kadar özen gösterseniz de 
güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) gös-
terip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın.161 Eğer arayı düzeltir ve 
sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.162 

161. Allah, aralarında güzellik, iyi huy, kötü huy veya yaştan kaynaklanan 
farklar nedeniyle erkeğin bütün eşlerine tam anlamıyla eşit davranmasının 
mümkün olmadığını, tabiî olarak erkeğin birine göre diğer eşine eğilim 
göstermesine neden olduğunu bildiriyor. Böyle durumlarda İslâm hukuku 
erkekten sevgi ve aşk yönünden eşlerine eşit davranmasını beklemiyor. 
İslâm hukukunun gerekli gördüğü nokta, bir kadının tamamen ihmal edilip 
dul bir kadın konumunda bırakılmamasıdır. Erkek onu herhangi bir nedenle 
veya eşi istemediği için boşamıyorsa, en azından ona bir eş gibi davranma- 
lıdır. Bazıları bu ayetten yola çıkarak Kur'an'ın birden fazla kadınla evlen- 
meye izin verdiği halde "Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında adalet 
yapamazsınız..." diyerek pratikte bu izni ortadan kaldırdığı sonucuna var- 
mışlardır. Onlar bunun bütün bir emrin sadece bir bölümünü oluşturduğu- 
nu görmezden geliyorlar: "O halde (ilâhî kanunlara uyabilmek için) bir ka-
dına tamamen yönelip de ötekini muallakta bırakmayın." Bu emir Kur'- 
an'da belli şartlar altında birden fazla kadınla evliliğe izin verilmesi halinde 
geçerlidir. İslâm dini normal şartlarda tek eşliliği tavsiye eder.  

162. Allah; Rahman ve Rahim olduğu için, tabii faktörler nedeniyle kaçınıl- 
maz olan eksikleri de affeder. Şu şartla ki, kişi kasten ve isteyerek adalet- 
sizlik yapmamalı ve mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışmalıdır. 
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24 En-Nûr: 
22) Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yo- 
lunda hicret edenlere yardım etmede kusur etmesinler. Artık bağışlayıp 
görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, çok bağışla- 
yandır, Rahmeti kesintisiz’dir.20 

20. Hz. Aişe'den gelen bir rivayete göre, kendisini temize çıkaran 11-21. 
Ayetler vahyedildikten sonra, Hz. Ebu Bekir Mistah b. Usase'ye bir daha 
yardım etmemeye yemin etmişti. Bunun nedeni, Mistah'ın ne yakınlığa, ne 
de kendisine ve ailesine yapıIan yardımlara itibar etmemiş olmasıydı. Son-
ra bu 22. ayet indi ve Hz. Ebu Bekir bunu duyunca derhal, "Vallahi, biz Al-
lah'ın bizi bağışlamasını arzu ederiz" dedi. Ardından, Mistah'a öncekinden 
daha cömertçe yardımlara yeniden başladı. Abdullah İbn Abbas'a göre, Hz. 
Ebu Bekir'in yanısıra, daha bazı sahabeler de, iftirada faal rol oynayanlara 
daha fazla yardımda bulunmamaya yemin etmişlerdi. Bu ayetin inmesin-
den sonra hepsi yeminlerini bozdular ve şerrin meydan verdiği bu tür kötü 
kararlar da yok oldu. Burada, bir şey için yemin eden, fakat ardından yemi-
ninde hayr olmadığını görerek, daha iyi ve daha faziletli bir yolu benimse-
yen kişinin yeminini bozmasıyla üzerine kefaret gerekip gerekmediği soru-
labilir. Bir grup fakih, bizzat faziletli yola girmenin kefaret olduğu ve ayrıca 
başka bir şey gerekmediği görüşündedir. Delilleri bu ayette Allah'ın Hz. Ebu 
Bekir'e yemini geri almasını emrettiği, fakat karşılığında kefaret istemedi-
ğidir. Ayrıca, görüşlerini ispat sadedinde şu hadis-i şerifi de anarlar: " Bir 
kimse, bir şey için yemin eder ve sonra da daha iyi bir yol bulur ve ona 
girerse, onun daha iyi yola girmesi yeminini bozmasına kefarettir."  
 
ALLAH KİMSEYE ZULMETMEZ 
 
10 Yûnus: 
44) Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şekilde zulmetmez. Ancak onlar, 
kendi kendilerine zulmediyorlar.52 

52. "Allah insanlara hiç bir şey (ya da yolla) zulmetmez" Zira O, onlara 
işitecek kulaklar, görecek gözler, hissedip, akledecek kalpler; hak ile batıl; 
doğru ile yanlışın arasını ayırmalarını sağlayacak herşeyi vermiştir. Aksine 
onlar doğru davranmayı ve melekelerini gerektiği şekilde kullanmayı red- 
detmek ve şehvetlerini, dünya lezzetlerini izlemek suretiyle "kendi kendile- 
rine zulmederler". Tabiatıyle bu davranışları onların gözlerini kör, kulakla- 
rını sağır etmiş ve kalplerini mühürlemiştir. Öyle ki, artık doğru ile yanlış, 
iyi ile kötü arasını ayırdedemez olmuşlardır, zira şuurları da artık ölüdür. 
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30 Er-Rûm: 
9) Onlar yeryüzünde gezip dolaşarak, kendilerinden öncekilerinin sonla-
rının nasıl olduğuna bakmadılar mı?8 Onlar, kendilerinden daha güçlü 
idiler, toprağı alt-üst etmişler9 (ekmişler, madenler, sular arayıp çıkar-
mışlar) ve onu, kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi.10 

Peygamberleri de, onlara açık delillerle gelmişti.11 Demek ki Allah onlara 
zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.12 

8. Bu, ahiretle ilgili tarihsel bir delildir. Şu anlama gelir: "Dünyada sadece 
birkaç insan değil, bilakis insanlık tarihinde birçok topluluk Ahireti inkâra 
ortak olmuştur. Hatta ahireti reddetmekle kalmayıp, ondan tamamen gafil 
bir şekilde yaşayan, öldükten sonrası ile ilgili de ahireti anlamsız kılacak 
inançlar icat eden milletler, topluluklar yaşamıştır. Tarihte yaşanan bu de-
neyimler, her ne şekilde inkâr edilirse edilsin, ahirete inanmayan toplumla-
rın kaçınılmaz bir şekilde ahlâksızlaştığını, sorumsuzca yaşadıklarını, tüm 
zulüm ve günah sınırlarını aştıklarını ve nihayet birbiri ardınca helâk oldu-
ğunu göstermektedir. Binlerce yıllık insanlık tarihi, ahiretin hak olduğunu 
ve onu inkâr etmenin insanlığı helâke götürdüğünü göstermiyor mu? İn-
sanlar, eskiden beri yukarıdan bırakılan her eşyanın yere düştüğünü gör-
dükleri için yer çekimi kanununa inanmışlardı. Zehir içen kişinin öldüğünü 
gözledikleri için onu zehir olarak algılamışlardır. Aynı şekilde, ahireti inkâr 
eden insanların ahlâkının bozulması tecrübesi, ahiretin gerçek olduğu ve 
bundan gafil yaşamanın tehlikeli olduğunu öğreten bir ibret  değil midir?  

9. Arapça metinde "Esarûlarda" ifadesi hem ekin ekmek için toprağı sür-
mek, hem de yeraltı su kanalları, madenler vs. için toprağı kazmak anlam-
larına gelebilir.  

10. Bu, bir milletin sadece maddi gelişmelerle kendilerinin doğru yolda ol-
duklarını iddia eden görüşe bir cevap niteliğindedir. Bu görüşte olanlar 
şöyle derler: "Allah, dünyadaki nimetlerin çoğundan yararlanan, yeryüzün-
de büyük eserler yapan ve büyük medeniyetler yaratan insanları nasıl ce-
hennemin yakıtı yapar?" Kur'an bu fikre şöyle itiraz eder: "Böyle eserler 
daha önceki milletler tarafından hem de daha büyük ölçülerde yapıldı. Bu 
milletlerin, medeniyetleri ve "büyük eserleri" ile birlikte yok olduklarını gör-
mediniz mi? Doğru inanç ve ahlâktan yoksun olan bir topluluğa, bu dünya-
da maddi gelişme sağlayan ilâhî kanunun, ahirette de aynı şekilde davra-
nacağı ve onları cehennem yakıtı yapmayacağı anlamına gelmez."  

11. "Onlar, kendilerinin gerçek peygamber olduğuna herkesi ikna edebile-
cek işaret ve mucizelerle gelmişlerdir." Bu bağlamda peygamberlerin geli-
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şinden bahsedilmesi şu anlama gelir: "Bir taraftan insanın kendi nefsinde, 
çevresindeki kâinatta ve insanlık tarihinin akışında ibret ve deliller vardır, 
diğer taraftan birbiri ardınca, kendilerinin gerçek peygamber olduklarına 
dair apaçık deliller getiren ve insanları ahiretin mutlaka geleceği konusun-
da uyaran peygamberler gelmiştir."  

12. Bu toplulukları yakalayan azabın sebebi Allah'ın onlara zulmetmesi de-
ğil, onların kendi kendilerine zulmetmeleridir. Kendisini düşünmeyen, baş-
kalarını dinleyerek de doğru yola uymayan kimse (veya kimseler), helâke 
uğrarsa, bu durumundan kendisi sorumludur. Bu yüzden Allah suçlanamaz; 
çünkü Allah sadece peygamberleri ve kitapları aracılığıyla insanlara gerçek 
bilgiyi ulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda indirilen bu bilgilerin güveni-
lirliğine hükmedebileceği aklî güç ve yetiler ihsan etmiştir. Allah insanı hi-
dayetten ve bu kaynaklardan yoksun bırakmış olsaydı ve ona yanlış yola 
sapmasının sonuçlarına katlanmak sorumluluğunu vermeseydi, ancak o 
zaman, adaletsizlik ve zulüm ile sorgulanabilirdi. 
 

ALLAH’I ZİKRETMEK 

33 El-Ahzâb: 
35) Hiç şüphesiz, Müslüman erkekler ve kadınlar, Mü’min olan erkekler 
ve kadınlar, (Allah'a) gönülden itaat eden erkekler ve kadınlar, sadık 
olan erkekler ve kadınlar,  sabreden erkekler ve kadınlar, (Allah'tan) say-
gıyla korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, 
oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, 
Allah'ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar,63 (işte) bunlar için Allah bir 
bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır. 

63. "Allah'ı çok zikretmek", kişinin hayatın her anında şu veya bu şekilde 
Allah'ı anması demektir. İnsan, Allah düşüncesi kalbinin derinliklerinde yer 
etmedikçe böyle bir davranışı başaramaz. Bu fikir (Allah) kişinin zihnini 
aşıp bilinçaltına ve vicdanının derinliklerine yerleştiğinde, ancak o zaman 
her yaptığı işte ve her söylediği şeyde Allah'ın adını hatırlayıp anabilir. Ye-
meğe başlarken bismillah ve bitirdiğinde elhamdülillah der; yatmadan ön-
ce Allah'ın adını anar ve uyandığında Allah'ı hatırlar. Konuşmalarının ara-
sında da defalarca bismillah, elhamdü-lillah, inşa-Allah, mâşâ-Allah vs. 
sözleri tekrarlar ve Allah'ın yardımını ister, nimetleri için O'na şükreder. 
Karşılaştığı belâlarda Allah'ın rahmetine sığınır ve güçlüklerde O'na yöne- 
lir. Günah işlediğinde O'ndan korkar, bir hata yaptığında O'ndan bağışlan- 
ma diler ve her ihtiyacı için O'na dua eder. Kısacası hayatın her anında ve 
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her safhasında onun işlevi Allah'ı anıp zikretmektir. Diğer ibadetler için 
belli bir zaman tayin edilmiştir ve kişi o zamanda onu ifa ettiğinde sorum- 
luluk üzerinden kalkar. Fakat genel anlamda zikir, belirli bir zamanla sınırlı 
olmayan bir ibadettir; sürekli yapılmalıdır ki insan hayatı Allah'la ve O'na 
ibadetle devamlı bir bağ içinde olsun. Böyle bir durumda kişinin yaptığı 
ibadet ve vazifeler, verimli ve sulak bir arazide bitkilerin gelişip serpilmesi 
gibi gelişir. Bunun aksine sürekli Allah'ı zikirden yoksun olarak sadece mu- 
ayyen vakitlerde yapılan ibadetler verimsiz bir arazide sadece bahçıvanın 
çabasıyla hayatta kalan bir bitkinin yetişmesine benzer. Bu nokta Hz. Pey- 
gamber'in (s.a) bir hadisinde şöyle açıklanmıştır: "Muaz bin Enes el-Cüheni 
rivayet ediyor: Bir adam Allah'ın Peygamber'ine (s.a) "Allah yolunda sava- 
şa gidenler arasında en büyük mükâfâtı elde eden hangisidir?" diye sordu. 
Peygamber (s.a): "Allah'ı en çok zikreden" cevabını verdi. Adam: "Oruç tu-
tanlar içinde hangisi en büyük sevaba nail olur?" diye sordu. Peygamber 
(s.a): "Allah'ı en çok zikreden." cevabını verdi. Adam daha sonra aynı soru-
yu namaz kılan, zekât ve sadaka veren, hacca giden kimseler için sordu. 
Hz. Peygamber (s.a) her seferinde "Allah'ı en çok zikreden" diyerek aynı 
cevabı verdi." (Müsned-i Ahmed)  
 

ALLAH’ IN FİİLLERİ  

13 Er-Ra’d: 
17) (Allah) Gökten su indirdi ve dereler kendi ölçülerince çağlayıp aktı. 
Akıntı, üste çıkan köpüğü31 taşıyıp götürdü. Buna benzer bir köpükte (Al-
tın, gümüş gibi) değerli madenden süs eşyası elde etmek için ateşte eriti-
len madenlerin üzerinde oluşur.32 İşte Allah, hak ve batıla böyle örnekler 
verir. Köpük yok olup gider. İnsanlara yararlı olan şeyler ise, kalıcı olur.  

31. Burada; Allah'ın Resul’üne gönderdiği vahy, gökten indirilen yağmura; 
müminlerse ırmak ve derelere benzetilmektedir. Yataklarını kapasitelerine 
göre yağmur suyuyla dolduran ırmaklar nasılsa, Resulden kabiliyetleri ka-
darıyla bilgi alan müminler de öyledir. Öte yandan İslami Hareket’in düş-
manları tarafından koparılan yaygara, akan suyun yüzeyinde dans etmeye 
başlayan ve kısa bir süre sonra yok olup giden köpüklere benzetilmektedir.  

32. Nasıl, madenleri saflaştırmak için fırında eritilirken üzerlerinde bir kö-
pük tabakası meydana gelmesi normal bir hadise ise, zulüm karşısında iş-
kecelere sabırla direnç gösterip saflaşarak imanı daha da güçlenen iyi in-
sanlar arasından, kötü insanlar da aynı şekilde ayrışarak ortaya çıkarlar ve 
Allah ve toplum nazarında itibarları silinip yok olurlar. 
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ALLAH’ IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEK  

5 El-Mâide: 
44) Gerçek şu ki, biz Tevrat’ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. 
Nebiler onunla, teslim olan Yahudiler, Rabb’e adanmış olanlar ve Din 
bilginleri için hükmediyorlardı. Onlar da Allah'ın kitabından ezberletilmiş 
olmasından dolayı, ona tanıklık ediyorlardı. Öyleyse siz insanlardan de-
ğil, bana karşı gelmekten sakının. Benim ayetlerimi az bir bedele değiş-
meyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir. 

45) Onda (Tevrat’ta) üzerine şunu da yazdık: Can'a can, göze göz, buruna 
burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda kısas vardır. Kim de bu 
hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için bir kefarettir. Kim 
Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır. 

47) İncil ehli, Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Ve kim Allah'ın 
indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.77 

77. Bu bölümde (44,45 ve 47. Ayetler) Allah, kendi indirdiğiyle hükmetme- 
yenleri 1- Kâfir, 2- Zalim, 3- Fasık olarak tanımlamaktadır. Eğer bir kişi İlâhi 
hükmü yanlış, kendisinin veya başkasının hükmünü doğru kabul eder ve 
uyarsa, kelimenin tam anlamıyla bu kişi aynı anda kâfir, zalim ve fasık olur. 
Bununla birlikte, kişi İlâhi hükmün doğruluğunu kabul eder ve buna aykırı 
bir hüküm verirse, İslâm toplumunun dışına çıkmış olmasa da imanını kü- 
für, zulüm ve fıskla karıştırmış olur. İlâhi hükmü bazı noktalarda kabul 
eder, bazılarında reddederse, bunu kabul ve reddi oranında  iman  ve İs- 
lâm' ı küfr, zulüm ve fıskla karıştırmış olur.  

49) Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma, 
Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmasınlar diye onlar- 
dan sakın. Senden yüz çevirirlerse, bilesin ki, Allah bazı günahları nede-
niyle onlara bir musibeti tattırmak istiyor. İnsanların birçoğu fasıktır.79 
 
79. Günaha sapan. Vahyin belirlediği sınırların dışına çıkan; iyi, doğru, 
güzel ve temiz olan şeylerden uzak kalan kimseler demektir. 
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ALLAH’IN YARDIMINA LÂYIK OLANLAR  

22 El-Hacc: 
40) Onlar, yalnızca; "Rab’bimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız ye- 
re yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar.81 Eğer Allah'ın, insanların bir 
kısmıyla bir kısmını defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manas- 
tırlar, kiliseler, havralar82 ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescit- 
ler, muhakkak yıkılır giderdi.83 Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin 
olarak yardım eder.84 Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. 

81. Bu ayetlerde, Müslümanlara savaşın gerekçesi ve amacı bildirilmekte- 
dir. 40. ayette müminlerin yurtlarından çıkarılmış olmalarına değinilmesi, 
Hacc Suresi'nin bu bölümünün Medine'de nazil olduğunu göstermektedir. 
Müslümanların çektikleri zulümler hakkında genel bir fikrimiz olması için 
birkaç örnek verelim: a) Hz. Süheyb Rûmî, Medine'ye hicret edeceği sırada 
her şeyini kaybetmişti. Oraya vardığında üzerine giydiği elbiseler hariç hiç 
bir şeyi yoktu. Sahip olduğu herşeyi kendi emeğiyle kazanmış olmasına 
rağmen Mekkeliler onun tüm mallarına el koymuşlardı. b) Hz. Ebu Seleme, 
karısı ve henüz memedeki çocuğuyla Mekke'yi terk edeceği sırada, karısı- 
nın ailesi onları zorla ayırdılar. Daha sonra kendi ailesi de, çocuğu karısının 
ailesinden aldılar. Böylece zavallı kadın bir yıl üzüntü ve hasret içinde 
yaşadıktan sonra her nasılsa çocuğunu kurtardı ve tehlikeli bir yolculuktan 
sonra Medine'ye yalnız başına gitti. c) Ayyaş bin Rabia, Ebu Cehil'in üvey 
kardeşi idi. Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Cehil ve başka bir kardeşi onu 
takip ederek şöyle bir yalan söylediler: "Annen seni görünceye dek güneş-
ten korunmayacağına ve taranmayacağına dair yemin etti. Bu yüzden bi-
zimle Mekke'ye gelip annene görünmelisin." Ayyaş bu tuzağa kandı. 
Mekke'ye giderlerken kardeşleri onu esir aldılar ve Mekke'ye elleri ayakları 
bağlı bir şekilde sokup: "Ey Mekkeliler, işte bu delileri böyle terbiye edip 
yola getirin", dediler. Ayyaş uzun süre bu durumda kaldı, en sonunda cesur 
bir Müslüman tarafından kurtarıldı.  

82. Savme, Biye ve Salavat dünyayı bırakıp kendilerini ibadete adayan 
kimselerin ibadet ettikleri yerlerin isimleridir.  

83. Bu cümlede ilahi bir kural ortaya konulmaktadır: "Allah hiç bir toplulu-
ğun ve hiç bir grubun sürekli hâkim kalmasına izin vermez. Her an bir diğe-
ri ile değiştirir." Eğer böyle olmasaydı, sürekli hâkim olan grup sadece siya-
si ve ekonomik alanlarda karışıklık çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda iba-
det yerlerini de yakıp yıkardı.  
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84. "Allah'a yardım edenler", insanları tevhide çağıran ve "Hak Din"in ve 
doğruluğun ikame edilmesi için çaba harcayan kimselerdir.  

41) Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak, 
salâtı ikame ederler, zekâtı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden 
sakındırırlar.85 Bütün işlerin sonu Allah'a aittir.86 

85. Bu bir tek cümlede İslam devletinin asıl gayesi ve o iktidara sahip olan-
ların özellikleri kısaca anlatılmaktadır. Allah'a yardım eden ve O'nun yardı-
mını hak edenler, doğru davranışlarda bulunur, salâtı ikame eder, zekât 
için gerekli düzenlemeleri yapar, yetki ve güçlerini iyiliği emir, kötülükten 
sakındırma yolunda harcarlar.  

86. Yani, "Yeryüzünde kime, ne zaman iktidar verileceğine karar veren Al-
lah'tır." Dünya da yaşayanların kaderinin kendi ellerinde olduğunu zanne-
den gururlu ve kendini beğenmiş insanların bu asılsız zanlarına karşı Allah, 
kendisinin her şeye kadir ve en güçlü olduğunu göstermek için olağanüstü 
bir şekilde iktidarı kuvvetli görünenden alıp güçsüze verir. 
 

ALLAH’TAN BAŞKASINI VELİ EDİNMEK 

29 Ankebut: 
41) Allah'tan başka veliler1 edinenlerin2 durumu, kendisine ev edinen 
dişi örümceğin durumu gibidir. Kuşkusuz evlerin en dayanıksızı dişi 
örümceğin3 evidir; Keşke bunu kavrayabilselerdi.4  

1. Koruyucular, yardımcılar, gözeticiler, destekleyiciler, yandaşlar. Kur’an’- 
da yer alan, “veli” ve velinin çoğulu olan “evliya” sözcüğü; dost, dostlar 
olarak çeviriye konu edilmektedir. Oysaki bu sözcükler, ahlâkî anlamda 
dostluğu değil; siyasi bağlamda, yönetmeyi, korumayı, gözetmeyi ifade 
etmektedirler.  

2. Mürşit, efendi, âlim, mezhep, tarikat, ekol vb. şeyleri veli edinerek 
müşrik olanlar.  

3. “Örümcek” değil de “dişi örümcek” denmesinin nedeni; “dişi örümceğin 
yaptığı evde, çiftleşme sonrası erkeğini öldürmesindendir. Bu açıdan bakıl- 
dığında, dişi örümcek yuvası en yakın dostu için bile bir felâket, yok oluş 
yuvasıdır. Allah’tan başka veli edinenler de, tıpkı bu örnekte olduğu gibi, 
kendilerine örümcek yuvasına benzer bir yuva edinmiş olmaktadırlar. 
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4. 40. ayette zikredilen bütün milletler, "Şirk" içindeydiler ve taptıkları ilâh- 
ların, yardımcı, destekçi, koruyucu olduğuna inanıyorlardı. Yaptıkları iba- 
detler, sundukları kurbanlarla onların rızasını kazanacaklarını, ihtiyaç duy- 
duklarında onların yardım edeceğine inanıyorlardı. Yukarıda zikredilen 
tarihî olaylarda görüldüğü gibi, Allah helâkını dilediğinde onların bu inanç 
ve düşüncelerinin tamamen asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. O zaman tap- 
tıkları hiçbir tanrı, aziz veya ruh onları kurtarmaya gelmemiş, beklenti ve 
inançlarının yanlış, saçma olduğunu idrak ederek felaketlerle karşı karşıya 
kalmışlardır. Bunun üzerine Allah müşrikleri şöyle uyarmaktadır: "Kâinatın 
sahibi ve hâkimine değil de, hiçbir gücü olmayan kullara ve hayalî tanrılara 
inanç üzerinde bulunmanız, aslında örümcek ağından başka bir şey değil- 
dir. Örümcek ağı nasıl yavaş bir parmak darbesine bile dayanamazsa, sizin 
ümitleriniz için bina ettiğiniz oyuncak ev de Allah'ın düzeni ile ilk karşılaş- 
tığında yerle bir olur. Bâtıl inançlar ağı ile uğraşmanız cehaletten başka bir 
şey değildir. Gerçek bilgiye sahip olsaydınız, hayat düzeninizi temelsiz di-
rekler üzerine bina etmezdiniz. Gerçek şu ki, kâinatta Âlemlerin Rabbinden 
başka hiç kimse kudret ve otoriteye sahip değildir ve güvenilebilecek tek 
destek O'nun desteğidir. "Kim Tağut'u inkâr edip Allah'a inanırsa, kopma- 
yan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir." (Bakara: 256) 
 
 
A’ RAF VE A’ RAF HALKI 
 
7 El-A’râf: 
46) İkisi (Cennet ve Cehennem) arasında bir sur, (A'raf) üstünde de hep- 
sini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere: "Selam 
olsun size" diye seslenirler. Onlar henüz Cennete girmeyen fakat bunu  
“şiddetle arzu edip”umanlardır.'34 

34. "Araf"taki insanların durumu muallakta olup haklarında daha karar 
verilmemiş insanlardır. Çünkü müspet yönleri cennete sokacak derecede 
güçlü olmadığı gibi, menfi yönleri de cehenneme gönderecek ağırlıkta 
değildir. Bu yüzden, cennet ile cehennem arasında, durumları karara 
bağlanana kadar bekleyeceklerdir. 

48) Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri 
gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: "Ne (güç ve servet) top- 
lamış olmanız, ne büyüklük taslamalarınız size bir yarar sağlamadı."  
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BAŞKASININ GÜNAHINI YÜKLENMEK 
 
35 Fatır: 
18) Hiç bir günahkâr bir başkasının günahını yüklenemez.39 Günah yükü 
ağır olan kimse, bir başkasını yardıma çağırırsa, ‘çağırdığı kimse yakını da 
olsa’ onun yükü başkası tarafından taşınmaz.40 Sen, ancak görmedikleri 
halde Rabbine içtenlikle saygı duyan ve salatı ikame edenleri41 uyarırsın.  
Her kim arınırsa, kendisi için arınmış olur. Sonunda dönüş Allah'adır.  

39. "Yük" ifadesi ile amellerin sonuçları kastolunuyor.  Allah katında herkes 
yaptıklarından sorumlu tutulacak ve hiç kimse bir başkasının yaptıkların-
dan mesul olmayacaktır. Bir şahsın başka birini kurtarmak için onun yerini 
almasına da imkân yoktur. Bu ifade, Mekkeli müşriklerin, Müslüman olan 
yakınlarına, "Dininizden vazgeçin ve atalarınızın dinine dönün. Kıyamet 
gününde biz sizin günahlarınızı yükleniriz" sözlerine atfen kullanılmıştır.  

40. Bu cümlede; hiç kimsenin bir başkasından dolayı ceza görmeyeceğini, 
hesabını yine kendisinin vereceğini bildiren Allah'ın adaleti hakkında söz 
edilmiştir. Başkalarının sorumluluklarını taşıyacaklarını iddia edenler, ya-
lan söylemektedirler. Kıyamet günü kendi yaptıklarının hesabını verirken, 
kendilerini bile kurtaramadıklarını göreceklerdir. O gün kardeş kardeşten, 
baba oğuldan kaçacaktır ve hiç kimse bir başkası ile ilgilenmeyecektir.  

41. Yani, inatçılık edenler, senin tebliğinden asla faydalanamazlar, ancak 
Allah'tan korkan, O'nun önünde eğilen kimseler bu çağrıya kulak verirler ve 
hidayete sadece onlar ererler. 
 
BİAT - ULU’ L EMRE İTAAT 
 
4 En-Nisâ: 
59) Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; Resûle itaat edin ve sizden olan 
emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu 
Allah'a ve Resûlü'nüne döndürün.89 Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman 
ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.90  

89. Bu ayet, İslâm'ın bütün dini, kültürel ve siyasî sisteminin temelini teşkil 
ettiği gibi, sistemin kurulması için de, ilk ve en önemli düsturdur. Bu ayet- 
ten aşağıdaki prensipler çıkarılabilir: 1) İslâm sisteminde, tek gerçek otori- 
te olan Allah'a itaat edilmelidir. Bir Müslüman her şeyden önce Allah'ın 
kuludur, diğer bütün özellikleri, bu niteliğinden sonra gelir. Bu nedenle bir 
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fert veya toplum olarak bütün müslümanlar, ilk olarak Allah'a bağlıdırlar, 
tüm diğer bağlar bu bağa boyun eğmek zorundadır. 2) İslâm dininin ikinci 
önemli prensibi Hz. Resûl'e (s.a) itaat ve bağlılıktır. Bu itaat peygamberlik 
kurumunun bir gereği değil, bilâkis Allah'a itaat etmenin tek çıkar yoludur. 
Allah'ın Resûlü'ne (s.a) itaat edilmelidir. Çünkü O, Allah'tan gelen emir ve 
direktiflerin elde edilebileceği tek kaynaktır. O halde biz ancak O'nun Resû- 
lü’ne (s.a) itaat ederek Allah'a itaat edebiliriz. 3) Bu birinci ve ikinci bağlı- 
lıktan sonra bunlardan daha aşağı derecede yer alan bir bağlılık daha 
vardır. Bu, Müslümanların kendi aralarında seçip yetki verdikleri yönetici- 
lere bağlılıktır. "Ulul-emr" (kendilerine yetki verilenler) kelimesi çok geniş 
kapsamlıdır. Müslümanların herhangi bir işinin başında olan herkesi kap- 
sar. "Emrettiği şey günah olmadığı sürece, bir Müslümanın kendilerine 
yetki verilen yöneticilerin emirlerine, hoşlansın veya hoşlanmasın, itaat 
etmesi gerekir. 4) Mutlak ve sürekli bir prensip olarak konulan dördüncü 
husus ise, Allah'ın emirlerinin, hükümlerin tespitinde ve İslâm dininde tek 
ve nihaî otorite olduğu noktasıdır. O halde müslümanlar arasında veya 
yönetici ile yönetilenler arasında herhangi bir mesele ortaya çıktığında, 
hepsi birden Kur'an'a başvurmalı ve O'nun verdiği karara boyun eğmelidir- 
ler. Bu nedenle İslâm'ı, diğer İslâmdışı sistemlerden ayıran ana sebebin, 
Allah'ın Kitab'ını nihaî otorite olarak kabul edip, O’na başvurulması ve hük- 
müne boyun eğilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. İslâm Allah'ın Kitabı ve Re- 
sûlü'nün (s.a) sessiz kaldığı konularda istenilen şekilde davranmayı serbest 
bırakmıştır, bu da o konuda davranış özgürlüğünün var olduğunu gösterir. 
İnsanlar topluluklar halinde yaşarlar. Bu toplu yaşamda  ortak kararı,  or- 
tak prensipleri, kimi durumlarda ortak orduyu, savaş ve barış kararı gibi 
kritik kararları da hayata geçirmek gerekir. Elçi (Hz. Muhammed) kendi 
döneminde toplumsal yönetimin başı olarak birçok kritik karar almıştır. 
Bunlara da uymak gerekirdi çünkü Hz. Muhammed o dönemde hem Allah’- 
ın evrensel mesajlarını ileten elçiydi, hem toplumunu yönetme vazifesi de 
vardı, yani aynı zamanda “emir sahibi” (ulul-emr) olarak toplumunun ba-
şıydı. Hz. Muhammed’in ayrıca başka şehirlere gönderdiği veya ordunun 
başına atadığı “emir sahipleri” olduysa, elbette onlara da itaat gerekirdi ve 
bu itaat da dolaylı olarak ona itaatle bağlantılıydı. Ayrıca kendisinin altın-
da başka “emir sahipleri” (ordu komutanları gibi) atarsa, bunlar da yöne-
timde görev üstlenmiş olurlardı ve onlara da uymak gerekirdi. Fakat bu 
itaatler, Kuran’ın evrensel hükümlerine uymak gibi bir itaat değildir, tari-
hin kritik bir döneminde olan, o dönemdeki ve sonraki dönemdeki değişen 
şartlara göre değişmesi de mümkün olan, Peygamberimiz ‘in vefatıyla son 
bulan bir durumla ilgili olan bir itaattir. 
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Yönetici vazifesinden dolayı Nebi‘nin tarihsel süreçle ilgili emirlerine uymak 
ile Kuran’ın koyduğu evrensel prensipler olan oruç, ticarette hile yapma-
mak gibi emirleri yerine getirmek birbirinden ayrılmalıdır. Nebi’nin ‘in yö-
netici olarak verdiği emirler, bir vahye bağlı olmadan verilen emirleri de 
içerir ve bu emirlerinde hata da yapabilir nitekim 9-Tevbe Suresi 43. Ayet-
te, Nebi’nin yanlış bir şekilde izin verdiğini görüyoruz. Eğer yöneticilik ya-
parken gerçekleşen her davranışı vahiyle olsaydı böyle bir yanlışlık oluş-
mazdı. Fakat Allah’ın mesajını ilettiği elçilik vazifesinde böyle bir hata yer 
almaz çünkü vahiy hata barındırmaz.  

Nebi sadece vahyi insanlara ulaştıran değil, aynı zamanda bu vahyi uygu-
layan ve İslam ümmetinin ilk tohumunu ekip onu filizlendiren kişidir. Vahye 
uymakla ilgili kısım evrensel olmakla beraber, yönetici olarak emirlerine 
uymak Nebi‘nin yöneticilik vazifesi olduğu dönemle sınırlı “tarihsel” bir 
vazifedir. Bu “tarihsel” vazifede birçok uygulama, İslam’ın evrensel pren-
siplerine göre olsa da, uygulamanın içeriği tarihin o döneminin şartlarına 
göre belirlenir. Örneğin; Müslümanlar yok edilmeye kalkıldıklarında kendi-
lerini savunup cihat etmeleri Kur’ ani evrensel bir prensiptir fakat Nebi ile 
beraber o dönemdeki bir savaşta hendek kazılması bu evrensel prensibin 
“tarihsel” bir uygulamasıdır. Vahyin koyduğu evrensel prensip değişmez 
ama dönem değişikliği ile yeni silahlara karşı yeni savunma çareleri aran-
mak zorunda kalınacaktır. 

Peygamberimiz ‘in vefatından sonra Müslümanların içlerinden seçecekleri 
kişi veya kişiler, kendi dönemlerinde “emir sahibi” olmakla ilgili vazifeyi 
yerine getirebilirler. Kuran bu kişilerin nasıl seçileceği ve kimler olacağıyla 
ilgili hiçbir emir içermez. Bu kişilerin nasıl belirleneceğiyle ilgili yöntemin ne 
olacağı da, bu kişilerin kimler olacağı da, bu kişiler yanlış yaparlarsa hangi 
mekanizmalarla düzeltilecekleri de tamamen Müslümanların tarihteki öz-
gür iradeleriyle yapacakları uygulamalara bırakılmıştır. Elbette bunun so-
nucunda özgür iradeyi doğru bir şekilde kullanıp kullanmamanın mesuliye-
ti de bu seçimleri yapanların üzerindedir. 

Sonuçta Peygamberimiz ’den sonra “emir sahiplerinin” kim olacağı, bunla-
rın nasıl seçileceği ve seçildikten sonra yanlışlarının nasıl düzeltileceği Müs-
lümanların nasıl bir sistem kuracaklarıyla alakalı bir konudur; bu konuda 
İlahi bir emir yoktur. Fakat bu seçilecek “emir sahiplerine” uymak, hiçbir 
zaman Allah’ın hükümlerine ilave veya eksiltme hükümler yapılabileceği 
manasına gelmez, ancak düzenin sağlanması gibi fonksiyonları içerir. Çün-
kü Kuran’dan; Kuran’ın her şeyi açıkladığını ve dinin evrensel prensipleriyle 
ilgili detayları verdiğini anlıyoruz. 
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90. Bu ayetin ilk bölümünde Kur'an, İslâmî bir yapının dört asıl ilkesini ilân 
eder ve ikinci bölümde bu ilkelerin altında yatan hikmeti öğretir. Müslü-
manlardan, gerçek mümin olanlara bu dört ilkeye uymaları emredilir, aksi 
takdirde onların şehadetleri şüpheli olur. Daha sonra onlara hayat sistem-
lerini, refahlarının dayanağını teşkil eden bu dört temel ilkeye dayandırma-
ları öğretiliyor. Çünkü sadece bu ilke, onları bu dünyada doğru yola götü-
rüp ahiret'te de mutlu bir hayata ulaştırabilir. Bu tavsiyenin, Yahudilerin 
ahlâkî ve dinî durumlarını eleştiren pasajdan sonra geldiğine ve Müslü-
manları belirsiz bir şekilde onların kötü durumlarına karşı uyardığına dik-
kat edilmelidir. Bu, şu anlama gelir: Ne zaman bir toplum Allah'ın Kitabı'nı 
terk eder, Allah ve Resul’üne (s.a) isyan eden lidere uyar, Kur’an'ın hüküm 
vermesini istemeksizin yönetici ve dinî liderlere düşüncesizce itaat ederse, 
İsrailoğulları'nın kötü akıbetine uğramaktan kurtulamaz.  

83) Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde, onu yaygınlaştırı-
verirler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine 
götürmüş olsalardı, onlardan sonuç çıkarabilenler, onu bilirlerdi.112 Al-
lah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç herhalde 
şeytana uymuştunuz.  

112. Bu kritik dönemde her yönden çeşitli söylentiler geliyordu. Bazen Me-
dine ve çevresinde alarma geçilmesine neden olan asılsız ve abartılmış 
haberler de geliyordu. Bazen de Müslümanların gevşeyip tetik de durmak-
tan vazgeçmeleri için düşman kampının çok sakin olduğu haberi yayılıyor-
du. Bu tür söylentileri sadece heyecan ve macerayı seven kişiler ciddiye 
alıyordu. Böyle kimseler İslâm ve Küfür arasındaki çatışmayı önemli bir 
mesele olarak kabul etmiyorlar ve bu tür asılsız söylentilerle uğraşmanın 
ciddi sonuçlar doğurabileceğini düşünmüyorlardı. Ne zaman bir söylenti 
duysalar sebep olacakları büyük zararları düşünmeksizin bunu hemen 
yayıyorlardı. Bu ayette bu tür kimselere yaptıkları işin ciddiyeti anlatılıyor 
ve böyle yapmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Onlara duydukları 
herhangi bir haberi hemen yetkili kişilere iletmeleri söyleniyor. 

 48 El-Feth:    
10) Şüphesiz, sana biat edenler,17 ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın 
eli, onların ellerinin üzerindedir.18 Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, 
ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a karşı verdiği 
ahdine vefa gösterirse,19 artık O da, ona büyük bir mükafat verecektir.  

17. Hz. Osman'ın Mekke'de şehit edildiği haberi geldiği sırada, Hudeybi-
ye'de Peygamber'in (s.a) Sahabe-i Kiram'dan aldığı biate işaret edilmek-
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tedir. Bazı rivayetlere göre bu biat ölüm üzerine verilmişti. Diğer bazı riva-
yetlere göre ise, savaş meydanından kaçılmayacağına dair söz verilmişti. 
İlki Hz. Seleme b. Ekva tarafından rivayet edilmiştir. İkincisi ise ibn Ömer, 
Cabir b. Abdullah ve Muakkil b. Yaser’den rivayet edilmiştir. İki rivayet de 
aynı sonucu ihtiva ediyor. Sahabe-i Kiram, Hz. Osman'ın şehit edildiği 
haberini duyunca: "Eğer bu doğruysa hepimiz burada başımız kesilerek 
öldürülecek olsak bile Kureyş'den intikam alacağız" diye Hz. Peygamber'in 
(s.a) eli üzerine biat etmişlerdi. Henüz Hz. Osman'ın şehit olup olmadığı 
kesin olarak bilinmediği için, Hz. Peygamber (s.a) bir elini Hz. Osman adı-
na, diğer elini de kendi adına birbiri üzerine koyarak biat yapmıştı. Bu 
hareketiyle de mübarek elini Hz. Osman'ın eli yerine kullanarak onu bu 
biate ortak kılmakla Hz. Osman'a büyük bir şeref payesi vermişti. Hz. Pey-
gamber'in (s.a) onun adına biat yapması, eğer Hz. Osman o anda orada 
olsaydı mutlaka biat edeceğine tamamen inandığı anlamına gelir.  

18. Halkın üzerine biat ettiği el, Peygamber'in (s.a) Nebi olarak şahsını 
ifade eden el değil, Allah'ın elçisine yani Resûl'e ait bir el idi. Bu biat,  Hz. 
Resûl aracılığı ile bizzat Allah'a yapılan bir biatti.  

19. Burada çok hoş, ince manalı bir ifade dikkati çekiyor. Arapça'nın genel 
kuralı sebebiyle buradaki metni "Ahede aleyhillah" okumak gerekir. Fakat 
bu genel kaideden saparak burada "aleyhullah" okunmaktadır. Meşhur 
büyük âlim Alusî bu istisnayı harekelemeyi iki sebebe dayandırmaktadır. 
Birincisi; bu özel yerde O yüce zatın büyüklüğü ve şanının üstünlüğünün 
açıklanması kastedilmiştir ki, onunla bu ahitleşme icra edilmişti. Bu bakım- 
dan burada "aleyhi yerine "aleyhu" daha uygundur. İkincisi ise; "aleyhi" 
kelimesindeki "hi" aslında "hu"nun yerini tutmaktadır. Asıl harekesi de esre 
değil ötre'dir. Bundan dolayı burada onun asıl harekesini yerinde bırakmak 
ahde vefanın konusu ile ilgisini daha da artırmaktadır. 

18) Andolsun, Allah, sana o ağacın altında32 biat ederlerken Mü’minler-
den razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine 'güven 
duygusu ve huzur' indirmiştir33 ve onlara yakın bir fethi sevap (karşılığı) 
olarak vermiştir; 

32. Burada yine Hudeybiye'de Sahabe-i Kiram'dan alınan biatten bahsedil-
mektedir. Bu biat’e Rıdvan biati (gönül hoşluğuyla yapılan biat) denilmiştir. 
Nitekim Allah (c.c) bu ayette tehlikeli durumda canlarını feda etmekte zer-
re kadar tereddüt etmeyen ve Peygamber'in eli üzerine Allah yoluna baş 
koyduklarını bildiren biatlerini yaparak sapasağlam bir imana sahip olduk-
larını açıkça ispat eden o insanlardan memnun ve razı olduğunu müjdele-
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miştir. Müslümanların üzerinde sadece birer kılıç vardı. O zaman sadece 
1400 kişiydiler, üzerlerinde savaş kıyafeti değil, ihram bezi vardı. Savaş ka-
rargâhları Medine'den 250 mil uzaklıktaydı. Eğer bu insanların Allah, Pey-
gamberi ve dini konusundaki samimiyetleri biraz az olsaydı, bu son derece 
tehlikeli durumda Peygamber'i tek başına bırakırlar ve İslam mücadelesi 
de artık ebedi olarak sona ermiş olurdu. İçlerindeki iman ve ihlaslarından 
başka hiçbir güç onları bu biate mecbur edemezdi. Onların böyle bir du-
rumda Allah'ın dini uğruna ölmeye, öldürmeye hazır olmaları imanlarında 
ne derece sağlam, halis olduklarını ve Allah Resul’üne vefada en üst dere-
ceye ulaştıklarını göstermektedir. Altında biat yapılan ağaçla ilgili olarak 
Hz. Nafi Mevya b. Ömer'in şu rivayeti çok yaygınlaşmıştır: "İnsanlar sürekli 
bu ağacı ziyaret ederek altında namaz kılmaya başlamışlardı. Hz. Ömer 
bunu duyunca sinirlenerek o ağacı kestirdi. (Tabakat-ı Sa'd c. II, s. 100)  

33. Burada huzurdan, sükûnetten maksat; yüce bir gaye uğruna tam bir 
sâkin ve sükûn içerisinde kendini tehlikeye atan, hiçbir korku, ürkeklik gös-
termeksizin sonu ne olursa olsun bu işi mutlaka yapmalıyım şuuruyla karar 
veren insanın ruh ve kalp hâlidir. 

60 El-Mümtehine: 
12) Ey Peygamber! İnanmış kadınlar biat için18 gelirlerse, sana; Allah'a 
hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri,19 zina etmemeleri, 
çocuklarını öldürmemeleri,20 elleriyle ayakları arasında iftira uydurup 
getirmemeleri,21marufta sana karşı gelmemeleri22 hususunda biat etsin-
ler. Sen de onların biatlerini al.23 Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.  

18. Bu ayet Mekke'nin fethinden biraz önce nazil olmuştur. Mekke'nin fet-
hinden sonra ise, Kureyşliler biat etmek için kitleler halinde Hz. Peygam-
ber'e (s.a) gelmişlerdir. Hz. Peygamber (s.a) Safa dağında erkeklerden biat 
almış ve kadınlardan biat alması için de Hz. Ömer'i vekil tayin ederek, O'na 
"Bu ayette beyan edilen hususlar üzerine kadınlardan biat al" demiştir. 
(İbn Cebir, İbn Abbas'tan; İbn Hatim, Katade'den nakletmiştir.) Daha sonra 
Medine'ye gelen Hz. Peygamber, Ensar'ın kadınlarının bir eve toplanmala-
rını emretmiş ve yine biat alması için Hz. Ömer'i görevlendirmiştir. (İbn 
Cebir, İbn Merduye, Bezzar, İbn Hibban; Ümmü Atiyye'den nakletmişler-
dir.) Bir bayram gününde erkeklere hutbe verdikten sonra, Hz. Peygamber 
(s.a) kadınların yanına gitmiş, hutbeden sonra bu ayetteki hususlar üzerine 
ahid almıştır. (Buharî, İbn Abbas'tan rivayet etmiştir). Bu vak'alar dışında, 
birçok hadislerde belirtildiği gibi kadınlar tek tek yahut toplu olarak Hz. 
Peygamber'in (s.a.) huzuruna gelerek biat etmişlerdir.  
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19. Mekke'de kadınlardan biat alırken, Hind binti Utbe bir konuda açıkla-
ma isteyerek, "Ya Rasûlullah! Ebu Süfyan biraz cimridir. Benim ve çocukla-
rımın ihtiyacı için izni olmadan malından alabilir miyim?" diye sordu. Hz. 
Peygamber de (s.a) "ihtiyacın olduğu kadar alabilirsin" diye cevap verdi. 
(Ahkamu'l-Kur'an) 

20. Yani, "Meşru ve gayri meşru çocuk düşürmemeleri. "  

21. Burada iki tür bühtana (iftira) işaret edilmektedir. Birincisi, bir kadının 
başka bir kadın hakkında iftira atıp bunu yayması, ikincisi ise bir kadının 
gayrimeşru çocuğunu kocasına nispet etmesidir.  

22. Bu kısa cümlede iki önemli ilke beyan edilmiştir. a) Hz. Peygamber'e 
(s.a.) itaat konusunda ilk prensip, O'na maruf üzere biat edilmesidir. Oysa 
Hz. Peygamber'in (s.a.) münkeri emretmesinde en ufak bir şüphe dahi söz 
konusu değildir. Demek ki hiç kimseye, Allah'ın dışında itaat caiz değildir. 
Allah Peygamberine dahi itaati, maruf şartına bağlı kılmışken, başkaları-
nın, Allah'ın kanunları dışındaki örflere, geleneklere kayıtsız şartsız itaat 
beklemeye hakkı yoktur. Hz. Peygamber bu ilkeyi şu şekilde izah etmiştir: 
"Allah'a karşı gelmede itaat yoktur. İtaat ancak maruf üzeredir." (Müslim, 
Ebu Davud, Neseî) Bazı âlimler de, Allah'ın emirlerine karşı olan sultanların 
emirlerine itaat etme mecburiyeti olmadığını belirtmişlerdir. 

23. Bu emirle, cahillerin, "Ulu'l-emre mutlak itaat gerekir" şeklindeki dü-
şüncelerinin reddedildiği söylenmektedir. Yani Allah'a isyan olan yerde, ku-
la itaat yoktur. (Ruhu'l-Meanî) Gerçekte bu emir, İslâm anayasasının temel 
ilkelerinden biridir. İslâm'a ters bir davranış ilke itibariyle bir suçtur. Dola-
yısıyla hiç kimse gayri meşru bir işin yapılması hakkında emir verme hak ve 
yetkisine sahip değildir. İslâm hükümlerinin aksine emir veren de, emri ye-
rine getiren de suçludur. b) Bu ayette, mümine kadınlar beş hususta neh-
yedildikten sonra, aralarında yaygınlaşmış bulunan ahlâkî olmayan birta-
kım davranışlar belirtilerek, bunlardan da uzak durulması konusunda ken-
dilerinden söz alınmıştır. Ancak müspet bakımdan, Resul’e maruf işlerde 
itaat edilmesi emredilmektedir.  Burada maruf işlerin, sadece Kur'an'da 
bildirilenler olmadığı açıktır. Aksi halde bu cümle "Allah'a itaatsizlik yap-
mayacaksınız" şeklinde olurdu. Bu ifadeden, toplumun ıslahı ile ilgili olarak 
Nebi'ye (s.a.) geniş bir yetki tanındığı ve O'nun tüm emirlerine Kur'an'da 
yer almasada uyulması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yasal yetkisine daya-
narak Nebi, sadece Kur'an'da zikredilen o dönem Arap toplumunda kadın-
lar arasında ki yaygın kötü davranışlardan vazgeçmeleri hususunda biat 
almakla yetinmeyip, Kur'an'da belirtilmeyen hususlarda da biat almıştır. 
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64 Et-Teğabun: 
12) Allah'a itaat edin ve Resûle de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursa-
nız, bilin ki elçimize düşen yalnızca (gerçeği) apaçık tebliğ etmekdir.27  

27. Bu ayette, müminlerden Allah'a ve Resûl’üne mutlak itaat etmeleri is-
tenmektedir. Çünkü Peygamberin Resûl kimliği ile söylediği her söz vahiy-
dir yani, Allah’ın sözüdür. Dolayısıyla Resûl’üne itaat, Allah’a itaat etmek 
demektir. " Nebi” görevi ise, Allah’tan vahiy gelen/getiren insan olarak 
hatalar da yapabilen ve vahiylerle uyarılan, kulu Muhammed kişiliğidir.  

 
BİRR (Üstün İyilik) – REKABE 
 
2 El-Bakara: 
177)  Yüzünüzü sadece doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik (birr)1 değildir. 
Ama birr: Allah’a, Ahiret Günü’ne, meleklere, kitaplara ve nebilere iman 
etmek; malını sevdiği halde onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda 
kalmışlara, yardım isteyenlere, rikâb olanlara2 vermek; “salâtı ikame et-
mek, zekât vermek”3, söz verdiği zaman sözünü yerine getirmek, zorluk-
ta, sıkıntıda ve felakete uğrama durumunda sabretmektir. İşte bunlar, 
sadık olanlardır. Ve işte bunlar, takva4 sahibi olanlardır.  

1- Birr(Hayır, iyilik, ihsan, bağış, itaat, doğruluk, adalet, sevgi, gerçeklilik). 
İbadetlerin dış formlarına verilen önemin anlamsızlığını göstermek üzere, 
örnek olarak, yüzünü doğuya veya batıya döndürmenin gerçek iyilik (birr) 
olmadığına işaret edilmektedir. Burada, bazı dinî formalite ve törenleri icra 
etmenin veya dindarlık gösterisinin gerçek iyilik olmadığı ve Allah katında 
önem ve değeri bulunmadığı anlatılmak istenmektedir. 

2 - Boyunduruk altında bulunan kimseye, özgürlüğüne kavuşmasını sağla-
mak için yardım etmek. Rekâbe,  boyun demektir; boyunduruk altında bu-
lunan kimseler için de kullanılan bir sözcüktür. Sözcük olarak; gözetlen-
mek, gözetlemek, korumak, korunmak anlamlarına gelmektedir.  

3- İbadete layık yegâne ilah olarak Allah’a inanmak; kulluğu, Allah’a yönel-
meyi, dua ve ibadeti şirkten arındırılmış bir bilinçle ve arınmış, temizlen-
miş, arı duru hale gelmiş bir benlikle yapmak; yardımlaşmayı, destek olma-
yı canlı ve diri tutmak demektir.  

4- Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla kötü ve zararlı şey-
lere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak. (E. AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 52 

  

3 Âli ‘İmrân: 
92) Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz.75 
Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. 

75. Bundan kasıt, Yahudilerin fazilet konusundaki yanlış anlayışlarını orta-
dan kaldırmaktır. Onlara göre en büyük fazilet, yüzyıllardan beri ataları ta-
rafından uygulanan gelenekleri dış görünüşlerinde sergilemekti. 

58 El-Mücâdile: 
9) Ey iman edenler! Kendi aranızda(Necva) bundan böyle günah, düş-
manlık ve Resul’e karşı isyanı fısıldaşıp-konuşmayın; Görüşmelerinizi birr 
(iyilik) ve takva konusunda yapın. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı 
takva sahibi olun.24 

24. Bu ifadeden anlaşıldığına göre, "Necva", başlı başına yasak ve uygun 
olmayan bir davranış değildir. Ancak Necva'nın caiz oluşu ya da olmayışı, 
ne hakkında ve niçin konuşulduğuna bağlıdır. Sözgelimi, Salih bir topluluk-
ta, ihlaslı birkaç kişinin bir araya gelerek konuşmasından kimse rahatsız 
olmaz. Fakat, kötü niyetli insanların bir araya gelip gizli gizli konuşması, 
herkese, onların bir fitne çıkarmaya hazırlandıklarını düşündürür. Ancak 
Müslüman bir toplumda, bağımsız bir grup kurmak ve sürekli gizli gizli 
görüşmeler yapmak, kesin surette bozgunculuğa sebebiyet verir. En azın-
dan Müslümanlar arasında hizipçilik başlar. Şayet iki kişi bir araya gelip, 
başkalarının arasını bulmak, onları barıştırmak veya hakkı elinden alınmış 
bir kimsenin hakkını nasıl iade edebileceklerini görüşmek için gizlice konu-
şurlarsa, bu hayır ve sevaptır. Fakat iki kişinin arasını bozmak veya birinin 
hakkını elinden almak, ya da bir haram işlemek için gizlice konuşurlarsa, 
bu tavır hem keyfiyetinden, hem de gizlice konuşulduğundan dolayı yasak 
ve günahtır. Hz. Peygamber, bir mecliste nasıl davranılacağı hususunda 
gerekli ahlâkî kurallardan birini şöyle açıklamıştır. "Bir mecliste üç kişi 
varsa, iki kişi kendi arasında gizlice konuşmasınlar. Çünkü üçüncü kişi 
bundan rahatsız olur." (Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, Tirmizi, Ebu 
Davud) Başka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur. "İki kişi 
kendi arasında, üçüncü kişiden izin almadan konuşmasın. Aksi takdirde, o 
kimse bundan alınır." (Müslim). Bu esaslar dâhilinde, üçüncü kişinin anla-
madığı bir dilde, iki kişinin konuşmasının da aynı şekilde yanlış olduğu so-
nucuna varılır. Hele üçüncü kişi hakkında ve ne konuşulduğunu ona belli 
ederek konuşmak, daha büyük hata olur. 
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BOŞANMA VE USULÜ 
 
2 El-Bakara: 
226) Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay bekleme sü-
resi vardır.245 Eğer (bu süre içinde) dönerlerse, şüphesiz Allah, bağışla-
yandır, esirgeyendir.246 

245. Karı ile koca arasındaki ilişkilerin her zaman için uyumlu olmadığı 
doğru ise de, Allah, eziyet verici bir ilişkinin devam etmesine izin vermez. 
Bu nedenle ayrılmadan önce, karı kocanın kanunen nikâhlı kaldıkları, fakat 
pratikte ayrı yaşayıp ilişkide bulunmadıkları dört ay gibi maksimum bir sü-
re belirlemiştir. Bu tür bir ayrılığa İslâm Hukuku'nda "ilâ" denir. Bu süre 
içinde karı koca ya barışmalı, ya da uygun gördükleri kimselerle evlenebil-
meleri için iyilikle ayrılmalıdırlar. Hanefî ve Şafiî mezhebi imamları "Kadın-
lardan uzaklaşmaya yemin edenler." ibaresinde, dört aylık sürenin sadece 
yemine bağlı ayrılıklarda söz konusu olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Ye-
min etmeksizin eşlerin bir müddet birbirinden ayrı yaşamaları halinde bu 
kural geçerli olmaz. Bazı fakihler de, karı ile koca arasındaki ilişki iyi olsun, 
kötü olsun, yemine dayanan her tür ayrılık için ilâ kuralının geçerli olduğu-
na, yani bu tür ayrılığın dört ayı geçmemesi gerektiğini savunurlar.  

246. Fakihlerin çoğunluğu bu ayeti "Eğer karı koca yeminlerini dört ay için-
de bozup cinsel ilişki kurarlarsa, kefaret ödenmesi gerektiği görüşündedir-
ler. "Allah bağışlayandır, esirgeyendir" sözü kefaretin verilmeyeceği anla-
mına gelmez. Bu sadece, Allah'ın kefareti kabul edeceği ve ayrılık süresince 
birbirlerine yaptıkları haksızlıkları affedeceği anlamına gelir. 

227) (Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa247 (boşanırlar). Şüphesiz 
Allah, işitendir, bilendir. 

247. Hz. Osman, İbn Mes'ud, Zeyd bin Sabit ve bazı fakihlere göre karı ile 
koca ancak bu dört ay içinde tekrar birleşebilir. Bu sürenin bitmesi kocanın 
karısını boşamaya karar verdiğinin bir delilidir. Bu nedenle süre biter bit-
mez boşanma otomatik olarak gerçekleşecek ve koca tekrar birleşme şan-
sını kaybedecektir. Her iki taraf karar verirse, tekrar evlenebilirler. Hz. 
Ömer, Hz. Ali, İbn Abbas ve İbn Ömer'in ve Hanefî mezhebi fakihlerinin de 
bu görüşü destekler nitelikte hükümleri vardır.  
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231) Boşadığınız kadınlar, iddetlerini tamamlayınca, onları güzellikle ya 
tutun ya da bırakın. Haklarını çiğneyip, zarar verecek şekilde onları tut-
mayın. Kim böyle yaparsa artık o, kendi nefsine zulmetmiş olur.254 
Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini; size öğüt 
vermek için indirdiği Kitab'ı ve Hikmeti aklınızdan çıkarmayın.255 Allah'a 
karşı gelmekten sakının. Ve bilin ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. 

254. Bir erkek için karısını boşadıktan sonra, iddet henüz bitmeden, onu 
incitmek ve üzmek için tekrar bir fırsat elde etmek üzere, onunla tekrar 
birleşmesi doğru değildir. Bu nedenle Allah şöyle buyuruyor: Eğer koca 
gerçekten tekrar karısıyla birleşmek isterse iyi davranma niyetiyle tekrar 
birleşmelidir. Aksi takdirde en iyi şey onu güzellikle bırakmak olacaktır.  
 
255. Yani, "Allah'ın sizi büyük sorumluluk gerektiren bir konuma getirdiğini 
unutmayın. O size Kitab'ı vermiş, hikmet'i öğretmiş ve sizi bütün ümmetle-
re önderler kılmıştır. O sizi Vasat Ümmet ve hakkın şahitleri kılmıştır. Bu 
nedenle safsata yaparak Allah'ın ayetleri ile oynamamanız, şer'î kuralları 
istismar etmemeniz ve tüm dünyaya doğru yolu göstermeniz beklenirken, 
evlerinizde zavallı ve adalet dışı bir hayat sürmeniz size yakışmaz. 

65 Et-Talâk:    
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 
1) Ey Nebi! Kadınları boşayacağınız zaman, iddet sürelerini gözeterek 
boşayın1 ve iddetlerini sayın. 2 Rabbiniz olan Allah'a karşı takva sahibi 
olun. Apaçık 'çirkin bir hayâsızlık' yapmaları dışında4 onları (bekleme 
süresince) evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar;3 Bunlar Allah'ın 
sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, gerçekten o, kendi nefsine 
zulmetmiş demektir. Sen bilmezsin; olur ki Allah, sonra yeni bir durum 
oluşturabilir.5 

1. "Münakaşa ettiğinizde, hemen öfkelenerek hanımınızı boşamaya kalka-
cak kadar aceleci olmayın. Ayrıca rücu (geri dönmek) etmeye imkân kal-
mayacak şekilde de boşanmayın. Muhakkak boşanmak istiyorsanız, o hal-
de bile eşinizi iddet içinde boşayın. Kadını iddet içinde boşamak iki şekilde 
de anlaşılabilir ve her ikisi de geçerlidir. a) Boşanmak istediğinizde kadına 
hayızdan temizlendiği zaman talak verin. Bakara: 228'de hayızdan kesil-
memiş bir kadının iddeti nin 3 aybaşı olduğunu bildirilmesinden anlaşılıyor 
ki, kadına hayızlı iken talak verilmemelidir. Çünkü kadının iddeti, o hayızlı 
iken başlamaz. Kadına bu halde iken talak verilirse, onun iddeti Allah'ın 
emrine hilafen 3 değil 4 olur. Bu emir gereğince bir erkek, eşi temizken ta-
lak vermelidir. Çünkü kadın hayızlı iken, ne kendisi ne kocası, hamileliğin-
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den emin olamaz. Talak, kadının temizlik döneminde ve mübaşeret etme-
den önce verilmeli. Ayrıca hamile olup olmadığı da kesinlikle bilinmelidir. 
Burada, bu şartların konulmasında pek çok maslahatların gözetildiğine 
dikkat edilebilir. Kadını hayızlı iken boşamamanın bir yararı, hayızlı iken 
mübaşeretin haram olması dolayısıyla kadın ile erkeğin birbirinden uzak 
kalmalarının sağlanmış olmasıdır. Ayrıca hayızlı kadının sinirli olduğu (tam 
manasıyla sıhhatli bulunmadığı) tıbben sabittir. Bu bakımdan kadın ile ko-
cası arasında kolayca tartışma çıkabilir ve her ikisinin de bu tartışmayı 
uzatma ihtimaline karşı,  tartışma boşanmaya kadar varabilir. Ancak kadın 
temizlik dönemini beklediğinde, normale döneceğinden tartışmanın unu-
tulması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca fıtraten kadın ile kocası arasında 
etkileşim olabileceğinden, bu etkileşimin ihtilafın giderilmesinde oynaya-
cağı rol için vakit kazanılmış olacaktır. Temizlik döneminde mübaşeretten 
sonra talak verilmesinin yasaklanmasındaki maslahat ise şudur: Bu sırada 
kadın hamile kalmış ise ve erkek ile kadın bunu bilmiyorlarsa, boşanmaları 
isabetli olmaz. Çünkü karısının hamile olduğunu öğrenen bir erkek, hanımı-
nı boşamadan önce karnında kendi çocuğunu taşıdığını uzun, uzun düşüne-
cektir. Diğer taraftan kadın da çocuğunun ve kendisinin geleceğini düşüne-
rek, kocasıyla arasındaki münakaşa nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışa-
caktır. Ama boşandıktan sonra kadının hamile olduğu anlaşılırsa, her ikisi 
bundan çok pişmanlık duyabilirler. b) Bu iddet, hayız gören ve hamile olma 
ihtimali bulunan kadınlar içindir. Yani boşanmak istediğinizde, hanımınıza 
3 değil 1 talak verin. Aksi takdirde kesin bir surette boşanmış olacaksınız. 
Bu bakımdan en fazla 2 talakla hanımınızı boşayın; zira onun iddet süresi 
içinde barışma imkânınız ortadan kalkmaz. Bu anlamıyla bu hüküm hem 
hayız gören kadınlar, hem hayızdan kesilmiş kadınlar, hem de boşan-
madan sonra hamile olduğu anlaşılan kadınlar için yararlıdır. Şayet Allah'-
ın bu emirlerine uyulursa, hiç kimse boşandıktan sonra pişman olmaz. 
Çünkü boşanırken erkek, karısının iddet süresi içinde kararını değiştirme 
fırsatını bulur ve iddet bitse bile karı-koca yeniden nikâh kıyabilirler.  

2. Bu emrin muhatabı hem erkek, hem kadın hem de onların aileleridir. Ya-
ni boşanmayı basit bir mesele olarak telakki etmeyin. Ne zaman talak ver-
diğinizi, iddetin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini ciddiyetle ta-
kip edin. Boşanma olayı çok nazik ve önemli bir meseledir. Öyle ki sadece 
karı koca açısından değil, çocuk ve aileler açısından da hukuki ehemmiyete 
sahiptir. Bu yüzden talak verdiğinizde ay ve günü hatırınızda tutun, iddetin 
ne zaman sona ereceğini ve ne kadar bir süre kaldığını düzenli bir şekilde 
takip edin. Çünkü hanımınıza dönmeniz buna bağlıdır. Kadın ne kadar evde 
tutulabilir. Ona ne zamana kadar nafaka verilecektir? Kadın ne zamana 
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kadar erkeğin verasetinde hak sahibidir? Ne zaman boşanmış olur, ne 
zaman yeni bir evliliğe hak kazanır? Tüm bunların bilinmesi gerekir; zira 
mesele mahkemeye intikal ettiğinde, mahkeme doğru karar verebilmek 
için, bu bilgileri elinde bulundurmak zorundadır. Kadın; hamile mi, değil 
mi; hayızdan kesilmiş mi, kesilmemiş mi; rücu edilmeye müsait mi, değil mi 
vs. Bunlar bilinmeksizin hâkimin boşanma kararı vermesi güçtür.  

3. "Erkek öfkelenip kadını evden atmasın ve kadın da kızarak evi terk etme-
sin." Çünkü iddet bitene kadar kadın halâ o evin hanımıdır ve ihtilâfın çözü-
me kavuşma imkânının ortadan kalkmaması için karı ile koca aynı evde 
oturmalıdırlar. Ric'î Talak durumunda erkek her an hanımına meyyal ola-
bilir veya kadın kocasıyla aralarındaki ihtilafın nedenini ortadan kaldırma-
ya çalışıp, kocasını kararından dönmeye razı edebilir. Her ikisinin de aynı 
evde olması halinde, 3 aylık bir süre içinde veya kadın hamile ise çocuk 
doğana kadar yeniden barışmak için birçok fırsat çıkabilir. Fakat erkek 
kadını evden dışarı atar veya kadın evini terk eder de akrabalarının yanına 
giderse, o zaman barışma ihtimali yok denecek kadar azalmış olur. Bu ba-
kımdan fakihler, Ric'î Talak ile boşanmış kadınlara, iddet sonrasında koca-
larına sempatik görünmeye çalışmalarını tavsiye etmişlerdir. (Hidaye, El-
İnsaf) İslâm Hukukçuları, Ric'î Talak verildiğinde, iddet süresi içinde barın-
ma ve nafakanın kadının hakkı olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. 
Bu süre içinde kadın, kocasından izinsiz evden ayrılamaz. Erkek kadını ev-
den atarsa günah işlemiş olur. Kadın ise kendiliğinden evi terk ettiği takdir-
de hem günaha düşmüş olur, hem de nafaka ve barınma hakkını kaybeder. 

4. "Ancak apaçık edepsizlik yaparlarsa başka" ifadesi farklı şekillerde yo-
rumlanmıştır. Hasan Basri, Şabi ve Leys'e göre bu ifadeyle kastedilen zina 
fiilidir. İbn Abbas'a ve Katade’ye göre de; kocası kendisini boşadıktan 
sonra dahi kadının, iddet süresi içinde kocası ve ailesiyle "kötü sözlerle" 
münakaşa etmesini "serkeşlik" şeklinde, yani kocasının talak verdiği kadı-
nın iddet beklerken bile aynı hal ve tavırlarını devam ettirmesi olarak 
yorumluyor. İbn Ömer, ibn Saib ve İbrahim en-Nehai'ye göre, kast olunan 
kadının evi terk etmesidir, onlara göre bir kadının evi terketmesi "Fahişetin 
mübayyine" (açık bir edepsizlik) dir. "Rabbiniz Allah'tan korkun ve onları 
evden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir edepsizlik ya-
parlarsa başka" buyurmuştur. Yukarıdaki dört görüşten, ilk üç görüşe göre 
bu cümle kadının evden çıkmasıyla ilgilidir. Yani kötü ahlâklı, ağzı bozuk ve 
serkeş olmadan kadının evden atılması caiz değildir. Son görüşe göre ise 
bu cümle, kadının evi terketmesiyle ilgilidir. Yani evi kendiliğinden terke-
derse apaçık bir edepsizlik yapmış olur. 
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5. Bu iki cümle, ancak Hz. Peygamber'in (s.a.) uygulamasının aksine, talak 
vermenin bazı sakıncalar doğurduğu kabul edilirse bir anlam taşır. Sözge-
limi 3 talak birden verildiğini ve rücu imkânı ortadan kalktığı için, kocanın 
pişman olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda açıktır ki, bu boşanma ge-
çerli olmasaydı, erkek Allah'ın sınırlarını çiğnememiş ve nefsine de zulmet-
memiş olurdu. Şayet Talak-ı Bain, Talak-ı Ric'î şeklinde kabul edilecek olur-
sa, o takdirde iddet süresi içinde her zaman barışma imkânı var demektir. 
Çünkü aksi takdirde, "Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (barışmanız için) 
bir yol çıkarır" ifadesinin bir anlamı kalmazdı. Bu noktada yeniden Bakara 
Suresi'nin 228-230. ayetleriyle, Talak Suresi'nin bu ayetlerini birlikte müta-
lâ edecek olursak, mesele daha da vuzuha kavuşur. Bakara Suresi'nde bo-
şanmanın ancak 3 kez olabileceği vurgulanmıştır. İkinci boşanmadan sonra 
kocanın geri dönme hakkı vardır. İddet süresi sona erdikten sonra hülle ol-
maksızın yeniden evlenebilirler. Ancak üçüncü (ve son) talaktan sonra er-
keğin bu iki hakkı da sakıt olur. Talak Suresi'ndeki bu emirler, Bakara Sure-
si'ndeki emirleri nesh etmek veya düzeltmek için gönderilmiş değildir. Aksi-
ne Talak Suresi'nin bu ayetlerinde, erkeklere yuvalarının yıkılmaması için, 
kendilerine verilen kadınları boşama haklarını akıllıca kullanmaları ve piş-
man olacakları bir biçimde hanımlarını boşamamaları tavsiye edilmekte-
dir: " Yani, ahlâki yönü de bulunmayan 3 talak birden verip bu yetkinizi 
akılsızca kullanırsanız, barışma yolunu da kapatarak kendi nefsinize zul-
metmiş olursunuz. Çünkü bu hatanızı telâfi etmek mümkün değildir. 

2) Bekleme süreleri tamamlandığında, onları ma’rufa (örfe) uygun olarak 
tutun, ya da maruf üzere onlardan ayrılın.6 İçinizden adalet sahibi iki 
kişiyi de şahit yapın.7 Şahitliği Allah için dosdoğru yerine getirin. İşte 
Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüt budur.8 Kim Allah için 
takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder;9 

6. Yani bir veya iki talak verdikten sonra, iddet süresi sona ermeden kadını 
hâlâ eşiniz olarak kabul edip etmeyeceğinize karar verin. Onun iddetini lü-
zumsuz yere, sırf ona eziyet vermek için uzatmayın. Şayet kesin surette ay-
rılmak istiyorsanız, kavga gürültü etmeden güzellikle ayrılın, mehrinizden 
bir miktar kalmış ise, onu ödeyin ve gücünüz yetiyorsa, Bakara: 240'da bu-
yurulduğu gibi, boşanma nedeniyle onun haklarını gözetin."  

7. Burada, İbn Abbas'a göre talak verirken de, rücu ederken de şahit tut-
mak kast olunmaktadır. (Ebu Davud, İbn Mace) 4 mezhebin fakihleri de, 
talak ve rücu hususunda, bunların sıhhati için şahidin gerekli olmadığı ko-
nusunda ittifak etmişlerdir. Şahitlik hükmü, tarafların söylediklerini inkâr 
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etmeleri halinde meseleyi halletmek kolay olsun ve şüphe kapısı kapansın 
diye ihtiyaten konulmuştur.  

8. Bu ibareden anlaşıldığına göre, yukarıdaki ifadeler bir kanun değil, bir 
tavsiye niteliği taşımaktadırlar. Sünnet'e uygun olmayan bir şekilde boşa-
nan bir kimse, iddet süresini hesaplamayıp, karısını evden atsa, iddet biti-
mine doğru sırf hanımına eziyet etmek için rücu etse, ayrılırken kavga çı-
karsa, talak ve rücu sırasında, ayrılırken şahit tutmamış olsa, yani onun ta-
lak, rücu ve tavsiyelere uygun davranmamış olması, kalbinde Allah'a ve 
ahirete, doğru bir şekilde iman etmediğinin açık delilleridir. O bundan do-
layı öyle davranmıştır. Oysa samimi bir mümine bu davranışlar yakışmaz.  

9. Siyak ve sibak içinde değerlendirildiğinde, Allah'ın razı olacağı şekilde, 
sünnete uygun boşanmak, iddet süresini düzenlice hesaplamak, kadını 
evden atmamak, kadına eziyet etmek için rücu etmeyi geciktirmemek, 
ayrılmak gerektiğinde güzelce ayrılmak, talak, rücu ve ayrılma sonrasında 
iki adil kişiyi şahit tutmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde davranan bir 
kimse için Allah elbette kolay bir yol çıkarır. Allah'tan korkmadan dilediği 
gibi davranan bir kimseye, Allah'ın birçok zorluklar yaratacağı ve onun bir 
çıkış yoluda bulamayacağı anlaşılmaktadır.  
 
 
BÜYÜK GÜNAHLAR - ALLAH’ IN AHDİ 
 
4 En-Nisâ: 
31) Size yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, yaptığınız kötülük-
leri53 örteriz ve sizi şerefli bir makama sokarız.  
 
53. "Biz, kullarımızı küçük ve basit meseleler için sorguya çekmeyiz. Siz bü-
yük ve çok kötü günahlar işlerseniz, o zaman işlediğiniz küçük günahlardan 
da sorguya çekileceksiniz." Burada "büyük günahlar" ile "küçük günahlar" 
arasındaki önemli farkları anlamak sanırım yararlı olacaktır. Bu konuda 
Kur'an ve sünnette yapılan araştırmalara göre şu üç şeyin, bir günahı "bü-
yük günahlar"dan kıldığı anlaşılmaktadır. 1) Bir kimsenin; Allah'ın ve anne, 
baba ile bunların dışında kalan diğer insanlarında haklarına tecavüz etme-
si. Günahın büyüklüğü, hakkı gözetilmeyen kişinin değerine göre artar. 
Kur'an'ın, bir günahı zulüm olarak nitelemesinin ve şirkin (Allah'a ortak 
koşma) en büyük zulüm olduğunu belirtmesinin nedeni işte budur. 2) Bir 
günah İlâhî kanunlara meydan okuyup karşı çıkıyorsa, büyük günahlardan 
olur. Çünkü bu günahı işleyen kişi, açıkça çekinmeden Allah'ın emir ve ya-
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saklarını hiçe sayarak, sadece Allah'a isyan amacıyla bir emir veya yasağı 
çiğner. İsyan ve itaatsizlikte Allah'a karşı küstahlığın derecesi arttıkça gü-
nahın büyüklüğü de artar. Allah'ın Kur'an'da bir günahı Fısk (itaatsizlik) ve 
ma'siyet (haddi aşmak) olarak nitelemesinin nedeni işte budur. 3) Allah'la 
veya insanlar arasında, huzurun dayanağını teşkil eden bağ ve ilişkileri 
kesmek, insanı büyük günahlar arasına sokar. Bir bağı veya ilişkiyi kesme 
sonucu ortaya çıkan günahın büyüklüğü, o bağın önemine ve bağdaki 
emanete göre değişir. Söz gelimi, zina her şekliyle büyük günahlardan 
biridir, çünkü insan toplumunu felâkete sürükler. Fakat şekilleri diğerlerin-
den daha büyük ve önemlidir. Evli bir erkeğin veya kadının zina yapması, 
bekâr bir erkeğin veya kadının zina yapmasından daha büyük bir günahtır. 
Komşu veya akrabalardan bir kadınla zina etmek, diğerleriyle yapılan zina-
dan daha büyük bir günahtır. Aynı nedenle mescitte işlenen bir günah, baş-
ka bir yerde işlenen günahtan daha büyüktür.  

6 El-En âm: 
151) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim:127 O'na 
şirk koşmayın,128 anaya-babaya iyilik edin,129 yoksulluk endişesiyle ço-
cuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızıklarını biz vermekteyiz. 
Fuhşiyatın açığına da, gizli olanına da yaklaşmayın.130 Haklı bir gerekçe 
olmadıkça, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın.131 İşte O bunları 
öğütledi; umulur ki akıl erdirirsiniz." 

127. "Rabbinizin getirdiği sınırlamalar, insan hayatının düzeni için O'nun 
belirlediği çizgilerdir ve tüm İlâhî Kanunların esas temelini oluşturmuştur."  

128. İnsan şu durumlarda şirk koşmuş demektir: a) İlâh olarak Allah'tan 
başka bir şey daha kabul ederse (Zatında Allah'a ortak tanıyan tüm inanç 
şekilleri Hristiyanların Üçlemesi, müşrik Arapların, meleklerin Allah'ın kız-
ları olduğuna inanmaları ve kendi tanrı, tanrıça ve yönetici ailenin üyele-
rine ilâhlık vermeleri gibi şeyler) şirke girmiş olur. b) Allah'a ait sıfatlardan 
birine, birkaçına veya tamamına başka bir kimsenin bütünüyle ve tüm 
kuşatıcılığıyla sahip olduğuna inanan herkes şirke düşmüş olur. Sözgelimi, 
herhangi bir kişi şu veya bu kimsenin 'gayb' dâhil her şeyi bildiğine, her 
şeyi duyduğuna, ya da her kusur ve zayıflıktan uzak bulunup, Allah gibi ya-
nılmaz olduğuna inanırsa, Allah'a şirk koşmuş olurlar. c) Allah'tan başka 
bir kimsenin, yalnızca Allah'a ait güçlerden birine veya tamamına sahip ol-
duğuna inanmak da şirktir. Sözgelimi, Allah'ın yanısıra bir başkasının daha 
tabiatüstü bir yolla yarar veya zarar verebileceğine, ihtiyaçları giderip 
yardım edebileceğine, koruyup gözetebileceğine, çağrıları duyup kaderi ta-
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yin edebileceğine ya da engelleyebileceğine ve insan hayatı için kanun ko-
yabileceğine inanan müşriktir. Bütün bunlar İlâhlığın nitelikleri olduğundan 
böylesi inançlar şirktir. (d) Allah'a ait hakların birini veya tamamını bir baş-
ka kişiye daha vermek şirktir. Sözgelimi, huzurunda insanın elleri bağlı 
ayakta durması, eğilip secdeye varması, adına adakta, sunularda bulun-
ması ve yüceliği karşısında şükür işareti olarak kurban kesmesi Allah'ın in-
san üzerindeki haklarındandır. Yine, sıkıntı ve güçlüklerin giderilmesi için 
yalvarılma hakkına sahip olan da yalnızca Allah'tır. Aynı şekilde, ibadet 
edilmeye, yüceltilmeye, bağlanılmaya, bir başka kişi ve şeyden daha çok 
sevilme hakkına lâyık olan da yalnızca Allah'tır. Tüm diğer sevgiler O'nun 
sevgisine feda edilmelidir. Yalnızca O'ndan korkulmalı, açık ve gizli O'na 
karşı gelmekten kaçınılmalıdır. İtaat şartsız olarak yalnızca O'na edilmeli 
ve doğruyu yanlıştan ayırmanın tek ölçüsü olarak yalnızca O'nun hidayeti 
kabul edilmeli, Allah'tan başkalarına ancak sınırlı itaat edilmelidir. Eğer bu 
haklardan herhangi biri Allah'tan başkasına tanınacak olursa, ona tanrı 
ünvanı verilmese bile Allah'a ortak koşulmuş olur.  

129. 'İhsan' saygı gösterme, onurlandırma, itaat etme ve anne-babayı se-
vindirip kendilerine hizmet etme vs.yi içine alır. Anne-babanın bu tür hak-
ları Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Allah'ın haklarından sonra ve tüm diğer in-
sanî haklar karşısında önceliği olduğu açık bir şekilde kanıtlanmıştır.  

130. Arapça 'Fevahiş' kelimesi çirkinliği açık olan her türlü kötü ve çirkin 
davranışı ifade eder. Kur'an zina, eşcinsellik, çıplaklık, üvey anne ile evlen-
me gibi davranışların 'fevhiş'ten olduğunu açıklar. Bunların yanısıra, riva-
yetlerde (nakledilen hadislerde) hırsızlık, içki ve dilencilik de fuhuş olarak 
nitelendirilmiştir. Aynı şekilde, tüm diğer çirkin işler de 'fuhuş' olup, İlâhî 
Hüküm böylesi işlerin açıktan ve gizliden kesinlikle yapılmasını yasaklar.  

131. Bu Allah'ın, temel bir ilke olarak çiğnenemez kıldığı insan hayatının 
kutsallığının ilânıdır. Bu ilkenin çiğnenmesine yol açan 'hak'lar Kur'an'da üç 
tane olup; İnsan hayatına kıymayı Kur'an şu üç durumda helâl tanır: 1) Bir 
başka insanı kasten öldürmek. 2) Savaş dışında bir seçenek bırakmayacak 
şekilde İslâm'a karşı çıkmak; İslâm'ın hâkimiyet ve yerleşmesini engelleme-
ye çalışmak. 3) İslâmî yönetimin sınırları içinde karışıklık çıkarmak veya 
İslâmî hükümleri devirmeye girişmektir. İnsanı öldürmenin helâl olduğu 
yollar yalnızca bunlar olup ister Müslüman, ister zımmî (İslâm devletinin 
Müslüman olmayan uyruğu) veya kâfir olsun, bu üç durum dışında insanın 
canına kıyılamaz. 
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152) "Yetimin malına, olgunluk çağına erişinceye kadar, iyiliği için olma-
dıkça dokunmayın. Ölçüyü ve tartıyı hakkaniyetle yapın. Hiç bir nefse, 
gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz.133 Söylediğiniz za-
man yakınınız dahi olsa adil olun. Allah'ın ahdine de vefa gösterin.134 İşte 
bunlarla size tavsiye (emir) etti; umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz." 

133. İlâhî Kanun'un temel bir ilkesidir bu: "Ölçüyü ve tartıyı tam yapacak, 
hak ve adaletten sapmayacaksınız." Ve Allah ekliyor; "Biz bir kişiye ancak 
gücünün yettiği kadar yükleriz." Böylece, ölçüde tartıda ve diğer ticarî iş-
lemlerde adaletli ve doğru olmak için elinden geleni yapanın, istemeyerek 
işlediği hatalarda sorumluluktan kurtulacağına ve sorguya çekilmeyeceği-
ne dair kişiler temin edilmektedir. Bu kural burada özellikle Müslümanların 
böyle hatalar nedeniyle endişe etmemeleri için anılmıştır.  

134. Allah'ın 'ahdi', 1) İnsanın Allah'la yaptığı sağlam anlaşma, 2) Kişinin 
Allah adına bir başkasıyla yaptığı dönülmez sözleşme, 3) Kişinin yeryüzün-
de doğar doğmaz Allah ile olan tabiî bağlantılarıdır. Bunlardan ilk ikisi ni-
yete ve seçime bağlıyken, üçüncüsü ahlâkî bir zorunluluktur. İnsanın üçün-
cü bağlantının seçiminde herhangi bir rolü yoksa da, yine de bu bağlantı ilk 
ikisi ölçüsünde zorunlu ve yerine getirilmesi gereken bir bağlantıdır. Çünkü 
Allah insana olağanüstü fiziksel ve zihinsel melekeler vermiş, yerleşmesi 
için yeryüzünü donatıp kendisine de her türden rızıklar, sınırsız kaynaklar 
sağlamıştır. Bütün bunlar tabiî olarak insan üzerinde Allah adına bazı hak-
lar doğurur. Aynı şekilde kişiyi doğurup emziren, besleyen, yetiştiren anne, 
baba ve kendisine çok çeşitli kolaylık ve imkânlar sağlayan toplum adına 
da bazı haklara yol açar. Bütün bu haklar insan üzerine tabiatları gereği 
çeşitli derecelerde zorunludur. İnsanın Allah'la ve toplumla olan 'Ahd'inin 
kitapta yazılı olmadığı doğrudur, fakat tabiat bizzat kendisi de varlığını 
ahde borçlu olarak, insan bedeninin her uzvuna ve her zerresine bu ahdi 
yerleştirmiştir.  

53 En-Necm: 
32) Ki onlar büyük günahlardan, çirkince utanmazlıklardan31 kaçınırlar, 
ufak tefek günahlar bundan müstesnadır.32 Hiç şüphesiz Rabb'in, mağfi-
reti geniş olandır. 

31. ‘Fevahiş’ çirkinliği açık olan her türlü kötü ve çirkin(zina, çıplaklık, üvey 
anne ile evlenme, hırsızlık, içki, dilencilik, fuhuş vs. genel olarak fahşa, 
münker ve bağy adlarıyla anılan) davranışları ifade eder.  
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32. "İllallahümme", az miktarda, hafif tesir ve bir şeyin yanında az bir za-
man durmak, anlamlarına gelir. Örneğin, "ellememe bi'l-mekân" (o bir 
mekânda biraz durdu), "ellememe bi't-taam' (o azıcık yedi), "bihi leme-
mun" (aklen biraz dengesiz). Dolayısıyla bu kelime, kişinin bir fiili yapma-
makla birlikte yapacak noktaya kadar gelmesini ifade eder. Nisa Suresi'nin 
31. ayetinde, günahlar açık bir şekilde ikiye ayrılmıştır. Kebair (büyük gü-
nahlar), Seğair (küçük günahlar). Söz konusu ayet, fuhuş ve büyük günah-
lardan sakınanların, küçük günahlarının affolunacağını bildirerek, insanla-
ra ümit vermektedir. Büyük ve küçük günahlar arasındaki farka gelince, 
Kur'an ve Sünnet'te açıkça yasaklanan her günahın, büyük günah olduğu 
kesindir. Ayrıca Allah'ın ve Hz. Peygamber'in (s.a.) had cezası verdiği veya 
Ahirette karşılık olarak azap haberi bildirdiği ya da mücrimin(suçlu) lanet-
lendiği her günah, büyük günahtır. Yine Allah'ın mücrimler üzerine azap 
göndermesine neden olan her suç büyük günahtır. Bunların dışındakiler, 
küçük günahlar grubuna girer. Büyük günahları işlemeye niyet etmek ve 
istek duymak da küçük günahtır. Hatta büyük işlememek kaydıyla, başlan-
gıç safhasında olmak dahi küçük günahtır. Ancak, küçük günah işleyen 
kimse, Allah'a karşı büyüklenir, büyük günah işlemekten çekinmez ve Al-
lah'ın yasalarını dikkate almadığı gibi, bu yasaları hafife alırsa söz konusu 
aftan yararlanamaz. 
  

CENNET VE CEHENNEME KİMLER GİDECEKTİR? 

2 Bakara: 
35) Dedik ki: “Ey Âdem! Eşinle birlikte cennette1 oturun. Orada 
dilediğiniz her şeyden bol bol yiyin. Fakat şu ağaca2 yaklaşmayın; yoksa 
haksızlık yapmış olursunuz.   

 
1.Cennet, “bahçe” demektir; bağlık, bahçelik, yeşillikli yer anlamına gelir.  
 
2. Eş’şecerate: Sözcük olarak “ağaç” anlamına gelse de bu sözcüğün ağaç-
tan başka anlamları bulunmaktadır. Burada ağaç sözcüğü mecaz anlamıy-
la kullanılmış olup, dünya nimetlerine gereğinden fazla yönelme, yaradılışı 
bozacak düzeyde dünyaya tutkuyla bağlanmayı ifade etmektedir. (17 İsra-
60) Ağaç (şecer)” sözcüğü, 7 A’raf, 19’da ve daha birçok ayette bilinen an-
lamı ile ağaç değil, “hiçbir kural tanımaksızın, yığınlarla mal, mülk biriktir-
mek” anlamında mecaz bir ifadedir. Yoksa Kur’an’ın bilinen anlamıyla her-
hangi bir ağacı lanetlemiş olması düşünülemez.  
                                                                              (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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7 A’raf: 
9. Kimin tartısı hafif gelirse, işte bunlar da ayetlerimize karşı haksızlık 
etmeleri1 nedeniyle kendilerini mahvetmiş olanlardır.2  
 
1. İstenilen şeyleri yapmamaları.  
 
2. Bu ayetler insanın ahiret hayatının, dünyadaki amellerine göre tayin edi-
leceğini göstermektedir. Yaptıkları iyi ameller, kötü amellerinden fazla 
olanlar Cennet’e; yaptıkları kötü ameller iyi amellerinden fazla olanlar ise 
Cehenneme gidecektir. Tartı ile kastedilen şey, terazi ile ölçmek değil iyilik-
ler ve kötülüklerin birbiri ile kıyaslanmasıdır. Ayetten de anlaşılıyor ki iman 
etmiş de olsa kötülüğü iyiliğinden fazla olanlar Cehenneme gideceklerdir. 
Allah, adaleti tam olandır. Hiç kimseye imtiyaz tanınmayacaktır. Bu ayet-
ler, aynı zamanda yanlış algılanan “şefaat” inancını da yalanlamaktadır.  
                                                                             (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
19 Meryem: 
71. Sizden oraya1 gelmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbi’nin üzerine al-
dığı kesinleşmiş bir hükümdür.2  

1. Hesap verme alanına, mahşer yerine.  

2. Ayette kast edilen şey açıkça şudur: Herkes mahşer alanına, hesap ver-
mek üzere toplanacak. Hesap görmekten hiç kimse istisna tutulmayacak. 
Devam eden ayette de söylendiği gibi, takva sahipleri kurtulacak ve zalim-
ler de Cehennem için orada diz üstü çökmüş halde bekleyeceklerdir. Ayet, 
açıkça böyle söylemesine rağmen, geleneksel anlayışın İsrailiyat bağlantılı 
çeviri ve açıklamalarında; mü’min, kâfir herkes önce Cehenneme gidecek, 
günahının cezası kadar Cehennem ’de kaldıktan sonra, Cennet’e geçecek 
denmektedir. Oysaki 66. Ayetten 73. Ayete kadar olan ayetlere bir konu 
bütünlüğünde bakılmalıdır. Ayette doğrudan Cehennem sözcüğü geçmedi-
ği halde “oraya” zamirine Cehennem olarak anlam verilmektedir. Oysaki 
Cehennem olarak çevrilen “oraya” zamiri Cehennemi değil, mahşer alanı-
nı işaret etmektedir. 21Enbiya 101-102 ayetleri Müminlerin Cehennemin 
uğultusunu bile duymayacaklarını söylemektedir. Ayrıca, yüzlerce ayette 
de açıkça ifade edildiği gibi, Cennet de Cehennem de kalıcıdır. Cehenneme 
gidenler Cehennem ’den bir daha çıkamayacaklardır. İnancı ne olursa ol-
sun; isterse Müslüman olsun, günahı sevabından fazla olanlar, Cehenneme 
gideceklerdir. Ne var ki Cehennem de tıpkı Cennet gibi derece derecedir.     
                                                                             (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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57 El-Hadîd: 
21) Rabbinizden bir bağışlanmaya ve Cennete (kavuşmak için) çaba 
gösterip yarışın37 ki (o Cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi38 olup 
Allah'a ve O'nun Rasulüne iman etmekte olanlar için hazırlanmıştır. İşte 
bu, Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 

37. "Yarışın" ifadesi burada, "dünya zenginlği ve lezzetlerini bırakın ve asıl 
hedef genişliği yer ve gökler kadar olan Cennet için yarışın" anlamındadır.  

38. Bu ayet ile Cennetin boy ve eni anlatılmak istenmemiştir. Nitekim bura-
da, "Cennetin, arz ve sema gibi geniş olduğu ifade edilirken, Ali İmran: 
133'te "Genişliği göklerle yer arası kadar olan Cennet" şeklinde bir ifade 
kullanılmıştır. Bu iki ayet birleştirilerek okunduğunda, insanın zihninde, 
Cennette bahçelerin ve birçok mahallin olacağı ve insanoğlunun istediği 
yere gidebileceği şeklinde tasavvurlar oluşur. Öyle ki tüm kâinat bir gezi 
yeridir adeta ve orada dünyadaki gibi engeller olmayacaktır.  

68 El-Kalem: 
34) Şüphe yok,19 muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle donatıl-
mış cennetler vardır. 

19. Mekke'nin ileri gelenleri Müslümanlara, "Allah dünyada bu nimetleri 
bize vermiş" diyerek bunun kendilerinin Allah'ın makbul birer kulları olduk-
larının alameti olduğunu, "sizin bu kötü durumunuz ise, Allah'ın gazap etti-
ği kişiler olduğunuzun delilidir. Dolayısıyla öbür dünya varsa ki siz var di-
yorsunuz, orada da yine biz refah içerisinde, siz ise azap içerisinde olacak-
sınız." demekteydiler. Bu ayetler bu sözlere cevaptır. 

76 El-İnsân:    
12) Onları sabretmelerinden dolayı16 cennet ve ipekle ödüllendirmiştir;  

16. Burada sabır, geniş anlamıyla kullanılmıştır. Aslında iman ehli Salih kul-
ların bütün hayatları sabırdır. Onlar, akil, baliğ olduktan ve iman ettikten 
sonra ölümlerine kadar, caiz olmayan isteklerini bastırırlar; Allah'ın tayin 
ettiği hudutlar içerisinde kalırlar, O'nun rızası için vakit, mal ve yetenekle-
rini, gerekirse canlarını bile kurban ederler, yolundan saptıracak her öneri 
ve teşviki reddederler. Kendilerini Allah'ın yolundan alıkoyacak her tehlike 
ve zorluğu göze alırlar, haram yollarla elde edilebilecek her türlü nefsi 
menfaatlere direnerek karşı çıkarlar. Bir mü'minin hayatı öyle bir tarz-ı ha-
yattır ki baştanbaşa sürekli ve ömür boyu sabırdan ibarettir.  
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13) Orada, tahtlara kurulacaklar. Onlar, orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne 
de dondurucu bir soğuk görecekler.  
14) Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkacak ve meyveleri yemeye 
hazır olarak yaklaştırılacaktır.  
 
15) Çevrelerinde gümüşten billur kablar,17 kupalar dolaştırılır.  

17. Zuhruf Suresi 71. ayette "onlar için altın kadeh ve tepsiler dolaştırılır, 
canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada te-
melli kalıcısınız." buyrulmuştur.  

16) Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüye tespit etmişlerdir.19 

19. O, gümüştür ama dünyada bulunmayan cam gibi şeffaf bir gümüştür.  
Ölçüleri ise herkesin ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. 
 
17) Orada onlara bir kadeh içirilir ki, onun karışımı zencefildir. 
 
 
CENNET ŞARABI: 

37 Es-Saffât:   
45) Etraflarında kaynaklardan doldurulmuş kaseler dolaştırılır.25 

25. Bu içki dünyadakiler gibi çürümüş meyve ve arpadan yapılmayacak, 
nehir ve çeşmelerden akacaktır. Nitekim konu Muhammed Suresi'nde "İç-
kiler nehirlerden akacak ve içenlere lezzet verecek" şeklinde açıklanmıştır. 
 
47) İçinde kötü etkisi olan birşey yoktur, ondan sarhoş olmazlar.27 

27. Yani, bu "içki" dünyadaki içkilerde bulunan iki zarardan ârî olacaktır. 
Sözgelimi dünyadaki içkilerin kokusu pis, tadı acı olur ve içildikten sonra 
mideyi etkilerler. Daha sonra beyine de tesir eder ve baş döndürürler, so-
nunda karaciğerin işleyişini bozarak, vücudu hasta yaparlar. Hatta sarhoş-
luk etkisini kaybettikten sonra bile insan sersemleşir. İşte bunlar bedenî za-
rarlardır. İkincisi, insanlar içki içtikten sonra aldıkları alkolün etkisiyle akıl 
dışı düşünmeden konuşurlar. Bu da içkinin akıl üzerindeki tahribatıdır. 
İnsanlar bu zararlara sırf zevk alabilmek uğruna katlanmaktadırlar. Ancak 
cennetteki içkinin "berrak, içenlere lezzet veren" bir özellik taşımasına 
rağmen, dünyadaki içkiler gibi zararlar ihtiva etmeyeceği bildirilmiştir. 
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52 Tûr:    
23) Orada birbirilerine, saçmalamaya ve günaha yol açmayan kadehler 
sunacaklar.18 

18. Yani o, içilince sarhoş eden, lüzumsuz gevezelikler yaptıran yahut sö-
vüp saydıran, kavga gürültüye götüren veya dünya şarabından içenlerin 
yaptığı gibi çirkin hareketler yaptıran şarap gibi olmayacak.  

56 El-Vâkı’a:   
18) Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve billur kadehler ile, 
19) Ki bundan ne başları ağrır, ne de sarhoş olurlar.  

76 El-İnsân: 
5) Şüphesiz ki iyiler6 (ebrâr), karışımı kâfur7 olan bir kadehten içerler. 

6. Metinde "ebrâr" kelimesi geçmektedir. Bundan kasıt, hakkıyla Allah'a 
itaat eden, O'nun emirlerini, farzlarını yerine getiren ve men ettiği şeyler-
den uzak duran kimselerdir.  
7. Yani, suyu temiz ve soğuk, kokusu da kâfur gibi olan bir çeşmedir.  
 
6) Allah'ın kullarının kendisinden içtikleri8  ve diledikleri kadar yararlan-
dıkları bir kaynak.9 

8. "İbadullah - Allah'ın Kulları", "İbadu'r-Rahman - Rahman'ın Kulları" ifa-
deleri lugavî olarak bütün insanlar için kullanılabilir. Çünkü herkes Allah'ın 
kuludur. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelerin kullanıldığı yerlerde, Al-
lah'ın Salih kulları kastedilmektedir. Allah'a itaat etmekten uzak durmuş 
kötü insanları Allah, kendi mübarek isimlerine mensup etmeyerek bu şeref-
li lâkapları temiz tutmuştur.  

9. Bundan kasıt onlar için, cennetin neresinde isterlerse kolaylıkla ulaşa-
bilecekleri bir kaynak bulunacağı ifade ediliyor.   
  
18) Bir pınar ki orada "selsebil" olarak adlandırılır.20  
20. Bu, tabii bir çeşmenin zencefil kokulu ve hiçbir acılık olmayan suyudur. 
Bunun ismi Selsebil olacaktır. Bundan kasıt öyle tatlı, hafif ve güzel bir su 
olacak ki boğazdan kolayca akacaktır.  

83 El-Mutaffifûn:    
25) Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. 
28) Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer. 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 67 

  

 
CİHAD VE CİHAD EMRİ: 
 
4 En-Nisâ: 

95) Mü'minlerden, bir özrü olmaksızın Allah yolunda cihat etmekten geri 
kalanlarla; mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler, bir değil-
dir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri, derece bakımından geri 
kalanlardan üstün kıldı. Her ne kadar Allah, her ikisine de iyilikle mua-
mele etmeyi söz vermiş ise de cihat edenleri, geri kalanlara göre büyük 
bir mükâfatla üstün kılmıştır.128 

128. Bu ibarede, İslâm ordularının lideri, bütün Müslümanları savaşa çağır-
madığı ve sadece gönüllüler için cihad çağrısı yapıldığı zaman, bu çağrıya 
icabet esas alınarak gerçek Müslümanların nasıl ayırdedildiği ifade edili-
yor. Malları ve canlarıyla katılanlar, geride kalanlardan daha iyi amellerle 
meşgul olmakla daha yüksek bir dereceye sahiptirler. Bunun ötesinde on-
lara "büyük bir ecir" vardır. Cihada gitmeleri emredildiği halde bahaneler 
üreterek geride kalan kimseler ve cihada gitmeyip başka işlerle uğraşanlar 
münafıklardır ve geride kalmaları için geçerli bir sebebi olanlar hariç bun-
lara "büyük ecir" den bir pay yoktur. 
 
96) Kendinden dereceler, bağışlanma ve rahmet (vermiştir.) Allah, bağış-
layandır, esirgeyendir. 

8 El-Enfâl: 
72) Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda malla-
rıyla ve canlarıyla Cihad edenler ile (onları) barındıranlar ve yardım 
edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etme-
yenler, onlar hicret edinceye kadar,50 sizin onlara hiçbir şeyle velâyetiniz 
yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde 
bir yükümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir 
topluluğun aleyhinde değil.51 Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. 

50. Bu ayet, İslâm anayasasının çok önemli bir maddesini içermekte ve 
müslümanlar arasında "velâyet" ilişkisinin şartlarını ortaya koymaktadır. 
Buna göre, sadece Darü'l-İslâm'da yaşayanlar veya oraya hicret edenler 
velâyet ilişkisi ile bağlı olabilirler. İslâm devletinin sınırları dışında yaşayan 
Müslümanlar içinse sadece İslâm kardeşliği bağı var olacak, fakat onlarla 
velâyet ilişkisi içinde olunamayacaktır. Aynı şekilde küfür diyarından İslâm 
diyarına hicret etmeksizin sadece bir yabancı gibi ziyaret için gelen Müslü-
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manlarla da velâyet ilişkisi içinde olunamayacaktır. Arapça "velâyet" keli-
mesi çok geniş bir anlama sahiptir. Gerek devletle vatandaşlar arasında, 
gerekse vatandaşların kendi aralarında var olan yardım, koruma, destek, 
dostluk gibi ilişkiler için kullanılan bir kelimedir. Bu ayet İslami siyasal ve 
anayasal vatandaşlığı sadece devlet sınırları içinde geçerli kılmakta ve ülke 
sınırları dışında yaşayan Müslümanları bu özel ilişkinin dışında kabul et-
mektedir. Bu kurala göre Darü'l-Küfr'de yaşayan Müslümanlar, Darü'l-
İslâm’ dakilere ve bunlar da onlara varis olamazlar. Bunlar birbirlerinin 
velisi olamazlar. Aralarında evlilik de söz konusu olamaz. İslam devleti de, 
Darü'l-Küfr'de yaşayan bir Müslümanı oranın vatandaşlığından çıkarma-
dıkça sorumluluk gerektiren bir mevkiye tayin edemez. Bunların yanısıra 
ayet, İslâm devletinin dış politikasını da etkilemekte ve devleti sadece sınır-
ları içinde yaşayan Müslümanlara karşı sorumlu kılıp sınırları dışında yaşa-
yan Müslümanların sorumluluğundan kurtarmaktadır. İslâm'ın dış politika-
da takındığı tavır, genellikle birçok uluslararası sorunun nedenini oluşturan 
tartışmalara kökten bir çözüm getirmektedir. Çünkü gerçek şu ki, devlet 
kendi sınırları dışında yaşayan azınlıkların, koruma vesaire gibi sorumluluk-
larını üzerine almayı reddederse, onlarla ilgili tekrar savaşlara neden olan 
tartışmalar ortaya çıkamaz.  

51. Gerçi bir önceki ayette İslâm devleti sınırları dışında yaşayan Müslü-
manlar, devletin siyasal korumasından hariç tutulmuşlardı ama bu durum 
onların iman kardeşliği ilişkisi içinde olmasını engellemez. Eğer yardım 
isterlerse ezilmiş ve haksızlığa uğramış kardeşlerine yardım etmek, İslâm 
devletinin ve vatandaşlarının en büyük görevidir. Bu durumda da İslâm 
devleti, uluslararası evrensel hukuk kurallarına riayet etmelidir. Eğer Da-
rü'l-Küfr ile bir anlaşma yapmışsa bu anlaşmaya aykırı olduğu müddetçe 
Darü'l-İslâm Müslümanlarının Darü'l-Küfr'de zulüm gören Müslümanlara 
yardım etmeleri yasaktır. Bu ayette "velâyet" kelimesi anlaşma için kulla-
nılmıştır. Saldırmazlık kararından açık olarak bahsedilsin veya bahsedil-
mesin, ilgili taraflara barış garantisi verildiğini ifade eder. Bunun yanı sıra 
metindeki "...ki onlarla sizin aranızda bir anlaşma vardır." sözleri, İslâm 
devleti ile küfür devleti arasında yapılan bir anlaşmanın sadece iki devlet 
arasında değil, aynı zamanda iki millet arasında da yapılmış bir anlaşma 
olduğunu göstermektedir. Anlaşma hem İslâm devleti hem burada yaşa-
yan Müslümanlar için bağlayıcıdır. İslâm hukuku, Müslüman vatandaşların 
İslâm devletinin başka ülke veya milletlerle yaptığı anlaşmalardan sorumlu 
olmaması gibi bir duruma müsamaha göstermez. Elbette anlaşma yapan 
devletin sınırları dışında yaşayan Müslümanların anlaşmaya uyma gibi bir 
zorunlulukları yoktur.  
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9 Et-Tevbe: 
41) Hafif ve ağır43 savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve 
canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizler için daha hayırlıdır. 

43. "Hafif de olsanız, ağır da olsanız." sözleri çok geniş bir anlama sahiptir: 
"Cihada çıkılması emredildiğinde, bundan hoşlansanızda, hoşlanmasınızda, 
zengin de olsanız, fakir de, teçhizatınız çokta olsa, az da; şartlarınız uygun 
olsa da olmasa da; genç, sağlıklı veya yaşlı olsanız da savaşa gitmelisiniz." 

44) Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla Cihad 
etmemek için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini iyi bilendir. 
 
73) Ey Peygamber,81 kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı 
sert ve caydırıcı davran.82 Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü 
bir yataktır o!..  

81. Buradan itibaren, Tebûk gazvesinden sonra gönderilen üçüncü bölüm 
yer almaktadır.  
 
82. Bu emir, münafıklara karşı uygulanan politikadaki değişikliği belirle-
mektedir. Bu zamana kadar iki sebep yüzünden onlara yumuşak davranılı-
yordu. Birincisi Müslümanlar, harici düşmanların yanısıra bir de iç çatışma 
riskini göğüsleyebilecek denli güçlü değillerdi. İkinci sebep ise, şüphe ve te-
reddütlere kapılan kimselere iman ve inanç sahibi olabilmeleri için gerekli 
zaman ve mühleti vermekti. Fakat artık bir politika değişikliğinin zamanı 
gelmişti. Tüm Arabistan'a boyun eğdirilmişti ve dış düşmanlarla sert bir ça-
tışma başlamak üzereydi. Bu nedenle iç düşmanların, dış düşmanlarla İş-
birliği yapıp Müslümanlar için bir iç tehlike oluşturmamaları için yok edil-
meleri gerekiyordu. Şimdi onları baskı altına almak mümkündü. İkinci se-
bebe gelince, münafıklara doğru yolu gözleme, düşünme ve denemeleri 
için dokuz yıllık bir süre verilmişti. Onlar da bir "hayır" olsaydı bu süreden 
yararlanırlardı. Onlara daha fazla yumuşaklık gösterilmesi için hiçbir sebep 
yoktu. İşte bu yüzden Allah Müslümanlara, münafıkları kâfirlerle aynı sevi-
yede tutmalarını, onlara karşı cihada başlamalarını, uyguladıkları yumu-
şaklık politikasından vazgeçip sert ve katı bir politika uygulamalarını em-
retmektedir. Bu bağlamda ayetin Müslümanlara, münafıklarla savaşmayı 
emrettiğine dikkat edilmelidir. Burada sadece o zamana dek uygulanan 
yumuşak politikaya bir son verilmesi istenmektedir. “Bu ayet münafıkların 
artık İslâm toplumunun bir parçası olarak kabul edilmemesini, onlara yö-
netimde söz hakkı tanınmamasını ve ikiyüzlülüklerini yaymamaları için hiç-
bir meselede onlara danışılmamasını emretmektedir. Bu yeni politika, ger-
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çek Müminlerin, münafıkça bir davranışta bulunan, herhangi bir şekilde Al-
lah ve Resulüne bağlı olmadıklarını gösteren herkesi teşhir etmelerini ge-
rektirmektedir. Bu münafıklardan her biri, artık İslâm toplumunda şerefli 
ve saygın bir konuma sahip olmamaları için açıktan eleştirilip uyarılmakta-
dır. Münafıklar toplumsal boykota tabi tutulmalı ve toplumla ilgili istişare 
meclislerinden uzaklaştırılmalıdırlar, saygın mevki ve memuriyetlerinin ka-
pıları yüzlerine kapanmalı ve topluluklarda onlara hor bakılmalıdır. Kısaca-
sı her Müslüman davranışlarıyla, İslâm toplumunda bir münafığın saygın, 
şerefli ve güvenilir bir yeri olmayacağını göstermelidir. Bunun yanısıra eğer 
münafıklardan biri ihanet suçu işlemişse, onun suçuna göz yumulamaz ve 
affedilemez de; tam aksine bir mahkemede yargılanıp hak ettiği cezayı al-
malıdır. Bu emre, indirildiği dönemde çok acil ihtiyaç vardı. İslâm toplumu-
nu düşüş ve gerileyişten korumak için, birlik ve bütünlüğü tehdit eden tüm 
iç tehlikeler bertaraf edilmeliydi. Münafıkları ve hainleri besleyen, iç düş-
manların onurlu bir şekilde ve güvenle yaşamalarına izin veren bir toplum, 
kaçınılmaz olarak ahlaki çöküşe ve nihai yok oluşa mahkûm olur. Münafık-
lık bir vebadır ve münafık da veba mikrobunu taşıyıp etrafa yayan faredir. 
Ona toplum içinde hareket özgürlüğü tanımak, topluluktaki herkesi müna-
fıklık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak demektir. Aynı şekilde bir münafı-
ğa şerefli ve saygın bir konum vermek, başkalarını da münafıklık ve ihane-
te teşvik etmek demektir; çünkü bu, toplumda samimiyet ve gerçek imanın 
geçerli değer ölçüsü olmadığını gösterir. Böyle bir toplumda bir kimse sa-
dece Müslüman olduğunu diliyle söyleyip, diğer taraftan ihanet ve ikiyüzlü 
davranışlarıyla yaşayarak toplumda iyi bir yer edinebilir. Hz. Peygamber'de 
(s.a) aynı şeyi üzülerek ifade etmiştir. "Kim İslâm'a aykırı bid'atler çıkaran 
kimselere saygı gösterip yüceltirse, aslında İslâm'ın temel yapısının yıkıl-
masına yardım etmiş olur." 

123) Ey iman edenler, küfre sapanlardan size en yakın olanlarla savaşın;-
121 ve onlar, sizde bir kararlılık görsünler.122  Bilin ki Allah takva sahibi 
olanlarla beraberdir.123 

121. Bu ayetin zahirinden, kâfirlerle savaştan sadece onların yaşadıkları 
bölgelere yakın Müslümanların sorumlu tutuldukları neticesi çıkarılabilir. 
Eğer ayeti müteakip paragrafla birlikte okursak, şu gerçek ortaya çıkar: 
"Yakınınızdaki kâfirler sözü, samimi Müslümanlar arasına karışarak İslam 
toplumuna çok büyük zararlar veren münafıkları gösterir. Sözkonusu bölü-
mün daha başında 73. ayette ifade edilen ilk husustur. Aynı emir burada 
Müslümanlara meselenin önemini iyice anlatmak, yani kavmi, ailevi, içti-
mai ve daha önceden bağlı oldukları bir takım işlere aldırmaksızın kâfirlere 
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karşı cihada teşvik etmek üzere tekrarlanmıştır. İki emir arasındaki tek 
fark, 73. ayette Müslümanlardan sadece onlarla Cihad etmeleri istenme-
sine rağmen bu ayette "Onlarla savaşın (Kıtal edin)" gibi tamamen müna-
fıkların kökünü kazımayı onlara iyice anlatmayı hedefleyen kelimeler kulla-
nılmıştır. İki ayet arasında başka bir fark da şu iki kelimedir: 73. ayette 
"münafıklar ve kâfirler" diye iki kelime kullanıldığı halde bu ayette sadece 
"kâfirler" kelimesi kullanılmıştır. Bunun sebebi, münafıkların bir Müslü-
manmış gibi iddia ettikleri bütün haklarını kaybettiklerini göstermektedir. 
Çünkü "münafıklar" kelimesi içerisinde bu genişlik vardı.  

122. Bu şu demektir: Mü'minler bundan sonra, onlara karşı gösterdikleri 
yumuşak muameleyi göstermemelidirler. Bu zaten daha önce 73. ayette 
"Onlara karşı katı olun ve haşin davranın" biçiminde ifade edilmişti. 
 
123. Bu uyarı iki mana içermektedir ki her ikisi de burada ifade edilmiştir: 
Birincisi "Siz, aranızdaki ferdi, ailevi ya da iktisadi ilişkilerden dolayı onlara 
karşı herhangi bir şekilde yumuşaklık gösterirseniz, böyle bir şeyin takvaya 
ters düşeceğini bilmelisiniz. Çünkü takva yani Allah korkusu ile Allah düş-
manlarıyla dostça ilişkiler kurmak, bağdaşmaz. Allah'ın yardımını arzu 
ediyorsanız bunlara son vermelisiniz." İkincisi: "Onlarla mücadele ederken 
ve cihat yaparken ahlaki ve insani sınırları titizlikle gözetmelisiniz. Her ko-
nuda kendinizi sürekli belirlenmiş sınırlar içerisinde tutmanız gerekir. Nasıl 
olursa olsun bu sınırları aşarsanız, Allah'ın sizi yüzüstü terkedeceğini bilme-
lisiniz. Çünkü Allah sadece takva sahiplerine (muttakilere) yardım eder. 

22 El-Hacc: 
78) Allah adına gerektiği gibi Cihad edin.128 O, sizi seçti129 ve dinde size 
bir zorluk yüklemedi.130 Atanız İbrahim'in inanç sisteminde olduğu gibi.-
131 O (Allah) daha önce de, şimdide sizi 'Müslümanlar' olarak 
isimlendirdi;132 Resul size şahit olsun, siz de diğer insanlara şahitler olun. 
Öyleyse salatı ikame edin, zekâtı verin ve Allah'a sarılın.133 O sizin 
Mevla’nız’dır. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. 

128. Arapça'da cihad kelimesi çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Her tür ça-
ba, çalışma, çatışma ve savaşı içerir. Allah uğrunda Cihad etmek, O'nun yo-
lunda, O'nun rızasını kazanmak için, başkalarını O'nun yoluna uymaktan 
alıkoyanlara karşı koymak anlamına gelir. Cihad, ilk önce kişinin kendi nef-
sine boyun eğdirebilmesi için onunla savaşmasını gerektirir. Çünkü kişi 
kendi nefsinin kötülüklerine karşı savaşmadıkça gerçek bir Cihad yapamaz. 
Peygamber (s.a) de bu tür cihadın gerekliliğini vurgulamıştır. Allah yolunda 
savaşa gidenlere cihaddan döndüklerinde: "Küçük cihaddan büyük cihada 
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döndünüz." demiştir. Etrafındakiler "Büyük cihad nedir?" diye sordukların-
da, Peygamber (s.a) "Kişinin kendi istek ve arzularına karşı yaptığı 
cihaddır" demiştir. Aslında Cihad'ın savaş alanı tüm yeryüzüdür ve İslâm, 
kişinin Allah'a asi olanlara ve günahkârlara karşı tüm kalbi, zihni, bedeni 
ve malı ile karşı koyup çaba harcaması gerektiğini söyler.  

129. Bu ifadenin muhatapları Allah Rasûlü'nün (s.a) ashabıydı, çünkü onlar 
bu hizmet için seçilme şerefine eren ilk insanlardı. Daha sonradan gelenle-
re ise onlara tabi oldukları için dolaylı olarak hitap edilmiş olmaktadır. "  

130. (Allah) size dinde bir güçlük yüklemedi." Yani, "Size gönderilen din çok 
basit ve açıktır, uymak zorunda olduğunuz kanun ve kurallar ise çok pratik 
ve uygulaması kolaydır. " Burada, Müslümanların hayatının, daha önceki 
topluluklara kanun koyucular ve rahipler tarafından uygulanan tüm 
sınırlama ve kısıtlamalardan uzak olduğu vurgulanmaktadır.  

131. Gerçi İslâm, Hz. Nuh'un (a.s) Hz. Musa'nın (a.s) Hz. İsa'nın (a.s)... vs. 
dini diye adlandırılabilir, fakat Kur'an, onun tekrar tekrar İbrahim'in (a.s) 
dini olduğunu vurgulamaktadır. O halde, "Onda sebat edin". Bunun üç se-
bebi vardır: 1) Kur'an'ın ilk muhatapları, diğer peygamberlerden çok Hz. 
İbrahim'i tanıyan ve onu yüce bir kişi, bir önder olarak kabul eden Arap-
lardı. 2) Yahudilerin, Hıristiyanların, Müslümanların ve gerek Arabistan 
veya çevre ülkelerde yaşayan müşriklerin ağız birliği ile büyük bir Peygam-
ber olarak kabul ettiği tek şahıs Hz. İbrahim (a.s) idi. 3) Kur'an tüm bu 
toplulukları Hz. İbrahim'in dinine uymaya çağırırken, yaşadıkları dinin Hz. 
İbrahim'den sonra icat edildiği ve onun getirdiklerine uygun ve güvenilir 
olmadığı konusunda uyarmaktadır. Arabistan müşriklerine gelince onlar 
da puta tapıcılığın Beni Huzaa'nın lideri Amr bin Luhay tarafından M.Ö. 
600 yıllarında Maab'dan Hübel adında bir put getirmesiyle başladığı kabul 
ediliyordu. Hz. Muhammed’in (s.a) de  öğrettiği Hz. İbrahim'in dini idi.  

132. Buradaki "siz" kelimesi ile insanlık tarihinin başlangıcından beri tevhi-
de, ahirete, Peygamberlere ve vahyî kitaplara inanan tüm insanlar kaste-
dilmektedir. Yani kendilerini Allah'a teslim etmiş "Müslümanlardı.” Aynı 
şekilde Hz. Nebi'ye uyanlar Muhammedîler değil, bilakis "Müslümanlardır.  

133. "... Allah'a sarılın": Sadece Allah'ın hidayetine ve hükmüne uyun, sa-
dece O'na itaat edin; tüm ümitlerinizi beklentilerinizi O'na yöneltin; yardım 
için sadece O'na yalvarın, güvenin ve tüm ihtiyaçlarınız için O'na dua edin. 
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25 El-Furkân: 
52) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir Cihad 
ver.67  

67. "Cihad-ı Kebir" üç anlam ifade eder: 1) İslâm davası yolunda elden ge-
leni yapmak. 2) Bu dava için tüm imkân ve kaynakları seferber etmek. 3) 
"Allah'ın Kelimesi"ni yükseltmek için tüm kaynakları harekete geçirip 
mümkün olan her cephede İslâm'ın düşmanlarıyla savaşmak. Bu da, dille, 
kalemle, malla, hayatla ve diğer bütün silahlarla yapılan "Cihad"ı içine alır. 

49 El-Hucurât: 
15) Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve Resul’üne iman et-
tiler, sonra hiç bir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canla-
rıyla Cihad ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir. 

 
CİMRİLİK,  İSRAF, MÜSRİFLİK VE CÖMERTLİK: 
 
2 El-Bakara: 
195) Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye at-
mayın.207 İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.208 

207. "Allah yolunda infak etmek", Allah tarafından emredilen hayat niza-
manı kurmak için malî fedâkârlıkta bulunmaktır. Ayet şu anlama gelir: 
"Bencil davranır ve Allah yolunda harcamada bulunmazsanız, bu dünyada 
aşağılık bir hayat sürer ve ahiret'te de en büyük azaba uğrarsınız.  

208. Gerçek bir müslüman Allah sevgisi ile çalışır ve bütün kalbini, aklını, 
nefsini, bedenini ve her şeyini O'nun yolunda çalıştırır. Takva sahibi sadece, 
ibadetle yetinmez; Allah yolunda çalışmak için de tüm gücünü de sarf eder. 

268) Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin-hayâsızlığı emrediyor. 
Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah 
(rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.  

3 Âli ‘İmrân: 
180) Allah'ın, lütuf olarak verdiği şeylerden cimrilik edenler, bunun ken-
dileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Bu, onlar için şerdir; Cimrilikle 
yanlarında tuttukları mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Gök-
lerin ve yeryüzünün mirası yalnızca Allah'a aittir.127 Allah yaptıklarınız-
dan haberdardır.  
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127. Her şey kendi mirası olarak, sonuçta, Allah'a dönecektir. Onlar, ger-
çekte Allah'a aittir. O'nun kullarından birinin mülkiyetinde olan şey, sadece 
geçici bir emanettir. Herkes şu kısa dünya hayatında kendisinin olduğunu 
zannettiği servet ve zenginliği bir gün bırakmak zorunda kalacaktır; bu ser-
vet ve mal ise, onların gerçek sahibi olan Allah'a dönecektir. Bu nedenle 
akıllı kişi, Allah'ın serveti'ni Allah yolunda harcayandır, onu biriktirip yığ-
maya çalışanlar ise insanın cahil olanlarıdır. 

4 En-Nisâ: 
6) Yetimleri, nikâha erişecekleri çağa kadar deneyin;9 şayet kendilerinde 
bir (Rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin.10 Bü-
yüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya ça-
lışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde ye-
sin.11 Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahit bulundu-
run. Hesap görücü olarak Allah yeter. 

9. Yani, "Onlar olgunluğa yaklaştıklarında, onları yakından gözetin ve ken-
di işlerini yapabilecek seviyeye gelip gelmediklerini sınayın."  

10. Yetimlere mallarını geri verebilmek için iki şart koşulmuştur: Olgunluk 
ve ehil olma. Birinci şartın yerine getirilmesi konusunda bütün İslâm fıkıh 
âlimleri fikir birliği içindedirler, fakat ikinci şart hakkında farklı görüşler 
vardır. İmam Ebu Hanife'ye göre, yetim olgunluk çağına eriştiğinde, eğer 
velisi onda ehil olma (akıllılık) özelliğini görmezse yedi yıla kadar bekleme-
lidir. Bu yedi yılın sonunda yetimde ehil olma şartı yerine gelmese de, malı-
nı ona teslim etmek zorundadır. Fakat İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed 
ve İmam Şafii, ehil olmanın yetimin malını geri verebilmek için bir ön-koşul 
olduğu görüşündedirler. Bu son zikrettiğimiz âlimler, böyle bir kimse için 
Kadı'ya gidilmesi gerektiği ve malını, servetinin idaresini Kadı'nın yürütme-
si gerektiği görüşündedirler.  

11. "Hizmetleri için yetimin malından, herkes tarafından adil kabul edilen 
bir ölçüde harcamalıdır ve bunu açıkça yapıp hesabını da tutmalıdır."  

36) Allah'a kulluk edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-baba-
ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, yakın 
arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin sahip olduğu kimselere iyilik 
edin. Kuşkusuz Allah, kibirli ve kendini övenleri sevmez.63  

63. "Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizlemek", Allah'ın rahmet ve 
lütfunu önemsemeden yaşamak demektir. Sözgelimi, zengin bir kimse asıl 
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seviyesinden aşağı bir seviyede yaşar, parasını ne kendisine, ne ailesine, ne 
muhtaçlara, ne de başka yararlı bir işe harcamazsa, o zaman Allah'ın faz-
lından verdiği şeyleri gizliyor ve cimrilik ediyor demektir. Kısacası, o sanki 
çok fakir bir konumda imiş gibi görünür. Bu Allah'a yapılan apaçık bir nan-
körlüktür. Bir hadisi şerif'te Hz. Peygamber (s.a) şöyle der: "Allah bir kişiye 
fazlından verdi mi, onu o kimsede görmek ister." Yani kendisine servet lüt-
fedilen kişi, fakirlere infak ederken, cömert davransın. Böylece Allah'a karşı 
şükrünü açıkça göstersin. 

6 El-En âm: 
141) Asmalı ve asmasız bahçeleri,116 hurmaları ve tatları farklı ekinleri, 
zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzeşmez yaratan O'dur. Ürün 
verdiğinde ürününden yiyin ve hasat günü de hakkını verin; israf etme-
yin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez. 

116. Arapça 'Cennat (ün) ma'şurat' kelimeleri kemerli, yerden yükselip sırt 
yaparak yeniden yere dökülen bitki bahçeleri olup, bağlar olarak çevrilebi-
lir ve ğayru ma'şurat ise yerde yatmayan bitki bahçeleri anlamına gelip 
yüksek ağaçlardan oluşan bahçeler şeklinde çevrilebilir. 

9 Et-Tevbe: 
34) Ey iman edenler, gerçek şu ki, (Yahudi) bilginlerinden ve (Hıristiyan) 
rahiplerinden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yo-
lundan alıkoyarlar.33 Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harca-
mayanlar ise, onlara da acıklı bir azabı müjdele.  

33. Bu dini önderler şu iki günahtan dolayı suçludurlar: Birincisi, bunlar aslı 
esası olmayan fetvalar uydurup, rüşvet, hediye ve mükâfatlar alarak halkın 
elindeki serveti yiyip tüketirler. Yine bu kimseler, halkın henüz hayattayken 
kurtuluş ve beratlarını satın almaya teşvik eden ve cenneti pazarlayan 'Te-
kelcileri’nin koyduğu fiyatları ödemeye bağımlı kılan dini tören ve düzenle-
meler icad ederler. Bu günaha ilaveten, kendi çıkarları için hakiki tebliğ yo-
lu üzerine çeşitli sapık âlimane hilelerini "muttaki" görünümlü sahte suret-
leriyle insanları Allah yolundan alıkoyarlar. 
 
35) Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların 
alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) "işte bu, kendile-
riniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın" (denilecek). 

76) Allah, onlara lütfundan verince, cimrilik edip yüz çevirdiler; Zaten 
onlar dönektirler.86 
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86. Bu da münafıkların 74. ayette eleştirilmelerine neden olan nankörlüğe 
bir örnektir. Münafıklar, Allah kendilerine bol ihsanından verdiğinde sada-
ka olarak infak etmek üzere oldukları sözlerinden döndüler. Bu da onların 
müzmin günahkâr olduklarını, yaptıkları anlaşmalara aldırmadıklarını, 
cimri olduklarını ve hiçbir ahlak kuralına sahip olmadıklarını gösterir. 

17 El-İsrâ’: 
26) Akrabaya, düşkünlere ve kendisini Allah’ın yoluna adamış olanlara 
yardım et. Savurganlık yaparak saçıp-savurma. 
27) Çünkü savurganlık yapanlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise 
Rab’bine karşı çok nankördür.  
 
29) Elini bağlayıp boynuna asma. Onu büsbütün de açma. Sonra kınanır 
ve pişmanlık içinde kalakalırsın.7  

7. "Elini boynuna bağlı olarak asma" diye kelimesi kelimesine tercüme edi-
len cümle "cimri olma" anlamına gelir. "Onu büsbütün de açıp saçma" ise, 
"Savurgan ve müsrif olma" anlamına gelir. Eğer 27 ve 29. ayetler birlikte 
okunursa Kur'an'ın insanlardan orta yolu takip etmelerini, yani ne servetin 
dönüşümünü ve dağılımını engelleyecek denli cimri, ne de kendi ekonomik 
durumlarını çökertecek denli savurgan olmamalarını istediği anlaşılır. Bu-
nun aksine onlar dengeli bir biçimde davranmayı öğrenmeli; parayı harca-
ması gereken yere harcamalı ve kendilerini felakete sürükleyecek savur-
ganlıktan sakınmalıdırlar. Gerçekte parayı insanın gerçek ihtiyaçlarından 
olmayan, faydasız yerlere, yani gösteriş, lüks, günah fiiller ve buna benzer 
yerlere harcamak, Allah'ın verdiği nimete karşı nankörlük etmektir. Bu ne-
denle bu tür yerlere para harcayanlar şeytanın kardeşleridir. Bu iki cümle 
de sadece bireye yapılan ahlâkî tavsiye ve emirden ibaret değildir. Bu emir-
ler, İslâm toplumunu ahlâkî eğitim, sosyal baskı ve hukukî sınırlamalarla 
savurganlıktan korumaya yöneliktir. Buna uygun bir şekilde Medine İslâm 
Devleti'nde toplumu savurganlıktan korumak için bazı önlemler alınmıştı. 
Birincisi, savurganlık ve lüksün birçok çeşidi kanunen yasaktı, yani haram-
dı. İkincisi bunlara karşı hukukî önlemler alınmıştı. Üçüncüsü, israfı içeren 
gelenekleri ortadan kaldırıcı sosyal düzenlemeler yapılmıştı. Devletin, bi-
reylerin açıktan yaptıkları israfı engelleme hakkı vardır. Her şeyin ötesinde 
zekât ve sadaka, pintiliği ve para biriktirme arzusunu ortadan kaldırmaya 
yardımcı oluyordu. Bu önlemlerin yanısıra insanların savurganlıkla cimri-
liği, cömertlikle hasisliği birbirinden ayırmasını sağlayan genel bir toplum-
sal sağduyu yaratılmıştı. Öyle ki cimri insanlar aşağı görülüyor, cömert 
insanlar şerefli kabul ediliyordu. Bu zihni ve ahlâkî tavır İslâm toplumunun 
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bir parçası olmuştu. Bugün de İslâm toplumunda cimri ve savurgan insan-
lar aşağı görülmekte, cömert insanlar ise her yerde saygı görmektedirler. 
 

100) De ki: “Eğer siz, Rabb’imin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, 
tükenir endişesi ile kimseye bir şey vermezdiniz. Kimi insan çok cimridir.1 
 
1- İnsanın, cimri olanı olduğu gibi, cömert olanı da vardır; savurgan olanı 
da. Bu niteleme insanların tamamı için yapılan bir niteleme değil, cimrilik 
yapanlarla ilgili bir nitelemedir. Zira ayette “el insan” denilmektedir. Yani 
bildik insanlardan söz edilmektedir. Bu bildik olan insanlar önceki ayetler-
de söz edilen kâfirlerdir. 
 
25 El-Furkân: 
67) Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne de kısarlar; harcamala-
rı ikisi arasında orta bir yol olur.83 

83. Allah'ın gerçek kulları, harcamada bulunurken terazinin dilini tam orta-
da tutarlar. Ne gerekli harcamalarının sınırını aşarak israfta bulunurlar, ne 
de para biriktirip yığmak için acınacak durumlara düşerler; yalnız tutumlu-
durlar. Hz. Peygamber'in (s.a) izleyicilerinin, şehvetlerini doyurmada alabil-
diğine harcayan zenginlerini, paralarını hayırlı yerlere harcamaktan kısan 
cimrilerinden ayıran niteliklerden biri de buydu. İslam’da israf sayılan dav-
ranışlar: 1) Gayri meşru yerlerde en küçük miktarda da olsa harcamada 
bulunmak, 2) İhtiyaçların karşılanmasında, imkânlarının üzerinde lüks har-
camalarda bulunmak. 3) Allah için değil de gösteriş için infakta bulunmak. 
Öte yandan, ailesinin ihtiyaçları için kendi mevki ve imkânları ölçüsünde 
harcamadan kaçınmak, veya hayırlı işlerde parayı kısmak ise cimriliktir. İs-
lâm'ın öngördüğü yol, teraziyi dengede tutmaktır. Peygamberimiz "Yaşa-
yışta "itidal" üzere olmak, hikmet işaretidir" demiştir. (Ahmed, Taberani).  

33 El-Ahzâb: 
19) (Geldiklerinde) Size karşı çok isteksizdirler.30 Fakat korku gelince, 
ölümden dolayı baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana 
baktıklarını görürsün. Korku gidince de, hayra karşı kıskançlıkla sivri dil-
leriyle sizi incitirler.31 İşte onlar Mü’min değiller; Allah yaptıklarını boşa 
çıkardı.32 Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. 

30. "Onlar(münafıklar) müminlerin her şeylerini feda ettikleri yolda, enerji-
lerini, zamanlarını, servetlerini vs. harcamaya isteksizdirler. Müminlerle hiç 
bir konuda açık kalplilikle işbirliği yapmak bile istemezler."  
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31. Sözlük anlamı olarak bu ayet iki manaya gelir: 1) " Bir savaştan galip 
döndüğünüzde, sizi yumuşaklıkla karşılarlar ve kendilerinin de samimi birer 
mümin olduklarına, İslâm uğrunda kendilerinin de çaba sarf ettikleri için 
ganimetten pay almayı hak ettiklerine inandırmaya çalışırlar." 2) "Zafer 
kazanıldığında bu kimseler, ganimetin paylaştırılması sırasında çok iddialı 
konuşurlar ve İslâm'a yaptıkları hizmetlerden dolayı büyük paylar isterler."  

32. Yani, "Allah, kıldıkları namazları, tuttukları oruçları, ödedikleri zekâtı ve 
İslâm'a girdikten sonra yaptıkları bütün iyi işleri boşa çıkaracak ve onlara 
hiçbir mükâfat vermeyecektir. Çünkü Allah, amel ve davranışları dış şekline 
göre değil, bilâkis onların altında yatan gerçek iman ve samimiyete göre 
değerlendirir. Amel ve davranışlar bu nitelikten tamamen yoksunsa, o za-
man sadece gösteriş, yani anlamsızlık kalacaktır. Burada, özellikle bir nok-
ta dikkate değer: Allah'a ve Rasûlü'ne (s.a.) inandıklarını iddia eden, na-
maz kılan, oruç tutan, zekât veren ve diğer iyi işlerde Müslümanlarla işbir-
liği yapan kimselerin gerçekte hiç iman etmemiş oldukları konusunda kesin 
bir hüküm verilmektedir. Onlar İslâm ile gayr-i İslâm arasındaki savaşta iki-
yüzlülük yaptıkları, kişisel çıkarlarını dinin çıkarlarına tercih ettikleri, servet 
ve gayretlerini İslâm uğrunda harcamaktan çekindikleri için böyle bir hü-
küm verilmiştir. Bu da bir insan hakkında verilecek hükmün kıstası ameller 
değil, bağlılık ve fedakârlık olduğunu göstermektedir. Bir kimse Allah'a ve 
O'nun yoluna bağlı değilse, iman ettiğini söylemesinin, ibadet etmesinin ve 
diğer iyi amellerinin hiçbir anlamı yoktur."  

57 El-Hadîd: 
23) Kaybettiklerinize üzülmeyiniz ve Allah'ın verdiği şeylerle şımarmayı-
nız.42 Allah, büyüklük taslayıp böbürlenenleri sevmez. 

42. Bu noktada, ayetin nazil olduğu şartların göz önüne alınması gerek-
mektedir. O dönemde Müslümanlar kâfirlerin tehdidi altında ve her yan-
dan kuşatılmış olmanın meydana getirdiği bir halet-i ruhiye içindeydiler. 
Kâfirlerin ekonomik boykotu sonucu perişandılar ve tüm Arabistan'da Müs-
lümanlar zulüm altında inliyorlardı. Kâfirler, Müslümanların bu halini, on-
ların yanlış yolda olmalarının delili olarak kullanırlarken, münafıklar bu du-
rumu istismar ederek, Müslümanların kalbine şüphe sokuyor ve böylece 
kendi şüphelerinin doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorlardı. Öte yandan, 
müminler, bu musibetlere her ne kadar tahammül ediyorlarsa da, zaman 
zaman zorlandıkları oluyordu. Bu şartlar içerisinde bulunurlarken Allah 
Teâlâ, musietlerin kendi bilgisi dışında olmadığını bildirerek onlara teselli 
vermiştir. Tüm bunlar Allah'ın hikmeti ve O’nun planı dâhilindedir ve önce-
den yazılı Kitap'ta mevcuttur: "Sizleri bu safhalardan geçirmenin amacı, 
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büyük bir görevi yüklenecek olmanızdandır. Dolayısıyla hazırlanmanız ve 
eğitilmeniz gerekmektedir. Çünkü bu eğitim olmaksızın, sizler o görevi yeri-
ne getiremez, kâfirlere ve batıla karşı koyamazsınız." 
 
24) Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği tavsiye ederler.43 
Kim yüz çevirirse, bilsin ki Allah, hiç bir şeye muhtaç olmayandır, Hamîd 
(övülmeye layık olan) yegane varlıktır.44 

43. Bu, münafıkların herkes tarafından bilinen karakterlerine işarettir. Gö-
rünüşte onların diğer Müslümanlardan pek farkı yoktur; zira kelime-i şaha-
det getirmişler ve Müslüman olarak kabul edilmişlerdi. Ancak bu kimseler 
ihlastan yoksun bulunduklarından dolayı, ihlaslı müminlerin tabi tutulduk-
ları eğitim dışında kaldılar. Çünkü onlar biraz refaha kavuştuklarında çev-
relerinden biraz itibar gördüklerinde, hemen kibirleniyorlardı. Ayrıca Allah-
'a ve Resul’üne iman ettiklerini söylemelerine ve o Resul’ün tebliğ ettiği di-
ni kabul etmelerine rağmen, mallarını sarf etmemeleri konusunda başkala-
rına "malınızı niçin boş yere harcıyorsunuz?" diye telkinde bulunuyorlardı.  

44. Tüm nasihatlere rağmen Allah'ın dininde ihlaslı olmayan, O'na itaat et-
meyen ve fedakârlıkta bulunmadan, sapık yolda yürümeye devam eden 
kimselere Allah’ın ihtiyacı yoktur. O, hamde layık olandır, iyi sıfatlara sahip 
olanlardan razıdır, kötü sıfatlı kimseler ise O'nun iltifatına mazhar olamaz.  

59 El-Haşr: 
9) Onlardan önce Medine’yi yurt edinen ve kalplerine iman yerleşmiş 
olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen ganimetler-
den dolayı, “kendileri muhtaç olsa bile” kalplerinde bir kaygı, kıskançlık 
duymazlar. Onları kendilerine tercih ederler. Kim, kendisini cimrilikten 
korursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir18. 
 
18. Burada Ensar tarif edilmektedir. Muhacirler, Mekke'den ve diğer bölge-
lerden hicret ederek Medine'ye geldiklerinde Ensar Hz. Peygamber'e (s.a.) 
'Ya Rasulallah, tüm bağ, bahçe ve tarlalarımız emrine hazırdır, bunları biz 
ve Muhacir kardeşlerimiz arasında paylaştır" dediklerinde, Hz. Peygamber, 
"Bunlar çiftlikten anlamazlar, çünkü geldikleri yerlerde bu tür işler yapma-
mışlardır. Bağ ve bahçelerinizi sizlerin işleyip, onlara da hisse vermeniz 
mümkün olmaz mı?" der. Ensar da "İşittik ve itaat ettik" diye cevap verir-
ler. (Buhari, İbn Cerir) Bunun üzerine Muhacirler, "Bu kardeşlerimiz kadar 
fedakâr kimseler görmedik, öyle ki onlar kendi tarlalarını işleyip, bize hisse 
verecekler ve bundan dolayı tüm sevabı onlar alacaklar" der ve Hz. Pey-
gamber, "Onları övdüğünüz ve onlar için hayır duası ettiğiniz sürece sizler 
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de Allah'tan mükâfat alırsınız" diye cevap verir. (Müsned-i Ahmed) Beni 
Nadir'in toprakları fetholunduktan sonra Hz. Peygamber (s.a) şöyle der: 
"Şimdi, yeni bir imkân meydana gelmiştir. Şayet isterseniz sizin toprakla-
rınızla Yahudilerin bıraktıkları toprakları birleştirerek, sizlerle Muhacirler 
arasında yeniden paylaştırabiliriz. Şöyle de olabilir; sizin topraklarınızı iade 
eder, Yahudilerin bıraktıkları toprakları da Muhacirler arasında paylaştırı-
rız." Bunun üzerine Ensar, "Biz kendi arazilerimizi geri alalım ve Beni Nadir-
'in bıraktıkları toprakların hepsini de Muhacirlere verelim" deyince Hz. Ebu-
bekir, "Ey Ensar, Allah sizlerden razı olsun ve sizlere hayırlı mükâfatlar ver-
sin" diye mukabelede bulunur. (Yahya b. Âdem, Belazuri) Böylece Beni Na-
dir'in toprakları Ensar'ın rızası ile Muhacirler arasında paylaştırılmıştır. Al-
lah, Kur'an'da Ensar'ın işte bu fedakârlığını övmüştür.  

92 El-Leyl: 
8) Kim de cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez,  
9) Ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa,4  

4. Cimrilik genellikle bir kimsenin para biriktirmesi, kendine veya çoluk ço-
cuğuna harcamaması ile sınırlı değildir. Bu kelime aynı zamanda, iyilik ve 
hayır için Allah (c.c.) yolunda mal sarfetmemek anlamına da gelir. Kendi 
rahatı, eş ve çocuklarının eğlencesi için çok cömertçe mal sarfeden, ama 
hayırlı bir iş için cebinden beş kuruş harcamayan kişi de cimridir. Bu kişi ha-
yırlı bir iş için para verse bile, bunun karşılığında meşhur olacağını, menfa-
at sağlayacağını, bulunduğu yerdeki insanların gözüne gireceğini düşünür. 
Bu insan dünyadaki maddi menfaati için uğraşır durur. Bütün gayretini bu 
maksat için sarf eder. Allah'a ihtiyaç duymaz. Allah'ın hoşnut olup olmaya-
cağına aldırmaz.  
 
10) Biz de ona en zorlu olanı (Cehennemi) kolaylaştıracağız.5 

5. Seçtiği bu kötü yolda yürüyen kişi, maddi menfaat, dünyevi lezzet ve 
dünyanın zahiri başarılarına tamah ederek yola girer. Sonra her adımında 
kendi fıtratı ve vicdanının tersine amel eder. Kâinatın yaratıcısının kanunu 
ile de ters düşer ve çevresindeki her şeyle sürekli bir gerginlik içinde yaşar. 
Her yolla kendi menfaat ve isteklerini yerine getirmeye çalışırken, dindar-
lık, eminlik, şeref ve iffet sınırlarını çiğner. Yaşadığı cemiyet ile adım adım 
çatışır. Herkesin gözünde itibarı düşer. Şöyle buyrulmuştur: "Böyle bir kim-
seye zor yolu takip etmeyi kolaylaştırırız." Bunun anlamı şudur: Onun iyilik 
yapmasına engel olunurken kötülük yapmasının kapıları açılacaktır. Böyle-
ce o kişiye kötülük yapmak kolay olacak, iyilik yapmayı düşünmekse ölüm 
gibi gelecektir. Tercihi olan bu yolun sonu onu Cehenneme götürecektir. 
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CİNLERİN YARATILIŞLARI VE ŞEKİLLERİ 
 
55 Er-Rahmân: 
15) Cânn'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten'7 yarattı. 

7. "Maricin men narin" ifadesinde geçen "nar," ağaç ve kömürün yanma-
sıyla meydana gelen bir ateş değil, özel bir ateştir. "Mâric" dumansız alev 
demektir. Yani, ilk insan nasıl çamurdan yaratıldıysa, ilk cin de ateşten ya-
ratılmıştır. Yine nasıl ilk insan topraktan yaratılmış ve onun nesli nutfe ile 
devam ediyorsa, ilk cin de ateşten yaratılmış ve nesli devam etmektedir. 
Âdem bir "beşer" olarak yaratıldıktan sonra, onun toprakla bir ilişkisi kal-
mamıştır. Çünkü artık onun bedeni et, kemik ve kandan müteşekkildir. Her 
ne kadar toprakla bir ilişkisi olsa dahi, bu doğrudan doğruya değildir. Tüm 
bunlar, cinler için de geçerlidir. Yani onlar ateşten yaratılmıştır ama nasıl 
insanlar toprak değilse onlar da ateş değildir. Cinler, salt ruhi varlıklar de-
ğillerdir ve onların da maddi cisimleri vardır. Onlar halis bir ateşten yara-
tıldıkları için, insanlar onları göremezler; zira kendileri topraktan yaratıl-
mışlardır. Bu hususa A'raf 27'de şöyle değinilmiştir: "Ey Âdemoğulları 
şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini 
soyarak Cennetten çıkardığı gibi, sizi de bir fitneye düşürmesin! Çünkü o ve 
kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerde sizi görürler." Ayrıca cinler hızlı 
hareket etmekte, değişik şekillere dönüşmekte ve topraktan yaratılmış 
olan insanın görünmeden giremeyeceği yerlere, hiç hissettirmeden girmek-
tedir. Bu özellikler, ateşten yaratılmış bir varlık için mümkündür. b) Cinler, 
insanlardan farklı bir varlıktır. Çünkü onların yaratıldığı madde, insanların, 
hayvanların ve bitkilerin yaratıldığı maddeden farklıdır.  

72 El-Cinn: 
1) De ki: “Bana, cinlerden1 bir topluluğun dinledikten sonra gidip;  ger-
çekten hayranlık uyandıran bir kur’an2 dinledik, dedikleri, vahyolundu.”  

1. Buradan anlaşılıyor ki: Allah Rasulü'ne cinler gözükmemişti ve O da on-
ların kendisini dinlediklerini bilmiyordu. Daha sonra vahiy vasıtasıyla olay-
dan haberdar olmuştur. Hz. İbn Abbas bu kıssa için "Allah Rasulü cinlerin 
karşısında Kur'an okumadı ve onları görmedi" demektedir. (Müslim, Tirmi-
zi, Müsned-i Ahmed, ibn Cerir.)  

2. Metinde "Hayret verici bir Kur'an" cümlesi geçmektedir. Kur'an kelime-
sinin manası "okunacak şey" demektir. Bu kelime, cinlerin Kur'an'la ilk kez 
tanıştıkları ve bu dinledikleri şeyin Kur'an olduğunu bilmedikleri için bu ma-
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nada kullanılmıştır. "Acebe" mübalağa sığasıdır. Arapça'da çok hayret ve-
rici birşey hakkında kullanılır. Böylece cinlerin sözünden "Biz öyle bir söz 
dinledik ki, gerek dil yönünden gerekse konu itibariyle emsalsizdir" dedik-
leri anlaşılmaktadır. Öyle anlaşılmaktadır ki, cinler yalnızca insanları dinle-
mekle kalmıyor, aynı zamanda onların lisanını da çok iyi anlıyorlar. Kur'an'-
ın buradaki beyanından, bu Kur'an dinleyen cinlerin Arapça'yı çok iyi bildik-
leri ki onun belagatini, yüksek edebiyatını hissettikleri ve yüce mesajını an-
ladıkları anlaşılmaktadır. 

Ek Bilgi: Erhan AKTAŞ’ın (KERİM KUR’AN) Çevirisinden 
1- Yabancılardan. Cinn sözcüğünün kökü mastar olarak, “örtmek, görün-
mez hale getirmek” demektir. Cinnet, mecnun, cennet, cenin sözcükleri bu 
köktendir. Aklın örtülmesine cinnet; ağaçlarla, yeşilliklerle örtülmüş toprak 
parçasına cennet; rahmin örttüğüne cenin; akıl hastası olana (aklı örtül-
müş olduğu için) mecnun denmesi, bunların örtünerek görünmez hale gel-
miş olmalarındandır. Kur’an; Cin kavramını gerçekte dumansız ateşten ya-
ratılan bir varlık olmasının dışında, ayrıca bu ayette olduğu gibi bilinme-
yen, tanınmayan, yabancı olan, yani yabancı yerlerden gelen kimseler ve 
toplumlar için de kullanmaktadır. (46/Ahkâf, 29) Kur’an’ın; Cahiliye ’nin 
Cin algısı bağlamında, Cin kavramını kullanmış olmasının, cinler hakkında 
ontolojik bilgi olarak görülmesi önemli bir yanılgıdır.   

 
 

ÇOK EŞLİ EVLİLİK 

4 En-Nisâ: 
3) Eğer yetimler (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten kor-
karsanız, o zaman, size helâl olan o kadınlardan ikişer, üçer, dörder ni-
kâhlayın4. Şayet (yine de) adalet yapamayacağınızdan korkarsanız, o za-
man bir (eş)5 veya sahip olduğunuz (cariye) ile (yetinin.)6 Bu adaletten 
sapmamanıza daha uygundur.  

4. Müfessirler buna üç anlam veriyorlar: a) Hz. Aişe (r.a) bu ayetin, cahiliye 
döneminde yaygın olan kötü bir alışkanlığı ortadan kaldırmak üzere indiril- 
diğini söylemiştir. Yetim kızların velileri, onları kendi kontrolleri altında tut-
mak için, koruyucuları olmamasından yararlanarak güzellikleri ve zengin-
likleri için bu yetimlerle evleniyorlardı. Daha sonra da hiç çekinmeden onla-
ra adaletsiz davranıyorlardı. Bu nedenle Müslüman olduktan sonra yetim 
kızlarla evlenme konusunda şüpheye düştüler. Bunun üzerine Kur'an, onla-
ra adil olamayacaklarından korkarlarsa, yetim kızlar yerine kendilerine 
helâl olan diğer kadınlarla evlenmelerini tavsiye ediyor. b) Bu ayeti tefsir 
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ederken Hz. İbn Abbas ve talebesi Hz. İkrime (Allah hepsinden razı olsun) 
bu emrin o dönemde var olan bir adaletsizliği ortadan kaldırmak için ver-
ildiğini iddia ederler. İslâm'dan önceki dönemde, evlenilen kadınların sayı-
sında herhangi bir sınırlama yoktu; bazıları bir düzine kadınla bile evlenir-
lerdi. Fakat onların artan ihtiyaçlarını karşılayamayınca, yetim yeğenleri-
nin veya diğer akrabalarının çaresiz yetim kızlarının mallarına el koyar-
lardı. Bu nedenle, evlenilecek kadınların sayısı, hepsi arasında adaleti 
sağlama kaydı konularak kısıtlandı. c) Sa'id İbn Cübeyr, Katade ve diğer 
bazı müfessirler bu emrin kadınların haklarını korumak için verildiğini söy-
lerler. Onların iddiaları şudur: İslâm'dan önce de yetimlere yapılan haksız-
lık kötü görülürdü, fakat kadınlara gelince bu hassasiyet yoktu. İstedikleri 
sayıda kadınla evlenirler, vicdan azabı hissetmezler ve toplumdan çekin-
meksizin onlara kaba ve adaletsizce davranırlardı. Bu nedenle, Allah, onları 
yetimlere yaptıkları gibi eşlerine de haksızlık yapmaktan sakınmaları konu-
sunda uyarıyor. O halde erkekler ancak onlara adaletli davranabilecekler 
ise bu sayıda kadın almalıdırlar. Bu ayetin üç anlamının da doğru olması 
muhtemeldir. Ayrıca; Çok eşlilik (taaddüd-ü zevcat): En çok dört eşle evlen-
me kuralı bu ayete dayandırılmaktadır. Oysaki bu ayete, çok eşliliği düzen-
leyen veya çok eşliliğe değinen, ona izin veren bir ayet olarak bakılması 
doğru değildir. Ayetin ana konusu yetim çocukları ve dul kadınları himaye 
eden, yetimlerin hak ve hukukunu düzenleyen bir ayettir. Ayrıca, “ikişer, 
üçer, dörder” terkibi, belli bir sayıyı değil, çokluğu ifade etmektedir. O ne-
denle evliliği, dört eşle sınırlamakla bir ilgisi yoktur. Zaten ayetin evlenile-
cek kişi sayısı ile bir ilgisi yoktur. Allah, evliliklerin tek eşli mi çok eşli mi ol-
ması hususunda bir düzenleme ve bir sınırlamada bulunmamıştır. Bu konu 
tamamen bireylerin ve toplumların tercihlerine bırakılmış bir husustur.  

5. Bu ayetin kadınlar arasında eşit davranmak şartıyla poligamiyi (birden 
fazla kadınla evlenmek) sınırladığına dikkat edilmelidir. O halde kim adale-
ti yerine getirmeksizin bu izinden yararlanır ve birden fazla kadınla evlenir-
se Allah'ı aldatmaya çalışmış olur. Bu nedenle İslâm devletinin mahkeme-
leri, bir kadına veya kadınlara yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmak için, 
zorlayıcı önlemler alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda bu emirde şart 
koşulan adalet önkoşulundan yola çıkarak, çok kadınla evliliğin tamamen 
yasaklandığı sonucuna varmak da kesinlikle yanlıştır. Bu, Kur'an'ın görüşü 
değil, sadece Batılı Hıristiyanlardan çok etkilenmiş olan bazı Müslümanla-
rın görüşüdür. Bunlar, Kur'an'ın da çok kadınla evliliğe karşı olduğunu, fa-
kat o dönemde bu geleneğin çok yaygın olması nedeniyle, çok sert olma-
sından kaygı duyarak doğrudan yasaklamadığını söylerler. Kur'an çok evli-
liğe, bütün eşlere eşit davranıldığı sürece izin vermiştir. Bu şartı yerine ge-
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tirmek ise, çok zor olduğuna göre tek kadınla evlilik tavsiye edilmiş olmalı-
dır. Açıkça görülmektedir ki bu görüş, zihin ve düşünce bağımlılığının bir 
sonucudur. Çünkü çok kadınla evlilik bazı durumlarda kültürel ve ahlâkî bir 
ihtiyaçtır. Öyle kimseler vardır ki isteseler bile bir tek kadınla yetinemezler. 
Çok kadınla evlilik izni, imdatlarına yetişir ve hem onları, hem de bütün 
toplumu yasak cinsel ilişkilerin zararlarından korur. Kur'an, bu tür kimsele-
re adalet şartını yerine getirmek koşuluyla izin vermiştir.  

6. "Sahibi olduğunuz kadınlar" ile savaşta esir alınan ve hükümet tarafın-
dan paylaştırılan cariyeler kastedilmektedir. Bu ayet iki anlama gelebilir: 
"Eğer hür bir kadının masraflarını karşılayamazsanız 25. ayette izin veril-
diği gibi bir cariye ile evlenebilirsiniz." Veya "Birden fazla kadınla evlenmek 
istiyorsanız, fakat hür olarak alacağınız kadınlarınız arasında adaleti sağla-
yamayacağınızdan korkuyorsanız, cariyelerle evlenebilirsiniz. Bu durumda 
sorumluluğunuz daha az olacaktır."  

4) Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek verin, fakat gönül hoşluğuyla 
size ondan bir kısmını bağışlarlarsa, o zaman onu dilediğiniz gibi yiyin.7 

7. Hz. Ömer (r.a) ve Kadı Şurayh (r.a) eğer bir kadın mihrinin hepsinden ve-
ya bir kısmından vazgeçerse, fakat daha sonra isterse, kocası ona mihri ge-
ri vermelidir; çünkü onun sonradan istemesi mehirden kendi isteğiyle vaz-
geçmediğini gösterir diye hüküm vermişlerdir.  

33 El-Ahzâb: 
50) Ey Peygamber! Gerçekten biz sana ücretlerini (mehirlerini) verdiğin 
eşlerini87 ve Allah'ın sana ganimet olarak verdikleri (savaş esirleri) nden 
elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halalarının ve teyzelerinin se-
ninle beraber hicret eden kızlarını, bir de Peygamber'e kendisini hibe ed-
en ve Peygamberin de kendisini almak istediği inanmış kadınları sana 
helâl kıldık.88 Bu diğer müminlere değil, sadece sana mahsus bir ayrıca-
lıktır.89 Biz eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında Mümin-
lere ne farz kıldığımızı biliyoruz. (Seni bu hususta istisna ettik) Ki senin 
için hiçbir darlık olmasın,90 Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

87. Bu ayette; Diğer Müslümanlara tek eşliliği makbul sayan ve zorunlu ol-
madıkça çok eşliliği tavsiye etmeyen ayetlere, Resul için bir istisna tanındı-
ğını bildiren ve buna itiraz eden kâfir ve münafıkların itirazlarına cevap ve-
rilmektedir. Bu istisnanın hikmetleri anlatılarak, İslâm düşmanlarının çirkin 
fikirlerle saptırmaya çalıştıkları Müslümanları tatmin etmek amacı taşı-
maktadır. Onlara Kur'an'ın Allah tarafından bizzat kendi kelâmıyla gönde-
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rilmiş olduğuna inandıkları için, Allah'ın O’nu bu sınırlamadan istisna ettiği 
anlatılmaktadır. Burada Allah,: "Ey Peygamber, biz mehirlerini vererek ni-
kâhladığın bütün kadınları sana helâl kıldık" demektedir. 

88. Allah ayette muhtelif durumlarda daha fazla eş almasına izin vermiştir. 
1) Allah'ın ganimet olarak verdiği cariyelerden onun payına düşenler. Bu 
kurala göre Hz. Peygamber (s.a), Beni Kurayza gazvesinde alınan esirler 
arasından Hz. Reyhane'yi, Beni'l Müstalık gazvesinde alınan esirlerden Hz. 
Cüveyriye'yi, Hayber'de ele geçirilen esirler arasından Hz. Safiye’yi ve Mısır 
Mukavkısı'nın kendisine hediye olarak gönderdiği Kıpti Mariye'yi almıştır. 
2) Kendisiyle birlikte hicret eden amcasının, dayısının, hala ve teyzesinin 
kızları, "Seninle beraber hicret eder" sözlerinden onların bizzat hicret sıra-
sında Peygamber'e (s.a) arkadaşlık etmiş olmaları değil, onların da İslâm 
uğrunda ve Allah yolunda hicret etmiş olmaları anlaşılır. Hz. Peygamber 
(s.a), H. 7. yılında Hz. Ümmü Habibe ile evlendi. (Ayette bir Müslümana 
hala, dayı, amca ve teyze kızlarının kendisine helâl olduğu bildirilmektedir. 
Bu bakımdan İslâm hukuku, Hıristiyan ve Yahudi hukuklarından farklıdır. 
Hıristiyanlar, soyu yedi göbeğe kadar bir yerlerde kendi soyu ile birleşen bir 
kadınla evlenemezler. Yahudilerde yeğen ile yani kız veya erkek kardeşinin 
kızı ile de evlenilebilir. 3) Kendilerini Peygamber'e (s.a) hibe eden, yani hiç 
bir mehir almaksızın Nebi (s.a) ile evlenmeye hazır olan Müslüman kadın-
lar. Bu izin üzerine Hz. Nebi (s.a), H. 7. yılda Hz. Meymune ile evlendi, fakat 
kendisinden hiç talep etmediği halde mihrini ödemeden ilişkide bulunma-
ması gerektiğini düşündü. Müfessirler, bazı rivayetlerde Hz. Nebi’nin, ken-
disini hibe eden hiçbir kadınla mehirsiz evlenmediğini söylerler.  

89. Bu ayet aynı zamanda, bazı emirlerin sadece Hz. Peygamber (s.a) için 
geçerli olduğunu ve diğer müminler için bir sorumluluk getirmediğini gös-
termektedir. Kur'an ve Sünnet gözden geçirildiğinde bu tür birçok emirle 
karşılaşılır. Meselâ Teheccüd namazı Hz. Peygamber'e (s.a) farz, diğer 
Müslümanlara ise nafiledir. Hz. Peygamber (s.a) ve ailesinin sadaka kabul 
etmesi haramdır, oysa diğer müminler için böyle değildir. Peygamber'in 
(s.a) bıraktığı miras paylaşılmaz, diğer müminlerin bıraktıkları mirasla ilgili 
hükümler ise Nisa Suresi'nde açıklanmıştır. Onun eşleri ölümünden sonra 
Müslümanlara haramdır.  

90. Allah'ın peygamberini genel hükümden istisna etmesinin nedeni budur. 
"Senin için hiçbir darlık olmasın," sözleri onun, evlilik sınırlaması nedeniyle 
bir güçlük çekmemesi için kendisine istediği kadar kadınla evlenme izni ve-
rilen çok şehvetli bir erkek olduğu anlamına gelmez. Böyle bir anlamı an-
cak Hz. Peygamber'in kendisi 25 yaşında iken 40 yaşında bir kadınla evle-
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nip onunla 25 yıllık mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı yaşadığını unutan ön 
yargılı kimseler çıkarabilir. Hz. Hatice öldüğünde Hz. Peygamber (s.a) yine 
yaşlı bir kadın olan Hz. Sevde ile evlenmiş ve üç-dört yıl kadar başka kadın-
la evlenmemiştir. Hiçbir makul ve dürüst insan kalkıp ta onun 53 yaşından 
sonra şehvetinin güçlendiğini ve bu yüzden birçok kadınla evlendiğini söy-
leyemez. Aslında "hiçbir darlık olmasın" sözlerini anlayabilmek için bir ta-
raftan Allah'ın Peygamber'ine (s.a) yüklediği büyük sorumluluk göz önünde 
bulundurulmalı, diğer taraftan bu büyük görevi yerine getirirken içinde bu-
lunduğu ortam ve şartlar anlaşılmalıdır. Bu iki noktayı, önyargısız bir zihin-
le kavrayan herkes, eşler konusunda niçin ona sınırsız serbestlik verilmesi 
gerektiğini anlayacaktır. Hz. Peygamber'e (s.a) emanet edilen görev, genel 
anlamıyla medeniyetten uzak, kültürsüz, geri ve kaba bir topluluğu, mede-
nî, ileri ve ahlâken gelişmiş bir toplum haline getirme, eğitme ve şekillen-
dirme göreviydi. Bu görevde sadece erkekler değil, kadınların da eğitilmesi 
gerekiyordu. Fakat mevcut medeniyet ve sosyal hayatın ilkeleri, iki cinsin 
serbestçe bir arada olmasını yasaklıyordu ve onun bu ilkeyi çiğnemeksizin 
direkt olarak kadınları eğitmesi imkânsız bir şeydi. Bu nedenle onun çeşitli 
yaşlarda ve farklı zihni kapasiteye sahip eşler edinip onları eğitip öğrete-
rek, yetiştirmesi, sonra da, çeşitli yaşlara sahip kadınların dini ve ahlâken 
eğitilmesinde görevlendirmesiydi. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a) İslâm öncesi 
cahiliye hayat tarzını ortadan kaldırıp, onun yerine İslâmî hayat tarzını uy-
gulamalı olarak göstermekle görevlendirilmişti. Bu görevin yerine getirile-
bilmesi için, cahiliye sistemini savunanlarla çatışma içine girmesi kaçınıl-
mazdı. Böyle bir çatışma garip gelenek ve adetlerin, kabile sisteminin yü-
rürlükte olduğu bir toplumda yaşanacaktı. Bu şartlar altında, diğer Arap-
ların yanısıra, Hz. Peygamber'in (s.a), düşmanlıklara son verip dostluk 
bağlarını güçlendirmek için farklı kabile ve ailelerden kadınlarla evlenmesi 
gerekiyordu. Bu nedenle evlendiği kadınların seçiminde, onların kişisel 
özelliklerinin yanısıra bu gaye de önemli bir rol oynamıştır. Hz. Peygamber 
(s.a), Hz. Aişe ve Hz. Hafsa ile evlenerek, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'le ara-
sındaki bağı daha da güçlendirmiştir. Hz. Ümmü Seleme, Ebu Cehil ve Halid 
bin Velid'in de mensup olduğu bir ailedendi ve Ümmü Habibe, Ebu Süfyan-
'ın kızıydı. Bu evlilikler bir dereceye kadar aradaki düşmanlıkları yumuşat-
mıştır. Öyle ki, Ümmü Habibe ile evlendikten sonra Ebu Süfyan, savaş 
alanında Hz. Peygamber'in (s.a) karşısına hiç çıkmamıştır. Hz. Safiye, Hz. 
Cüveyriye ve Reyhâne, Yahudi kabilelerine mensuptu. Hz. Peygamber (s.a) 
onları azat edip nikâhladıktan sonra Yahudi kabilelerin düşmanlıkları nis-
peten azalmıştır. Çünkü Arap geleneğine göre, bir kabileden bir kadınla 
evlenen kimse, sadece kadının ailesinin değil, bütün kabilenin damadı sayı-
lır ve damada karşı savaş açmak ise onur kırıcı bir davranış kabul edilirdi.  
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DABBE 

27 Neml: 
82) Üzerlerine söz1 gerçekleştiği zaman, onlara yerden bir dabbe2 
çıkarırız. Kuşkusuz o, onlara, insanların3 ayetlerimize inanmadıklarını 
söyler.4  
 
1.Mahşerde toplayıp hesap sorma, hesaba çekme.  
2. Dabbe, Hareket eden, canlı demektir. Genellikle sürüngenler için kullanı-
lır. Kur’an’da tüm canlılar için de kullanılmıştır.(8/Enfal, 22; 35/Fatır, 45) 
Ancak “Dabbetü’l-arz”, bir tamlama olarak “yer canlısı” demektir. Bu söz-
cük, tefsirlerde daha çok eski inançların hurafelerine dayalı olarak ele alın-
makta, kıyametin alameti de olmak üzere, gerçeği yansıtmayan pek çok 
farklı rivayetlere yer verilmektedir. Bu rivayetlerin hiç birsinin Kur’an’i bir 
dayanağı yoktur. Bu tamlamanın, Kıyamet’in yaklaşması anıyla bir ilgisi 
olmayıp, Kıyamet’in kopuşundan sonraki durum olan “hesaba çekilme” 
anından söz etmektedir. Ayetin bağlamı dikkate alındığında müşriklerin 
gerçeğe kapalı, hiçbir sözden anlamaz oldukları eleştiri konusu edildiği 
görülmektedir. Dabbe, bu bağlamda müşriklerin bütün yapıp ettiklerinin 
ortaya çıkarılması, gerçeklerin ortaya dökülmesinin ifadesi olarak mecaz 
bir anlatımdır. Yerden yapılmış konuşan bir varlığın/cismin/aletin, onların 
yapıp ettiklerini tek tek söyleyeceği mecazen anlatılmaktadır. Tıpkı insanın 
uzuvlarının, insanın yapıp ettiklerine tanıklık edecekleri hususundaki ayet-
ler gibi. (24/Nur, 24). 3. Müşriklerin. Kâfirlerin. 4. Onlar adına konuşacak.  
                                                                             (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
 
DİN ADAMLARI (Allah’ın Kelamını çarpıtarak değiştirenler) 

2 Bakara:  
75) Şimdi onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir grup 
Allah’ın kelamını dinleyip iyice anladıktan sonra, onu bile bile çarpıtırlar.                                                                                                                   

3 Âl-i İmran: 
78) Onlardan bir kısım kimseler65 de, Kitap’ta olmadığı halde, Kitaptan 
sanarsınız diye Kitab’ı dillerini eğip bükerler okurlar.66 Oysa o Kitap’tan 
değildir. "Bu Allah katındandır" derler. Oysa o, Allah’tan değildir. Ve 
onlar, kendileri de bildikleri halde Allah adına bile bile yalan söylerler.  
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65. Din adamları (ruhban sınıfı, cemaat liderleri, tarikat şeyhleri, mezhep 
kurucuları, dini geçim kaynağı yapanlar, insanları kendilerine çağıranlar.) 

66. Arapça metni şeklen ele alırsak, "onların Kitab'ın asıl anlamından uzak-
laştıkları ve kelimeleri değiştirerek anlamını saptırdıkları" anlatılmak iste-
niyor denebilir. Fakat metnin gerçek anlamı şudur: Kitab'ı okurlarken onlar 
kendi çıkarlarına, kendi icat ettikleri dinî inançlara veya teorilere uygun ol-
mayan belirli bazı kelime veya cümlelerde dillerini sürçtürüyorlardı. Böyle-
ce, insanları zihnî hatalara, yanlış sonuçlara ve yanlış dinî inançlara yönelt-
mek için anlamları değiştiriyorlardı. Ne yazık ki, bazılarının Kur'an'da da 
aynı şeyi denemeye çalıştığı görülmüştür. Örneğin Hz. Peygamber'in (s.a) 
insanüstü özelliklere sahip olduğuna inananlar, Kehf suresinin 110. ayetini 
(Gul innema ene beşerûn mislüküm) değiştirip (Gul innema ene beşerün 
mislükum) diye okuyorlardı. Birinci ve doğru okuyuş: "De ki (Ey Peygam-
ber), Ben de sizin gibi bir beşerim" anlamına gelir. Hâlbuki ikinci okuyuş 
anlamı saptırır: "De ki, gerçekte Ben sizin gibi bir beşer değilim." 
 
5-Maide: 
13) Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğüt almak için çağrıldık-
ları şeyden nasiplenmeyi unuttular.                                                                                                                                 

9 Tevbe:  
31) Allah’ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i Rabler 
edindiler. Halbuki hepsi de tek Tanrı’ya kulluk etmekten başka bir şeyle 
emrolunmadılar. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları 
şeylerden yücedir.                                                                                       

34) Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın malla-
rını uydurma yollarla yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar.                                                                                               

Kuran’da “Allah bize geçmişteki bu kavimlerin durumunu anlatıyorsa, bi-
zim bu uyarıdan gerekli dersi alıp aynı yanlışa düşmememiz gerekirken, ne 
yazık ki bugün benzer hatalara düşüldüğünü görüyoruz. Nasıl Hristiyanlık-
ta papazlar yeni dini hükümler oluşturdularsa; İslamiyet’te de imamlar fet-
va, içtihat, mezhep görüşü başlıklı uydurmalarla, dinde olmayan dini hü-
kümleri icat etmişlerdir. Nasıl Hıristiyanlar Katolik, Protestan, Ortodoks ra-
hiplerini, azizlerini her şeye rağmen temize çıkartıyor, onların evliyalık ve 
üstünlük hikayelerini anlatarak onların Hıristiyanlığı dejenere etmelerini 
temize çıkartıyorlarsa, bizim din adamlarımız, tarikat şeyhlerimizin bir kıs-
mı da aynı evliyalık, üstünlük, vs. hikayeleriyle temize çıkarılmaktadırlar. 
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Kilise’nin maddi menfaatler için dini nasıl istismar ettiğini Güney Afrikalı 
Nobel ödüllü rahip Desmond Tutu çok güzel anlatmaktadır: “Misyonerken 
Güney Afrika’ya geldiklerinde toprak bizde, İncil onlardaydı. Sonra bize 
‘gözlerimizi kapatalım, dua edelim’ dediler. Gözlerimizi açtığımızda gördük 
ki İncil bizde, toprak onlardaydı.” Bazı rahipler ve hahamlar, din adına in-
sanların paralarını haksızlıkla nasıl yiyorlarsa; bizim şeyhler, hocalar, mev-
lithanların önemli bir kısmı onlardan aşağı kalmamaktadırlar. Tüm bu 
manzaralarda hem Museviler, hem Hıristiyanlar, hem de bizim için elbette 
birçok ibretler vardır. Bu üç din de tüm bu mezhepleri ve mezhep önderleri-
ni kenara itmeden dinlerini gerçek manasıyla kavrayamazlar. Öncelikle 
tüm mezhep izahları ve tüm ilave Mişnalar, hadis kitapları, falancanın 
mektupları bir kenara bırakılıp, Allah’ın Kitabı tek başına masa üstüne 
konulup çözüme başlanmalıdır. Kuran’ın orijinali elimizde olduğu için biz 
bu konuda çok daha rahat çözüm şansına sahibiz. Fakat Musevi ve Hıris-
tiyanların da aynı metotla Allah’ın istediği orijinal dine çok daha fazla yak-
laşacakları kanaatindeyiz. Ne yazık ki şu anda yaygın olarak “din” diye an-
latılan ne Tevrat’taki Yahudiliktir, ne İncil’deki Hıristiyanlıktır, ne de Kuran-
’daki İslam’dır. Mezhepler ve azizlerin, hahamların kitapları ne acıdır ki 
Allah’ın kitabının önüne geçmiştir. Bu üç dinin yobazlıklarının temel sebebi 
de aynıdır: İnsani olana kutsal kılıfı giydirilmiş ve bunlar gerçek kutsal olan 
Allah’ın kitabının yanına, hatta önüne konmuştur. Dinlerdeki temel bir is-
tismar mekanizması, kutsal kitaplarda yazılan açık gerçeklerin yorumla, 
kelimelerin manası kaydırılarak gizlenmiş veya saptırılmıştır. 

10 Yunus: 
59) De ki: “Allah’ın size rızık60 olarak indirdiklerinin bir kısmını helâl, bir 
kısmını haram yaptığınızı görmüyor musunuz?” De ki: “Allah mı size izin 
verdi61, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?”62  

60. Arapça "rızk" kelimesini "erzak" (provisions) olarak tercüme etmekten 
kasıtlı olarak kaçınılmıştır. Çünkü o zaman ayetin son derece yanlış biçim-
de anlaşılması mümkündür. Bu anlamda "rızk" yalnızca gıda ve yiyecekler-
le sınırlandırılmış olacaktır. Kelimenin anlamı oldukça geniştir ve Allah'ın 
insana ihsan ettiği yiyecek, çocuk, bilgi kanun vs.yi kapsar. Bu ayete göre, 
Allah nazarında, yiyecek maddeleri de dâhil olmak üzere her türlü rızk kar-
şısında omuz silken bir tavrı benimsemenin yanlış ve günah olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu ayette Allah, kendilerinde haram ve helâlı belirleme yetkisi 
gören insanları yalnızca yiyecek meselesinde değil, "ilahi kanun" tarafın-
dan haram ya da helâl olarak belirlenmiş herhangi bir şey hakkında da ikaz 
etmektedir. Âlimler, nedense bu ayrıntıya dikkat etmemişlerdir.  
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61. Bu soru, suçlarının ne denli dehşetli, ne denli asice olduğunu vurgula-
mak için sorulmaktadır. Adeta şöyle sorulmaktadır: "Sizler Allah'ın birer 
yaratığı iken, Allah'ın size indirdiği şeylerin (rızıkların) hilafına kendi kafa-
nıza göre düzenlemelerde bulunmaya ne selahiyetiniz var?  

62. Efendi (Rab) bizzat, kendilerine sunduğu rızıklara diledikleri gibi tasar-
ruf etme hakkını kullarına bahşetseydi, iddiaları o zaman geçerli olurdu. 
Efendilerinden böyle bir yetki almışlar mıdır ya da herhangi bir vekâlet ol-
maksızın bu tür hakları kendilerinin mi varsayıyorlar, söz konusu soru bu-
dur. Böyle bir yetkileri varsa göstermeliler, aksi halde hem isyan hem de 
sahtekârlıktan sorumlu olacaklardır. 

Din adamları sınıfı (âlimler, fakihler, müçtehitler, imamlar, hocalar) Allah 
haram etmediği halde dinde o kadar çok haram ürettiler ki İslâm dini ma-
yın tarlasına dönüştü. Din; güç yetirilemez, taşınamaz, katlanılamaz ve 
içinden çıkılamaz bir hal aldı. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için 
gönderilen Kur’an adına, sünnet adına uydurulan yalanlarla insanlar ka-
ranlıklara gömüldüler. Bunun sonucunda fıtratları/kişilikleri bozulmuş bir 
toplum ortaya çıktı. 

14 İbrahim: 
28) Allah’ın nimetini1 küfre çevirenleri2 ve böylece kendi toplumlarını 
yok olma yurduna sürükleyenleri görüyorsun değil mi?  

1. Vahiy/ hidayet, Allah’ın en büyük nimetidir.  

2. Vahyin üzeri din adına uydurulan hadis, fıkıh, tasavvuf gibi bilgilerle ör-
tülerek İslâm küfre dönüştürüldü. Böylece İslâm toplumları yok olma yur-
duna sürüklendiler. Günümüz İslâm dünyasının içinde bulunduğu durumun 
gerçek nedeni budur.                                     (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

16 Nahl: 
116. Kendi yalanlarınızı, Allah’a dayandırarak, dilinize geldiği gibi yalan 
yanlış, “Şu helâldir, şu haramdır.” demeyin. Uydurduğu yalanı Allah’a 
dayandıranlar, kurtuluşa eremezler.1  

1- Başta “hadis” adı altında olmak üzere, din adına üretilmiş bilgi kaynak-
larından “icma, kıyas, fıkıh” Allah’ın haram etmediği o kadar çok şey ha-
ram olarak tanımlanmıştır ki bu haram ve günahlarla İslâm adeta mayınlı 
bir tarlaya dönüştürülmüş güç yetirilemez bir hâl almıştır. Oysaki haram ve 
helâli belirleme hakkı yalnızca Allah’a aittir. (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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DİN KARDEŞLİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ AHLÂKİ VAZİFELER  

49 El-Hucurât: 
9) Mü'minlerden iki topluluk çarpışacak olursa,12 aralarını bulup düzel-
tin.13 Şayet ikisinden biri, diğerine saldırırsa, saldırgan olanlarla, Allah'ın 
emirlerine dönünceye kadar14 savaşın;15 Eğer saldırılarından vazgeçerler-
se, o zaman adaletle aralarını bulun ve onlara adaletli olun.16 Şüphesiz 
Allah, adil olanları sever.17 

12. Burada, Müslümanlardan iki taife "çarpıştıklarında" değil, "çarpışırlar-
sa" denilmiştir. Bu ifade biçiminden Müslümanlar arasında bir savaşın 
çıkmasının, tabii ve olağan olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat böyle bir olay 
vuku bulursa, bu konuda nasıl bir tavır alınacağı ortaya konulmaktadır. 
Ayrıca ayette "Fırka" yerine "Taife" kelimesi kullanılmaktadır. Arapça'da 
"Fırka" kelimesi büyük bir kitleyi tanıtmak için, "Taife" kelimesi ise, küçük 
bir topluluğu tarif etmek için kullanılır. Bu kullanımdan, Allah nezdinde 
Müslümanların aralarında büyük kitleler halinde çarpışmalarının hoş kar-
şılanmayacağı ve bunun çok çirkin bir olay olduğu anlaşılmaktadır.  

13. Bu emrin muhatabı, vuruşan iki grubun dışındaki, bu iki grubu barıştır-
ma imkânına sahip tüm Müslümanlardır. Diğer bir ifadeyle, Allah katında, 
Müslümanların içlerinde vuruşan iki grubu öylece seyretmeleri hoş görül-
mez. Böyle bir hadisede, tüm Müslümanlar olayın ızdırabını içlerinde duy-
malı ve onların aralarını bulmak için gayret göstermelidirler. Savaşan mu-
halif gruplara Allah'tan korkmalarını telkin etmeli ve tarafların ileri gelen-
leriyle irtibat kurarak, savaşın sebeplerini araştırmalı, her türlü gayreti 
göstererek onları barıştırmaya çalışmalıdırlar.  

14. Şayet tarafları barıştırmak mümkün olmuyorsa, haklının ve haksızın 
kim olduğu araştırılmalıdır. Sonra da haklı olana yardım edilip, zulmeden 
tarafa engel olunmalıdır. Çünkü bu gaye uğruna savaşmak Cihad kategori-
sine girer. Emrin muhatabı da, zulmü ortadan kaldırabilme imkânına sahip 
tüm Müslümanlardır.  

15. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi müdahale emri, asi ve başkaldıran gru-
ba bir ceza değildir. İstenilen onların saldırılarının engellenerek, Allah'ın 
Kitabı'na ve Hz. Peygamber'in (s.a.) Sünneti'ne göre hak olanı kabul etmek 
ve saldırıdan vazgeçirmektir. Asi olan grup bu emre uymayı kabul ettiği 
takdirde, onlara karşı kuvvet kullanmaktan vazgeçmek gerekir. Çünkü sa-
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vaşın gerçek amacı ve nihai hedefi budur. Bundan sonra hududu çiğneyip 
onlara zulmetmek doğru olmaz. Yapılması gereken, Allah'ın Kitabı ve Hz. 
Peygamber'in (s.a.) Sünneti ışığında söz konusu ihtilafın nedenlerini araş-
tırmak ve haksızın kim olduğuna yetkililerce karar vermektir.  

16. Burada, sadece iki tarafı barıştırmak emredilmemiş, onların hak ve 
adaletle barıştırılması gerektiği de vurgulanmıştır. O halde haklı ve haksız 
dikkate alınmaksızın savaşın durdurulmasının Allah nezdinde bir değer 
taşımayacağı ortadadır. Çünkü gerçek barış ancak hak ve adalete dayanan 
barıştır. Aksi takdirde fesat sürer, mütecaviz tarafın cesareti artar ve illeti 
ortadan kalkmadığı için, fesat daha da çoğalarak tekrar gün yüzüne çıkar.  

17. Bu ayet, Müslümanlar arasında vuku bulması muhtemel bir savaş hak-
kındaki kanunların kaynağıdır. Fakat Hz. Peygamber'in (s.a.) döneminde, 
Müslümanlar arası bir savaş vuku bulmadığı için bu hususta kendisinin söz 
ve davranışlarının bir örnek teşkil edeceği sünneti bulunmamaktadır. An-
cak daha sonra birçok sahabenin hayatta olduğu Hz. Ali döneminde, bu 
kanunun istinat edeceği müslümanlar arası bir savaş meydana geldi. Dola-
yısıyla onların davranışları ve açıklamalarından yararlanılarak İslam'ın bu 
konudaki emir ve prensipleri ayrıntılarıyla tertip edilmiştir. Özellikle Hz. Ali-
'nin izlediği yol, İslâm hukukçuları açısından bu kanunun tertibinde önemli 
bir kaynak vazifesi görmüştür. Aşağıda bu kanun ile ilgili olarak bir özet 
verdik: 1) Müslümanlar arasında yapılan savaşın birçok şekli olabilir: a) 
Savaşan iki tarafın İslâm devletinin tebaası olması durumunda, iki tarafı 
barıştırmak, sözkonusu ihtilaf hakkında karar vermek ve verilen kararı 
uygulamak İslâm devletinin görevidir. b) Savaşan iki tarafın, büyük kitleler 
veya birer İslam devleti olması durumunda, iki taraf da dünyevi amaçlar 
uğruna savaşıyorlarsa, mü'minler kesinlikle bu fitneden uzak durmalıdırlar. 
Yapılması gereken şey, her iki tarafa da Allah'tan korkmalarını tavsiye 
etmektir. c) "b" şıkkında zikredildiği şekildeki tarafların, biri haklı diğeri 
haksız olması ve haksız tarafın tavsiyeye kulak asmaması durumunda 
müminler, haklı olan tarafa, yardım etmelidirler. d) Taraflardan birinin 
tebaa olup, İslâm devletine karşı ayaklanması durumu, (Fıkıh terminoloji-
sinde bu kimseler "Baği" olarak tanımlanırlar) 2) Baği, yani devlete karşı 
ayaklananlar çeşitli kategorilerde ele alınabilir: a) Ellerinde şer'i bir delil 
olmaksızın ayaklanan kimselerle savaşmak caizdir ve bu konuda ittifak 
hâsıl olmuştur. Böyle bir savaşta Müminlerin, adil olsa da olmasa da 
devletin yanında yer almaları vaciptir. b) Elde şer'i bir delil olmaksızın, 
hükümeti devirmek amacıyla ayaklanma yapılmışsa ve ayaklanan kimseler 
zahiren zalim ve fasık, hükümet de adil ise, hükümetin yanında yer almak 
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hiç kuşkusuz vaciptir. Hükümet adil olmasa bile onu ayakta tutmak ve asi-
lere karşı savaşmak müminlere vaciptir, zira hükümet her ne kadar adil 
olmasa da ülkenin düzenini sağlamaktadır. c) Meşru bir yolla kurulmuş adil 
bir hükümete, ellerinde şer'i bir dayanak olmaksızın ayaklanan kimselere 
karşı savaşmak ve adil hükümetin yanında yer almak tüm müminlere va-
ciptir. d) Zalim bir hükümete karşı (ki yöneticileri iktidarı zorla ele geçirmiş-
lerdir ve fasıktırlar) ayaklananlar şayet Allah'ın hududunun ve adaletinin 
yerleştirilmesi uğruna kıyam etmişlerse, zahiren Salih kimseler ise bunlar 
"Baği" olarak nitelenemez. Bu kimselere karşı savaşın vacip olmadığı husu-
sunda İslâm hukukçuları arasında şiddetli anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 
Fukahânın cumhuruna ve Ehli Hadis'e göre: Meşru ya da gayrimeşru bir 
şekilde iktidarı ele geçirmiş, ülkede asayişi sağlayarak devlet nizamı kur-
muş adil veya zalim bir devlet başkanına karşı ayaklanma, küfrü açıkça 
irtikâp etmemesi kaydıyla haramdır. Fakat Ebu Bekir el-Cessas, "Ahka-
mu'lKur'an" adlı eserinde İmam Ebu Hanife'nin savaşa sadece caiz değil, 
şartların müsait olması durumunda vacip hükmünü verdiğini yazmaktadır. 
(Cilt 1, sh: 81, Cilt: 2, sh: 39). Ebu Hanife, Emevilere karşı İmam Zeyd'in kı-
yamı için ona sadece maddi yardımda bulunmakla kalmamış, başkalarına 
da bu konuda yardımcı olmaları için telkinde bulunmuştur. Ayaklananlara 
karşı yapılacak savaşta hangi kaidelerin dikkate alınacağı Hz. Peygamber'-
in (s.a.) İbn Ömer'den rivayet edilen şu buyruğunda ortaya konulmuştur. 
Hz. Peygamber, İbn Mesud'a: "Ey İbn Ummi Abd! Bu ümmetin bağilerine 
nasıl davranılacağı konusunda Allah'ın emirlerinin neler olduğunu biliyor 
musun?" diye sorduğunda, O, "Allah ve Rasulü daha iyi bilir" diye cevap 
verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Onların ya-
ralılarına dokunulmaz, esirleri öldürülmez, kaçanları takip edilmez, malları 
ganimet olarak paylaştırılmaz." (Hâkim, Bezzar, Cassas.) Bu konuda Fuka-
hanın dayandığı bu kaidenin ikinci kaynağı, Hz. Ali'nin sözleri ve tatbikatı-
dır. Hz. Ali, Cemel vakıasında zafer kazandıktan sonra, askerlerine şöyle 
emir vermiştir: "Kaçanları takip etmeyin, yaralılara dokunmayın, esirleri 
öldürmeyin, silahları teslim edenlere eman verin, halkın evine girmeyin, 
sizlere sövseler bile kadınlara birşey yapmayın." Asilerin başları kesilerek 
teşhir edilmeleri de çok çirkin bir davranıştır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.) 
ölülerin cesedlerine dokunmayı (onların uzuvlarını kesmeyi) men etmiştir.  
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DİN NEDİR? 

40 Mü’min: 
26. Firavun: “Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim. O istediği kadar Rabbini 
yardıma çağırsın. Ben, onun sizin dininizi1 değiştirmesinden veya yeryü-
zünde fesat çıkarmasından korkuyorum.” dedi.  

1. Din, kavram olarak Kur’an’da inanç sistemi, yaşam biçimi, toplumsal 
düzen, yasa, hesap, karşılık/ceza vb. anlamlarda kullanılmıştır. Din, önce-
likli anlamı itibariyle, yaşamı düzenleyen ilke ve kuralların referans alındığı 
değerler demektir. Kur’an’a göre yaşamı düzenlemede vahyi referans al-
mayan her düşünce ve inanç küfürdür. Keza insanlar; yaşamlarını, düzenle-
rini, sistemlerini hangi değerleri referans alarak düzenliyorlarsa, o değerler 
onların dinidir. Örneğin 3/Al-i İmran73; 6/En’am70; 7/Araf51 Kur’an, nasıl 
ki Mekkeli müşriklerin cahiliye değerlerini referans alan sistemlerini din 
olarak tanımlıyorsa; günümüzün Kur’an’nı referans almayan bütün düzen 
ve sistemleri de birer cahiliye dinidir. Ancak şu gerçek göz ardı edilmemeli-
dir: Allah, Kur’an’i değerleri referans almak koşulu ile yaşadığımız hayatı 
düzenlemeyi kullarına bırakmıştır. Nasıl bir yönetim biçimi, nasıl bir ekono-
mik sistem, nasıl bir yaşam biçimi vb. olması gerektiği konusunda yetki de, 
görev de, sorumluluk da bize aittir. Kur’an’ı referans almak koşulu ile gü-
nün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre istediğimiz düzeni/sistemi kurmak bi-
ze bırakılmış bir husustur.                               (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
 
 
DİNDE ZORLAMA YOKTUR 

2 El-Bakara: 
256) Dinde zorlama(baskı) yoktur.285Gerçek şu ki, doğruluk, sapıklıktan 
apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu286 tanımayıp Allah'a inanırsa, sapa-
sağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, 
bilendir. 

285. Arapça "din" kelimesi hem inancı, hem de bu inanç üzerine kurulan 
hayat tarzını ifade eder. Burada, önceki ayetlerde ortaya konulan inanç 
ifade edilmektedir. Bu ayete göre İslâm, iman ve onun hayat tarzı hiç kim-
seye zorla kabul ettirilemez demektir.  
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286. Arapça "tağut" kelimesi sözlük anlamıyla sınırları aşan herkes için kul-
lanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden, Allah'ın kullarının hâkimi ve 
mâliki olduğunu iddia eden ve onları kendi kulu olmaya zorlayan kimse için 
kullanır. Allah'a isyan üç derecede olabilir: 1) Bir kimse Allah’ın kulu oldu-
ğunu kabul eder, O'nun emirlerinin aksini yaparsa fasık olur. 2) Allah ile ir-
tibatı koparır ve başka birisine bağlanırsa kâfir olur. 3) Allah'a isyan eder 
ve kullarını kendisine boyun eğmeye zorlarsa, tağut olur. Bu kimse şeytan, 
rahip, dinî veya politik lider, kral veya bir devlet olabilir. Bu nedenle tağut 
reddedilmedikçe Allah'a inanılmış sayılmaz. 

 
DİNDE KARARSIZ KALMAK 
 
22 El-Hacc: 
11) İnsanlardan kimi de, Allah'a bir ucundan ibadet eder,15 eğer kendisi-
ne bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne 
isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir.16 O, dünyayı kaybetmiştir, ahi-
reti de. İşte bu, apaçık bir kayıptır.17 

15. Bu tip insanlar zamana göre hareket eden ve kazanan tarafa geçmek 
için İslâm ile küfür arasındaki sınırda duran kimselerdir.  
 
16. Zayıf karakterli ve İslâm'la küfür arasında kararsız kaldığı için "Nefsi”-
nin kölesi olur. İslâm'ı kişisel çıkarı için seçer: Bütün istekleri yerine gelir, 
kolay ve rahat bir hayat sürerse İslâm'a bağlı kalır; Allah'tan razı olur ve 
imanında "sebat" eder. Tam tersine, "iman"ı ondan bazı fedakârlıklar ister 
de bazı sıkıntılarla karşılaşır, Allah yolunda zorluk ve kayıplara katlanması 
gerekir veya istediklerine sahip olamazsa, o zaman Allah'ın ilahlığı, Resul-
’ün elçiliği hakkında tereddüt etmeye başlar ve "İman"ın her şeyinden şüp-
he duyan bir kimse olur. Bir kazanç elde edeceği veya bir kayıptan korun-
masını sağlayacak her gücün önünde boyun eğmeye hazır hale gelir.  
 
17. Bu, kapalı bir şekilde ifade edilmiş büyük bir gerçektir. Kararsız insan 
aslında hem bu dünyada hem de ahirette ziyandadır ve bir kâfirden bile 
kötü durumdadır. Kâfir kendisini sadece bu dünyanın faydalarını kazanma-
ya ayarlar, az veya çok bunda başarılı olur. Çünkü o kendisine Allah korku-
su, ahirette hesaba çekilme ve İlahi kanunun koyduğu yasaklar gibi sınır ve 
engeller koymaz. Fakat gerçek bir müminin de sabır ve sebatla Allah yolun-
da ilerleyerek, dünyada başarı kazanması mümkündür. Ayrıca dünya malı-
nın hepsini kaybetse de, o ahirette kurtuluşa ereceğinden emindir. Buna 
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karşılık "Kararsız Müslüman" hem bu dünyada, hem de ahirette ziyan için-
dedir. O Allah'ın ve ahiret hayatının varlığına karar veremediği için, kâfirin 
rahatlığı gibi bir kararlılıkla sadece dünya hayatına yönelemez. Allah'ı ve 
ahiret hayatını düşündüğünde dünyanın çekiciliği, ilahi davete cevap verdi-
ğinde hayatta karşılaşması muhtemel olan güçlükler ve uymak zorunda 
kalacağı sınırlamaların korkusu onun sadece ahiret hayatı için yaşamasına 
izin vermez. "Allah'a ibadet" ile "dünyaya tapma" arasındaki çatışma onu 
dünya ile birlikte, ahirette de hüsrana uğrayanlardan kılar. 
 
12) Allah'tan başka, kendisine ne zararı dokunan, ne yararı olan şeylere 
yakarır. İşte bu, en uzak bir sapıklıktır. 
 
 
DOĞUM KONTROLÜ 

17 El-İsrâ’: 
31) Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; onlara da, size de biz 
rızık veririz. Şüphe yok, onları öldürmek büyük bir suç ve günahtır.31  

31. Bu ayet, eski çağlardan günümüze dek süregelen kürtaj uygulamasını 
yasaklamaktadır. İnsanları, çocuklarını öldürmeye veya düşük yaparak yok 
etmeye yönelten dürtü açlık korkusuydu. Çağımızda buna yeni bir mazeret 
daha eklenmiştir: Buna göre, açlık ve kaynakların yetersizliğine karşı kür-
tajla doğum oranını kontrol etmek gibi bir çözümü öne sürmeleri, insanla-
rın en büyük hatasıdır. Bu ayette insana şöyle bir uyarı yapılmaktadır: "Ey 
insan, yiyeceklerle ilgili düzenlemeleri yapan sen değilsin, seni yeryüzüne 
yerleştiren, nimetler veren ve senden sonra geleceklere de nimetler verme-
ye devam edecek olan Allah'tır." Senin görevin; ana rahmine düşmüş ve 
gelişmeye başlamış olan ceninlerin hayatına açlık korkusuyla son vermek 
amacıyla teknoloji üretmek değildir. Aksine; Allah’ın yeryüzünde yarattığı, 
yaşayan bütün canlıların hakları olarak bahşetmiş olduğu kaynakları güç 
zoruyla ele geçirerek onları bundan mahrum etmekten vazgeçip, bunları 
adaletle hak sahiplerine dağıtmaktır. Bu suretle, Allah’ın yaratılışla ilgili 
sünnetini de yerine getirmiş olacaksın.   
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DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR 
 
29 El-‘Ankebût:    
2) İnsanlar, (yalnızca) "İman ettik" diyerek, samimiyet sınavından 
geçmeden bırakılacaklarını mı sandılar?1  

1. Bu söz söylendiğinde Mekke'de hüküm süren şartlar çok ağır ve yıpratı-
cıydı. İslâm'ı kabul eden herkes zulüm, hakaret ve işkence hedefi oluyordu. 
Bu kimse fakir veya köle ise dövülüyor ve dayanılmaz işkencelere maruz bı-
rakılıyor; tacir, zanaatkâr ise ekonomik kısıtlamalara hedef oluyor, açlığa 
zorlanıyor; toplumun ileri gelen ailelerinden birine mensupsa akrabaları 
tarafından çeşitli eziyetlere maruz kalarak hayatı çekilmez hâle geliyordu. 
Yaşananlar Mekke'de bir korku ve tedirginlik havası yarattığı için kâlpleriy-
le Peygamberi kabul eden birçok kişi ona açıktan iman etmeye korkuyor-
lardı, bazıları da cesaretlerini yitiriyor ve çok ağır işkencelerle karşılaştıkla-
rında kâfirlere boyun eğip taviz veriyorlardı. Buhari, Ebu Davud ve Nesei de 
zikredilen Habbab bin Eret hadisi, bu durumu gösteren bir örnektir. Hab-
bab şöyle der: "Müşriklerin bize işkence yapmasından yıldığımız bir sırada, 
Nebi'yi (s.a) bir gün Kâbe’nin gölgesinde otururken gördüm. Yanına gittim 
ve "Ey Allah'ın Rasûlü bizim için dua etmeyecek misin?" dedim. Bunu du-
yunca şöyle dedi: Vallahi, bu din tamamlanacak ve herkes endişe etmeksi-
zin San'a dan Hadramut'a kadar seyahat edebilecek, bu arada Allah'tan 
başka korkacağı hiç kimse olmayacaktır." Bu ümitsizlik bezginlik halini sab-
ra dönüştürmek için Allah müminlere şöyle der: "Hiç kimse sadece sözle 
iman ettiğini söyleyerek va'dettiğimiz dünya ve ahiret nimetlerine layık 
olamaz. Bilakis iman ettiğini söyleyen herkes, söylediğinin doğruluğunu is-
patlaması için bir dizi sınavdan geçirilir. Va'dettiğimiz cennet bu kadar 
ucuz değil, dünyada va'dettiğimiz nimetler de söz ile iman ettiğini söyleyen 
herkese ihsan edilecek kadar değersiz değil. Siz hem korku hem de (dünya-
ya karşı gösterdiğiniz) aç gözlülükle imtihan olunacaksınız. Değerli olan her 
şeyinizi rızamız için feda ederek, bütün zorluklara katlanmalısınız. İşte an-
cak o zaman gerçekten iman ettiğiniz anlaşılır." Hicretten sonra, Medine'-
deki ilk dönemde Müslümanların ekonomik zorluklar, dış tehlikeler ve içte 
Yahudilerin ihaneti gibi büyük meselelerle karşı karşıya bulundukları bir sı-
rada Allah onlara şöyle seslenmiştir "Yoksa, sizden öncekilerin durumu 
başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksul-
luk ve sıkıntı dokunmuş, öyle sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve 
onunla birlikte inananlar, Allah'ın yardımı ne zaman? demişlerdi. (Daha 
sonra onlara şu müjde verilmişti.) İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. 
(Bakara: 214)  
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Aynı şekilde Uhud'dan sonra da müslümanlar keder ve üzüntü dönemi ile 
karşı karşıya kaldıklarında onlara şöyle denmiştir: "Yoksa siz hiçbir dene-
meye tabi tutulmadan Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? " Allah ayetlerde 
Müslümanlara imtihanın, temiz ile kirlinin ayrıldığı bir ateş ocağı, mihenk 
taşı olduğunu söylemektedir.  

3) Andolsun, onlardan öncekileri sınamadan geçirdik2 , Allah, gerçekten 
doğruları da yalancıları da bilmektedir.3   

2. Yani, aynı şey daha önceden de vaki oluyordu. Kim iman ettiğini söyle-
mişse, imtihandan geçmek zorunda bırakılmıştır. Diğerlerine imtihansız 
hiçbir şey verilmediğine göre, siz de sadece iman ettiğinizi söyleyerek mü-
kâfatlandırılıp nimete kavuşturulacak özel bir topluluk değilsiniz."  

3. "Elbette Allah doğruları da, yalancıları da bilecektir." Bu durumda şöyle 
bir soru yöneltilebilir: "Allah doğru söyleyeni de, yalan söyleyeni de bildiği 
halde neden insanları imtihan etme gereği duyuyor?" Bu sorunun cevabı 
şudur: Bir kimse potansiyel olarak var olan yeteneklerini pratik olarak ya-
şamadıkça, adalet gereği o kimse ceza veya mükâfat hak edemez. O halde 
insanların yetenekleri ve gelecekteki davranışları ile ilgili olan Allah'ın bilgi-
si, yaşanmadıkça adaletin sağlanması şartları yerine gelmiş olmaz. Allah 
katında adalet bir adamın hırsızlık yapma veya çalma eğilimi olduğu konu-
sundaki bilgiye değil, o adamın gerçekten bir hırsızlık yapıp yapmadığı ko-
nusundaki bilgiye dayanır. Aynı şekilde Allah, insanın samimi bir mümin ve 
kendi yolunda büyük bir savaşçı olma yeteneği konusundaki ilmi nedeniyle 
mükâfatlar ihsan etmez. Bu ancak o kimse mümin ve Allah yolunda cesur 
bir savaşçı olduğunu amelleriyle ispat ederse söz konusu olur.  

 
ECEL  
 
4 En-Nisâ: 
77) Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, salâtı ikâme edin, zekâtı verin" 
denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir 
grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da şiddetli bir korkuy-
la korkuya kapılıyorlar107 ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, 
bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?" dediler. De ki: "Dünyanın 
metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çe-
kirdeğindeki ipince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız."108 
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107. Bu ayet bize iki ayrı insan karakterini tarif ediyor: Birincisi, şimdi kor-
kaklık gösterip geri çekilen kimseler, savaş emri verilmeden önce savaşmak 
için sabırsızlanıyorlardı. Kendilerine uygulanan baskılardan şikâyet ederek: 
"Bize izin ver de savaşalım. Çünkü bunca yanlışlığa tahammülümüz kalma-
dı" diyorlardı. Kendilerine sabırlı olmaları, namaz ve zekâtla nefislerini te-
mizlemeleri tavsiye edildiğinde, bunlara uymuyorlardı. Savaş emri verildi-
ğinde ise aynı kişiler, düşman ordusu ve çeşitli tehlikelerle karşılaşınca 
korkmaya başladılar. İkincisi ise: Bu kimseler namaz ve zekât gibi kolay ve 
bir tehlike teşkil etmeyen ibadetlerle emrolundukları sürece "dindar"dırlar. 
Allah yolunda savaşmaları emrolununca ise ölüm korkusuyla dehşete ka-
pıldılar ve dindarlıklarını unuttular.  

108. Allah yolunda yapılan hizmetlerin karşılığını merak etmeyin. Siz Allah 
yolunda çaba sarf ederseniz, O sizin emeklerinizi boşa çıkarmaz. 
 
6 El-En âm: 
2) Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş 
ecel,3 O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılmaktasınız. 

3. "Ecel-i Müsemma", tek tek her insanın yeniden hayata getirilip yeryü-
zündeki hayatından hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkarılacağı 
'ahiret günü'dür. 

16 En-Nahl: 
61) Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, 
onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiç bir şey bırakmazdı; ancak 
onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri 
gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne alınabilirler. 

 
EMR’İ B’İL-MARUF NEHY-İ ANİ’L MÜNKER 

 
3 Âli ‘İmrân: 
104) Sizden, hayra çağıran, iyiliği (maruf) emreden ve kötülükten (mün-
ker) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. 

110) Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz;88 maruf (iyi ve İs-
lâm'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman 
edersiniz. Kitap Ehli89 de inansaydı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. 
İçlerinden iman edenler vardır, fakat çoğunluğu fıska sapanlardır. 
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88. Bu, Bakara Suresi'nde yapılan ilânın bir tekrarıdır. Hz. Peygamber'e 
(s.a) uyanlara, başarısızlıkları nedeniyle İsrailoğulları'nın elinden alınan in-
sanlara önderlik yapma görevinin kendilerine verildiği hatırlatılıyor. Müslü-
manlar, liderlik için gerekli olan tüm niteliklere sahip olduklarından bu gö-
reve lâyık görülmüşlerdir. Bunlar; iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, 
Allah'tan başka ilâh olmadığına inanmak ve bu inancın ifade ettiği gerekli-
likleri uygulayarak göstermektir. O halde müslümanlar, kendilerine ema-
net edilen görevin sorumluluğunun bilincine varmalı ve öncekilerin düştük-
leri hatalara düşmemelidirler.  

89. Burada "Ehl-i Kitap" ile Yahudiler kastediliyor. 

114) Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, 
münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar Salih olan-
lardandır. 

7 El-A’râf: 
157) Onlar, Ümmi peygamber112 (Rasûl)e uyanlardır. Yanlarındaki Tev-
rat'ta ve İncil'de113 (geleceği) yazılıdır ki O (peygamber) onlara marufu 
(iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helâl, 
murdar şeyleri haram kılıyor114ve onların ağır yüklerini, sırtlarındaki zin-
cirleri indiriyor.115 Ona inananlar, saygı gösterip düşmanlarına karşı yar-
dım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa 
erenler bunlardır. 

112. Daha önce geçen ayetle Hz. Musa'nın (a.s) duasına karşılık verildikten 
sonra Kur'an bu vesileyle İsrailoğulları'nı Hz. Muhammed'e (s.a) tabi olma-
ya davet eder. Demek istenilen şudur: "Hz Musa zamanında, Allah'ın rah-
metinin üstünüze gelmesini sağlayan şartlar halen caridir ve sizin bu Pey-
gamber'e (s.a) inanmanızı gerektirmektedir. Allah'ın rahmetinin, kendileri-
ni isyandan koruyan ve ondan kaçınan kimselere gönderildiği size anlatıl-
mıştı. Allah'ın görevlendirdiği elçilerin rehberliğini kabul etmemekten daha 
büyük itaatsizlik yoktur. Binaenaleyh siz isyankârlıktan vazgeçmezseniz, 
ufak tefek ve önemsiz bazı dinsel ayrıntılarda gösterdiğiniz sofuluktan baş-
ka erdemin diğer unsurlarından hiçbirini elde edemezsiniz. Allah'ın rahme-
tine erebilmeniz için zekât ile emr olunmuştunuz, bugün ise zekâtı harca-
maya en uygun yol, şu anda içinizde bulunan Hz. Rasûl'ün (a.s) liderliği 
altında sürdürülmekte olan "Hak dinin ikamesi" mücadelesine katkılarda 
bulunmaktır. Zira zekâtın esas iktizası(gereği) ancak bu şekilde tahakkuk 
ettirilebilecektir. Allah'ın, rahmetini vahye inananların üzerine yazdığı size 
daha önce haber verilmişti. Allah'ın Resul’üne indirmekte olduğu vahiyleri 
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reddedip, Tevrat'ın içindeki vahiylere inandığınızı iddia etseniz bile, "bu son 
şartı yerine getirmemiş olacaksınız." Burada, Hz. Peygamber (s.a) için 
"Ümmî" kelimesinin kullanılmış olması oldukça anlamlıdır. Bu lâkap, kendi-
lerinin dışındakilere "Ümmîler" (Gentile) diyen Yahudilerin kavmî gurur ve 
küstahlıklarını kırmak için kullanılmıştır. O kadar küstah idiler ki, bir ümmi-
yi kendilerine lider olarak tanımak şöyle dursun, bir millet olarak kendile-
rinden olmayan kimselere en temel insan haklarını bile tanımaya hazır 
değildiler. "Ümmîlere karşı bizim herhangi bir sorumluluğumuz yoktur..." 
(Al-î İmran: 75) diye iddiada bulundular. Bundan dolayı "Nebi" sözcüğün-
den önce "ümmi" kelimesini kullanmış olmakla sanki Allah şöyle demek 
istemiştir: "Şimdi sizin kurtuluş ve selâmetiniz ancak bu ümmî peygambere 
uymanıza bağlıdır. O’ na uyarsanız, rahmetimden nasibinizi alırsınız, aksi 
halde, içinde bulunduğunuz dalâletten ötürü asırlar boyunca müstahak ol-
duğunuz gazap sürüp, gidecektir."  

113. Tevrat ve İncil'de, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamber olarak gelişine 
dair açık atıflar vardır.  

114. "O, daha önce kendi kendilerine haram kıldıkları temiz ve iyi şeyleri 
onlara helâl, yine kendilerinin helâl kıldıkları kötü ve zararlı şeyleri de ha-
ram kılar."  

115. Yani, "O, ufak tefek meseleleri bile kılı kırk yararak çok büyük ve mü-
him hâle getiren fakihlerin, dinî liderlerin takat getirilemeyecek sofuluk an-
layışlarının ve avamdan insanların telkin ettiği bâtıl inanç ve talimatların, 
kendilerine yüklediği bunaltıcı külfetlerden onları kurtarıcıdır. Bizzat yine 
kendilerince uydurulup hayatlarını sarıp sarmalayan birtakım kayıtlardan 
onları kurtarıp özgür kılacak olan yine bu peygamberdir."  

22 El-Hacc: 
41) Eğer yeryüzünde onları egemen kılarsak, salâtı ikâme ederler, zekâtı 
verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar.85 Bütün işlerin 
sonucu Allah'a dönecektir.86  

85. ".... iktidar verdiğimiz vakit.. çalışırlar." Bu bir tek cümlede Müslüman 
yönetiminin asıl gayesi ve o iktidara sahip olanların özellikleri geniş geniş 
değil kısaca anlatılmaktadır. Allah'a yardım eden ve O'nun yardımını hake-
denler, doğru davranışlarda bulunur, salâtı ikâme eder, zekât toplamak 
için gerekli düzenlemeleri yapar, yetki ve güçlerini iyiliği emir, kötülükten 
sakındırma yolunda kullanırlar.  
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86. "Yeryüzünde kime, ne zaman iktidar verileceğine karar veren Allah'tır." 
Yeryüzünün ve orada yaşayanların kaderinin kendi ellerinde olduğunu ve 
bunu ellerinden alacak başka bir gücün bulunmadığını zanneden gururlu 
ve kendini beğenmiş insanların bu asılsız zanları ortadan kaldırılmaktadır. 
Bilakis Allah, kendisinin her şeye kadir ve en güçlü olduğunu göstermek 
için olağanüstü bir şekilde iktidarı kuvvetli görünenden alıp güçsüze verir. 

31 Lukmân: 
17) "Ey oğulcuğum, salâtı ikâme et, ma'ruf olanı emret, münker olandan 
sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret.29 Çünkü bunlar, 
azmedilmesi gereken işlerdendir.30 

29. Burada, iyiliği emredip kötülükten sakındıran kimselerin de, Dünyada 
musibetlerle karşılaşabileceğini ve bunu  sabırla karşılamaları bildiriliyor.  

30. Diğer anlamı şu olabilir: " Bunlar cesaret ve metaneti gerektiren işler-
dendir. Halkın ıslahı için kıyam etmek, zorluklara göğüs germek pısırık ve 
korkak kimselerin harcı değildir. " 

 
ERKEK - KADIN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 
 
2 El-Bakara: 
228) Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç 'hayız ve temizlenme süresi' 
beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimle-
rinde yarattığını saklamaları onlara helâl olmaz. Kocaları, bu süre içinde 
barışmak isterlerse, onları geri almada (herkesten) daha çok hak sahibi-
dirler.249 Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız er-
keklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahi-
bidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. 

249. Fakihler bu ayetin yorumu hakkında farklı görüşlere sahiptir. Hanefî 
fakihlere göre, karısı üçüncü âdetinden temizlenene kadar koca boşan-
maktan vazgeçme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda Hz. Ebu Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Ali, İbn Abbas, İbn Mesud ve sahabeden diğerlerinin de görüşü-
dür. Şafiî, Mâlîki fakihleri ve Hz. Aişe, İbn Ömer, Zeyd bin Sabit ise, üçüncü 
âdet kanamasını görünceye kadar vazgeçme hakkına sahip olduğu görü-
şündedirler. Fakat kocanın bir veya iki kez boşadığı durumlarda bu hakka 
sahip olduğu, üç kez boşadığında ise bu hakkını kaybettiği noktasıda iyice 
bilinmelidir. 
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229) Boşanma iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle 
bırakmadır.250 (Evlilikte) tarafların Allah’ın belirlediği ölçüleri koruyama-
ma endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) 
bir şeyi geri almanız sizin için helâl olmaz:251 Eğer onlar Allah'ın belirle-
diği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının 
(boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur.252 İşte bun-
lar, Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunları aşmayın. Kim Allah'ın koyduğu sı-
nırlarını aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. 

250. Bu ayet İslâm'dan önce Arabistan'da yaygın olan çok ciddi ve kötü bir 
sosyal alışkanlığı düzeltmeyi amaçlar. O zamanlarda bir koca istediği ka-
dar ve istediği zaman boşama hakkına sahipti. Buna bir sınırlama 
getirilmediği için, ne zaman karısı ile ilişkisi kötüye gitse onu boşar ve canı 
isterse tekrar onunla evlenirdi. Bu nedenle kadın, ne onunla tam bir karı-
koca ilişkisi içinde olur, ne de başkası ile evlenebilecek özgürlüğe sahip 
olurdu. Kur'an'ın bu ayeti, bu zulmü ortadan kaldırmaktadır. Bütün evlilik 
yaşamı boyunca bir koca, karısını ancak iki kez boşama hakkına sahiptir. 
Bundan sonra ne zaman onu üçüncü kez boşarsa, artık ondan tamamen 
ayrılmış olur. Fazla düşünmeden verilmiş kararları kontrol etmek ve her 
aşamada barışma kapısını açık bırakmak için Kur'an’a dayalı öğretilere gö-
re doğru boşanma şekli şöyledir: Boşanma kaçınılmaz hale geldiğinde 
koca, karısını ancak aybaşı halinde olmadığı zaman boşayabilir. Aylık peri-
yot sırasında boşamak doğru değildir. Koca, karısının âdet kanamasının 
geçmesini bekler ve sonra dilerse boşadığını bildirir. Sonra bir ay daha bek-
ler ve ikinci âdeti bittikten sonra eğer boşamaya hâlâ kararlı ise, yine boşa-
dığını söyler. Daha sonra üçüncü âdeti de bekler, üçüncü ve son kez, onu 
boşadığını söyler. Fakat birinci ve ikinci boşamalarda meseleyi tekrar göz-
den geçirmesi gerekir. Çünkü bu durumda geri dönme, yani barışma imkâ-
nı vardır. Fakat üçüncü kez boşadıktan sonra, koca geri dönme hakkını 
kaybeder ve bu çiftler bir daha evlenemezler. Üç boşamayı da bir kerede ve 
aynı mecliste yapan kimseler ise bu kanuna karşı büyük bir günah işlemiş 
olurlar. Hz. Peygamber (s.a) bu uygulamayı yasaklamıştır.  

251. Koca, karısına Mehir olarak verilen evlilik hediyelerini, elbise ve takıla-
rı geri isteme hakkına sahip değildir. Birisine hediye olarak verilen bir şeyi 
geri istemek İslâm ahlâkına tamamen aykırıdır. Hz. Peygamber (s.a) bu ah-
lâka aykırı hareketi, kustuğunu yalamaya benzetmiştir. Bilhassa bir koca 
için, daha önceden isteyerek karısına verdiği şeyleri boşandıktan sonra geri 
istemek, çok utanç verici bir durumdur. İslâm, kocanın Mehir olarak karısı-
na bir şeyler vermesini mutlak olarak emretmektedir. (Bakara: 241.)  
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252. Eğer kadın belli bir fidye karşılığında kocasını boşanmaya razı ederse, 
buna İslâm fıkhında hulû denir. Fakat mesele mahkemeye götürülürse, 
mahkeme ilk önce kadının artık onunla yaşayamayacak denli kocasından 
nefret edip etmediğini araştırır. Eğer mahkeme onların birlikte mutlu ola-
mayacaklarına kanaat getirirse o zaman belirli bir fidye miktarı belirler. 
Kocada bunu kabul edip, karısını boşamak zorunda kaır. Ancak, iki taraf da 
isterse, tekrar evlenmeleri helâldir.  

232) Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini de tamamlamışlarsa bir-
birleriyle maruf (bilinen meşru biçimde) anlaştıkları takdirde onlara, ken-
dilerini kocalarına nikâhlamalarına engel çıkarmayın.256 İşte, içinizde Al-
lah'a ve ahiret gününe iman edenlere bununla (böyle) öğüt verilir. Bu, si-
zin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah, bilir de siz bilmezsiniz. 

256. "Eğer iddet süresinin bitiminden sonra ikisi de tekrar evlenmek ister-
lerse, kadının akrabaları onu, kendisini iki kez boşayan eski kocasına dön-
mekten alıkoymamalıdırlar. Aynı şekilde hiçbir erkek de, üçüncü kez boşa-
dığı karısının iddeti dolduktan sonra başka biriyle evlenmesine engel olma-
malıdır. Kendisi boşadığı için, eşini engellemenin hiçbir anlamı yoktur." 

233) Emzirme süresini tamamlamak isteyenler için; anneler çocuklarını 
iki tam yıl emzirirler.257 Onların yiyecek ve giyeceklerini meşru bir şekilde 
temin etmek, babaya aittir. Hiç kimse, gücünün yeteceğinden daha fazla-
sıyla sorumlu değildir. Hiçbir anne ve baba, çocuğu nedeniyle sıkıntıya 
sokulmasın; mirasçı da aynı şekilde sorumludur.258 Eğer anne ve baba 
anlaşarak kendi rızaları ile çocuklarını (iki yıl tamamlanmadan) sütten 
kesmek isterlerse, ikisi için de bir sakınca yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir 
sütanneye) emzirtmek isterseniz, meşru bir ücret ödedikten sonra size 
bir sorumluluk yoktur. Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki, Allah yap-
makta olduklarınızı görendir. 

257. Eşler arasında hangi tür ayrılma (boşanma, hulû veya mahkemenin 
boşaması) olursa olsun, çocuk henüz emzikli ise bu kural geçerlidir.  
258. Eğer baba ölürse, anneye veya bebeği emziren sütanneye bakım pa-
rası verme sorumluluğu, aynen baba gibi sorumlu olan velinindir. 

4 En-Nisâ: 
1) Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, eşini de ondan yaratan ve her 
ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabbinize karşı takvalı olun.1 Bir-
birinizden yararlanmanız için akrabalık bağlarını kuran Allah'a karşı tak-
valı olun. Şüphesiz Allah, sizi gözetmektedir. 
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1. Bu giriş, bir müddet sonra gelecek olan insan hakları ile ilgili, özellikle de 
aile hayatının iyi bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla ortaya 
konulan kural ve düzenlemelerle büyük bir uyum içindedir. Bir taraftan 
insanlar takva sahibi olma konusunda uyarılırken, diğer taraftan onlara 
bütün insanların bir tek özden, türden yaratıldıklarını söylüyor. Âdem’in eşi 
de, (Âdem’den değil) aynı özden, mayadan yani aynı türden yaratılmışlar-
dır. Ayetin “Ey insanlar” hitabı ile başlaması, yaratılan her insanın aynı öz-
den yatıldığına dikkat çekmek içindir. Yine ayette geçen “ tek bir nefis” 
ifadesi Hz. Âdem’i, “eşini de ondan yaratan” ifadesi de eşinin Hz. Âdem’-
den değil, aksine her ikisininde aynı özden yaratıldığını ifade etmektedir. 
Eşinin Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı gibi bir anlatım eski 
Ahid kaynaklarında yer almaktadır.     

4) Kadınlara Mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, 
Eğer isteyerek o Mehir’den bir kısmını size verirlerse, o zaman onu dile-
diğiniz gibi yiyin.7 

7. Hz. Ömer (r.a) ve Kadı Şurayh (r.a) eğer bir kadın mihrinin hepsinden 
veya bir kısmından vazgeçerse, fakat daha sonra isterse, kocası ona mihri 
geri vermelidir; çünkü onun sonradan istemesi Mehir’den kendi isteğiyle 
vazgeçmediğini gösterir diye hüküm vermişlerdir.  

19) Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir.28 
Apaçık bir fuhuş işlemedikçe,29 onlara vermiş olduğunuz şeylerin bir kıs-
mını geri almak için baskı yapmayın. Onlarla iyi geçinin. Şayet onlardan 
hoşlanmıyorsanız, bilin ki hoşlanmadığınız bir şeyde, Allah bir çok hayır 
kılmış olabilir.30 

28. Bu ölen kişinin dul eşlerinin miras olarak kabul edilmemesi gerektiği 
anlamına gelir. Kadın, kocasının ölümünden sonra istediği yerde yaşama 
ve iddetini doldurduktan sonra istediği kimse ile evlenme hakkına sahiptir.  

29. Yani, "Onları ahlâksızca davrandıkları için boşama yoluna gidebilirsiniz, 
fakat mallarını ellerinden almak için onlara eziyet edemezsiniz."  

30. Eğer kadın güzel değilse veya kocasının hoşuna gitmeyen bir kusuru 
varsa, erkek bu eşimi hemen boşama yoluna gitmemelidir. Soğukkanlı ve 
dikkatli davranmalıdır. Eşinin ona, güzellikten başka mutluluk verecek iyi 
özellikleri de olabilir. Bu özelliklerin keşfedilmesi halinde, ilk andaki hayal 
kırıklığı sevgiye dönüşebilir. Sabreder ve bu özelliklerini ortaya koymasına 
zaman tanırsa, kusurlarını kapatacak nitelikleri de olduğunu görebilir. Bu 
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nedenle kocanın, uzun süre düşünmeden karısıyla ilişkisini kesmesi doğru 
değildir. Boşanma ise, insanın son çare olarak başvuracağı bir sosyal ope-
rasyondur. Hz. Peygamber (s.a) helâl olan şeyler içinde Allah'ın en hoşlan-
madığı şeyin boşanma olduğunu söylemiştir. Başka bir hadiste ise Hz. Pey-
gamber (s.a) şöyle der: "Evlenin ve boşanmayın. Çünkü Allah sadece cinsel 
hazlar için evlenen, boşanan erkek ve kadınları sevmez." 

20) Eğer eşinizden boşanıp, başka biriyle evlenecek olursanız, boşadığınız 
eşinize yığınla mal vermiş olsanız bile, ondan hiç bir şeyi geri almayın. 
Verdiğinizi, iftira ederek ve apaçık bir günah işleyerek gerimi alacaksınız?  

21) Onu nasıl alırsınız ki, birbirinizle kaynaşmış içli-dışlı olmuş ve sizden 
kesin bir söz (ahit) de almışlardı.31 

31. Bir kadının, kendisini kocasına teslim etmesini sağlayan evlilik bağının 
garantisi "teminat"dır. Bu nedenle erkek, kendi verdiği teminatı hiçe saya-
rak, evlilikten oluşan, karısına verdiği Mehir’den istemeye hakkı olamaz.  

24) Ve sağ ellerinizin sahip olduğu kimseler (cariyeler)43 hariç, evli kadın-
larla da evlenemezsiniz. Bu Allah'ın üzerinize yasasıdır Bunların dışında 
kalan iffetini koruyup ahlâksızlıkta bulunmayanlarla mallarınızla (Mehir 
vererek) evliliği istemeniz size helâl kılındı. O halde, Onlardan hangisiyle 
(veya ne kadar) yararlandıysanız, ücretlerini (Mehir) üzerinde anlaştığınız 
şekilde verin. Anlaşma yaptığınız miktar üzerinde, karşılıklı olarak deği-
şiklik yapmanızda bir sakınca yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve 
en iyi hüküm verendir.   

43. "Savaş esiri olarak alınan ve eşleri savaş hattı dışında kalan evli kadın-
lar haram değildir." Çünkü İslâm sınırları içine girdiği için artık onların eşle-
riyle evlilik bağı kopmuştur. Ellerinin altında bulunan cariye ya da bu tür 
evlilik bağı kopmuş olan kadınlarla nikâh yapmak şartıyla onlarla evlen-
mek helâldir. Fakat kadının kocası da esir alınmışsa, Ebu Hanife ve onun 
gibi düşünenler, bu çiftin evlilik bağının devam etmesi gerektiğini söylerler.  

32) Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset 
ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay (olduğu 
gibi), kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun fazlını 
(ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah, her şeyi bilendir.54  

54. Bu ayetten de anlayacağımız gibi kadının erkeğe, erkeğin de kadına üs-
tün yeteneklere sahip olduğu alanlar vardır. Bir cinsin diğerine her alanda 
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üstünlüğünü savunmak veya her iki cinsin her alanda eşitliğini iddia etmek 
yaratılışın kanunlarıyla ve akılla çelişen iddialardır. “Eşitlik” sloganlarıyla 
erkeğe çocuk doğurtmaya, kadına savaşta erkeklerle aynı vazifeleri yükle-
meye kalkarak, her iki cinsin farklılıklarını iyi değerlendiremezsek, iki tarafa 
da zulmetmiş oluruz. Her iki cinsi de yaratan Allah, her iki cinsin farklılıkla-
rını ve bu farklılıklara rağmen (aynı zamanda farklılıklar sayesinde) nasıl 
ahenkle bir arada olacaklarını (2-Bakara Suresi 187. ayetin belirttiği gibi 
nasıl birbirlerinin elbiseleri gibi olacaklarını) en iyi şekilde bilir. Kuran’ın 
mucizevi anlatımıyla soralım: “Yaratan yarattığını tanımaz mı?” Elbette 
tanır ve her şeyi bilen Yaratıcı, Kuran’da, kadın-erkek ilişkilerini de, en mü-
kemmel şekilde düzenlemiştir. Bu, bazen bir hüküm getirilerek, kimi zaman 
ise hüküm getirilmeyerek veya getirilen hükümde esneklik sağlanarak oluş-
turulmuştur. Kuran’ın her döneme, kültüre, zamana ve topluma uyumu 
böylece sağlanmıştır. Kuran’ın hüküm getirmesi gibi, gerekmeyen konular-
da hüküm getirmemesinin hikmetini kavrayamayan gelenekçi ve mezhepçi 
zihniyet, kendince düzenlemelere gitmiş, bugün gördüğümüz dejenerasyo-
nu ne yazık ki “İslam” olarak sunmuş ve “İslam budur” diye yutturmuştur. 

Ayette Allah, eğer dikkat edilirse, bugünkü problemli sosyal hayata bir çö-
züm getirecek ahlâkî bir direktif sunuyor. Allah, insanlara başkalarının 
malları için arzu ve kıskançlık duymamaları gerektiğini öğretiyor. Çünkü O, 
bir hikmete bağlı olarak, herkesi aynı yaratmamıştır. Eğer bu eşitsizlik ol-
masa, hayat çok saçma ve anlamsız olurdu. Allah her şeyin en iyisini bilen 
olduğu için, birini güzel, diğerini çirkin yaratmıştır. Birine tatlı bir ses, diğe-
rine ise kaba bir ses vermiştir. Birini fizik olarak güçlü, diğerini ise zayıf ya-
pılı kılmıştır. Birine akıl ve bedenle ilgili belli kabiliyetler vermiş, diğerini 
başka yeteneklerle donatmıştır. Kimini zengin, kimini fakir yapmıştır. Biraz-
cık düşünmek bile insanı, insan kültüründen tüm çeşitliliklerin, bilgi ve hik-
mete dayanan bu farklılık ve değişikliklere dayandığı sonucuna götürür. Bu 
nedenle ne zaman ki insanlar, bu farklılıkların arasını açmaya veya onları 
tamamen ortadan kaldırmaya yeltenseler, toplumda şu veya bu çeşit bir 
karışıklık ortaya çıkar. İnsanların, üstünlükleri nedeniyle başkalarını kıskan-
maya karşı eğilimleri; hasislik, gırtlak gırtlağa rekabet, düşmanlık, sınıf ça-
tışmaları ve buna benzer kötü sonuçlara yol açar. Böyle bir kafa yapısına 
sahip olan kişi, Allah'ın, kendisine vermediği şeyi elde etmek için O'nun ku-
rallarına karşı gelir. Ayette, Allah, Müslümanlara böyle bir kafa yapısından 
kaçınmalarını ve başkalarını kıskanmaktan vazgeçmelerini tavsiye ediyor. 
Bununla birlikte insan, Allah'ın kendi Lütfü’nden vermesi için dua etmelidir. 
Çünkü O, kendisi için hayırlı olan şeyi verir ve O her şeyi bilendir. "Erkeklere 
de kazandıklarının bir karşılığı var, kadınlara da kazandıklarının bir karşılığı 
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var." ifadesi ile ise, "kadınlar erkekleri, erkekler de kadınları sahip oldukları 
Allah vergisi üstünlükler nedeniyle kıskanmasınlar" denmek isteniyor. Ken-
dilerine verilen yetenekleri tam anlamıyla kullansınlar ve herkesin kazancı-
nın karşılığını aynen alacağı hususunda şüphe etmesinler.  

34) Erkekler kadınları, Allah’ın kendilerine onlardan daha fazla bağışla-
dığı nimetler ve sahip oldukları servetten dolayı, yapabilecekleri harca-
malarla gözetip kollamaktadırlar (kavvam)56. İyi ve temiz kadınlar itaat-
kârdırlar (kanitat)57; Allah’ın kendilerini koruduğu gibi gözden uzak or-
tamlarda da gereği gibi korunurlar. Geçimsizliklerinden korktuğunuz ka-
dınlara öğüt verin, yataklarında yalnız bırakın ve devam ederse geçici bir 
süre ayrılın (vadrıbu-hunne)58. Bunun üzerine sizi dinlerlerse onlar aley-
hine bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür.                                                                                    

Bu; Kuran’da geçen kadınlarla ilgili en çok tartışma konusu olan ayettir. 
Özellikle bu ayetin bazı çevirilerinde “dövme” ifadesinin geçmesi tartış-
manın odak noktası olmuştur. Ayetin çevirisinde tartışmaya konu olan bu 
kelimelerin Arapçasını tırnak içine alarak, bunları değerlendirelim.  

56. Öncelikle ayette geçen “gözetici” olarak çevirdiğimiz “kavvam” kavra-
mını ele alalım. Ayetin bu kısmı bir hüküm getirmekten ziyade genel duru-
mu tarif etmektedir. Erkekler, kadınların fiziki yapıları daha zayıf olmala-
rından ve genelde iş dünyasının içinde olup para kazanıp aileleri için sarf 
etmeleri gibi sebeplerden dolayı kadınları gözetip, kollarlar. Nitekim aynı 
suresinin, Nisa Suresi 135. ayetinde de “kavvam” ifadesi “adalet” kelime-
siyle beraber geçmekte ve “gözetme” anlamı verilmektedir. Buradaki “kav-
vam” kelimesini de bu şekilde çevirmek, bazılarının yaptığı gibi bu kelimeyi 
“yönetici” olarak çevirmekten daha uygundur. Ayetin devamındaki “bazıla-
rını bazılarından üstün kılmıştır” ifadesi, erkeklerin kadınlardan üstün yete-
nekleri olabileceği gibi kadınların da erkeklerden üstün yetenekleri olabile-
ceğine işaret eder. 

57. Ayetle ilgili diğer bir yanlış anlaşılma iyi (Saliha) kadınların itaatkâr (ka-
nitat) olmasıyla ilgilidir. Bazıları buradaki itaatkârlığı “kocaya itaatkârlık” 
olarak sunmaya çalışmışlardır. Oysaki buradaki itaati “Allah’a itaat” ola-
rak anlamak daha uygundur. Öncelikle ayetin devamında iyi kadınların en 
gözden uzak ortamlarda bile namuslarını korudukları geçer; bu koruma 
şüphesiz kadınlar evli olmasa da geçerlidir ve Müslüman bir kadının na-
muslu olması “Allah’a itaat” bilinciyle gerçekleşir. Ayrıca burada “Allah’ın 
kendilerini koruduğu” ifadesi geçmektedir ki bu da, burada itaatin kocaya 
değil Allah’a olduğunu gösterir. İlaveten, Ahzab Suresi 35. ayette, “kanitat-
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” (itaatkâr kadınlar) ifadesi “kanitin” (itaatkâr erkek) ifadesiyle beraber 
geçmektedir; buradaki “kanitat” ifadesi kesinlikle “kocaya itaat” olarak 
anlaşılamaz. Eğer öyle olsaydı, o zaman bu kelimenin yanında geçen “kani-
tin” ifadesini de “kocanın karısına itaati” olarak anlamaları gerekirdi. Gö-
rüldüğü gibi Kuran merkezli bir anlayışta en önemli hususlardan biri Kuran-
’ın bir yerinde geçen ifadeyi Kuran’ın bütünlüğü içinde anlamaktır. 

58. Son olarak bu ayetle ilgili en çok tartışılan ve birçok çevirmenin “döv-
mek” anlamını verdiği “vadrıbu-hunne” ifadesini ele alalım. Burada geçen 
Arapça “darabe” fiili, Arapçanın en çok anlama sahip kelimelerinden biri-
sidir. Arapça bir sözlüğü açan herkes “darabe” fiilinin bu özelliğine şahit 
olur. (Bakınız: İbn Mansur, Lisanul Arab, “Darb” Maddesi) Kuran’da bu 
fiilin geçtiği 50’den fazla ayeti inceleyenler, Kuran’ın içinde bu kelimenin 
farklı anlamlarda kullanıldığına tanık olurlar. “Darabe” kelimesi “çıkmak, 
ayrılmak, dövmek” gibi birçok anlamda kullanılmaktadır. Kuran’da bu ke-
lime en çok “örnek vermek” anlamında “örnek” (mesel) kelimesiyle bera-
ber geçmektedir. Zuhruf Suresi 5. Ayette olduğu gibi, bu fiilin “vazgeçmek, 
uzak tutmak” anlamlarında Kuran’da kullanıldığı da gözükmektedir. Günü-
müzde bir Arap birine bu fiili kullanarak “idrib” dediğinde karşısındakine 
“çek git” demiş olur. Birçok dilde, benzer şekilde, bazı kelimelerin farklı 
anlamlarda kullanıldığına tanıklık ederiz. Örneğin Türkçe “yüz” kelimesini 
ele alalım. Bu kelime ile başımızda göz ve ağız gibi uzuvlarımızın olduğu 
bölge de, bir sayı da, denizde ilerlemek de, bir hayvanın derisini çıkarmak 
da kastedilebilir. “Yüz” kelimesi bir metinde geçtiğinde, hangi anlamda 
kullanıldığını anlamak istediğimizde, o metinde bu kelimenin geçtiği cüm-
leyi başı ve sonuyla, olmazsa o metnin bütününü değerlendirerek, bu keli-
menin anlamını tespit etmeye çalışırız. Burada da yapılması gerekli olan 
budur; zaten her zaman savunduğumuz metot Kuran’ın bütünlüğü içinde 
anlamları tespit etmektir. 

Yapılması gereken, ayette bu kelimeye, bu farklı anlamlardan “uzaklaşma, 
ayrılma” anlamının mı “dövme” anlamının mı verilmesinin daha uygun 
olduğunu tespit etmektir. Bunu, her zaman uyguladığımız metotla, Kuran-
’ın bütünlüğü içinde hangi anlamın buraya denk düştüğünü inceleyerek 
belirlemeliyiz. Kuran’da 33-Ahzab Suresi 21. ayette Peygamberimiz’ in “en 
güzel örnek” (usvetun hasenetun) olduğu bahsedilir ve hiç şüphesiz bu ör-
nekliği anlamak için en güvenilir kaynak Kuran’dır. Yine Ahzab Suresi 28. 
ayette Peygamberimiz’ in eşleriyle sorun yaşadığını görüyoruz. Burada 
Peygamberimize, eşleri dünya hayatının zevkleri peşindeyse ve anlaşamı-
yorlarsa, güzellikle boşanma tavsiye edilir; “dövme” gibi bir eylem tavsiye 
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edilmez. Tahrim Suresi’nde Peygamberimiz’ in evliliğinde yaşadığı benzer 
sorun anlatıldığında da “dövme” söz konusu edilmez. Talak Suresi 2. Ayet-
te ise Müminlerin boşanmayı da, evliliğin devamını da düzgün bir şekilde 
götürmelerinden bahsedilir ve dövme-şiddet yerine, anlaşamayınca “ayrı 
durma” işlevi Kuran’ın bu anlatımlarıyla daha uyumlu gözükmektedir. 

Ayrıca Kuran’ın hiçbir yerinde, bir insanın bir insana kendi kararıyla şiddet 
uygulaması geçmez. 24-Nur Suresi 6-9. Ayetlerdeki, kocanın karısı ile ilgili 
zina iddiası bu konuyu anlamada çok önemli bir örnektir. Hatırlanacağı 
üzere eşi ile ilgili zina iddiasında bulunan bir kişi dört tane şahit göstermek 
zorundadır. Fakat bu iddiadaki kişi kadının kocasıysa, dört şahit gösterme-
den Allah adına dört kez yemin ederek bu konuda şahitlik yapabilir, beşinci 
yeminde ise eğer yalancılardan ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olma-
sını diler. Buna karşılık kadın aynı şekilde mukabele ederse, yani dört kez 
kocasının yalancılardan olduğunu ve eğer kendi yalan söylüyorsa Allah’ın 
gazabının kendi üzerine olmasını söylerse, kadının yemini geçerli olur ve 
kendisine bir ceza uygulanmaz. Dikkat edin, bir koca karısını zina halinde 
görmüşse bile kadına kendi eliyle bir ceza uygulamasının Kur’ani bir refe-
ransı yoktur. Bu nedenle, geçimsizlik durumunda boşanmadan önce nihai 
bir tedbir olarak ayrı mekânlarda vakit geçirmelerinin söylendiğini düşün-
mek daha makul gözükmektedir.  

Bu konuda yanlış anlamaların önemli bir sebebinin, bu ayeti esbabı nüzul 
hadisleri çerçevesinde anlama olduğu kanaatindeyiz. Bununla ilgili anlatı-
lan esbabı nüzul hikâyesine göre bir erkek sahabe eşine bir tokat atar ve 
bu kadın da Peygamberimize şikâyete gelir. Peygamberimiz, bu kadına kı-
sas yapmasını, yani onun da eşine tokat atmasını söyler. Bu sırada bu aye-
tin indiği ve Peygamberimiz ’in kadına kısas yapmamasını, kocasının kendi-
sini gereğinde dövmesine izin verildiğini söylediği hadiste aktarılır. Bu ayeti 
bu esbabı nüzul hadisiyle okuyanlar, elbette yukarıda yaptığımız değerlen-
dirmeleri yapamazlar. Oysa esbabı nüzul hadislerinin, uydurmaların en çok 
olduğu alanlardan biri olduğuna Hanbeli mezhebinin kurucusu Hanbeli bile 
dikkat çekmiştir.  

124) Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim iyi fiiller gerçekleştirir-
se onlar cennete girecek ve onlar, bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk ka-
dar bile haksızlığa uğramayacaklardır.                 

127) Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki:"Onlara ilişkin fet-
vayı size Allah veriyor. Bunun yanı sıra size bu kitapta okunmakta olan 
emirleri,153yani kendilerine yazılan (hakları veya mirası)ı vermediğiniz 154 
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ve kendilerini nikâhlamayı istediğiniz yetim kadınlar155 ve zayıf çocuklar 
(hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Ki-
tap'ta okunmakta olanlardır.156 Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz 
Allah onu bilir. 

153. Bu, daha önceden sosyal reform yönünden meselenin önemini vurgu-
lamak için genelde yetimler, özelde de yetim kızlarla ilgili verilen emirleri 
hatırlatan bir giriş niteliğindedir. Yetimlerin haklarına bu surenin 1-14. 
Ayetlerinde büyük önemle değinilmiş olmasına rağmen, sorulmadığı halde 
Allah bu konuyu tekrar vurguluyor. Bu mesele, sosyal problemlerin çözüm-
ünde çok önemli bir yer tuttuğu için sorulan evlilikle ilgili sorunların çözüm-
üne geçmeden önce Allah tekrar yetimlerin haklarını hatırlatıyor.  

154. Burada bu surenin 3. ayeti ima ediliyor: "Eğer yetimlere haksızlık et-
mekten korkarsanız."  

155. Metindeki "Tergabuune en tenkihuhünne" sözleri aynı zamanda: "Ev-
lenmek istediğiniz" anlamına da gelebilir. Hz. Aişe (r.a) şöyle buyuruyor: 
"Kendilerine servet kalan yetim kızların velileri onlara haksızlık yapmak için 
çok çeşitli yollara başvurmuşlardı. Eğer yetim kız zengin ve güzelse, onun 
servetini harcayıp, hiçbir malî sorumluluk yüklenmeden güzelliğinden de 
faydalanabilmek için onunla evlenmek istiyorlardı. Eğer yetim kız zengin, 
fakat çirkinse, ne kendileri evleniyor, ne de başkalarının onunla evlenmesi-
ne izin veriyorlardı. Bu şekilde yetim kız kendi haklarını koruyacak bir veliye 
sahip olamıyordu."  

156. Surenin 1. ayetinden 14. ayete kadar olan bölümde, yetim haklarına 
işaret edilmiştir.  

128) Eğer157 bir kadın, eşinin kendisine kötü davranmasından, yahut yüz 
çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine 
de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır.158 Nefisler ise 'kıskançlığa 
ve bencil tutkulara'159 hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakı-
nırsanız, şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.160 

157. Bu surenin 3-5. ayetlerinde evliliğe konan sınırlamalarla ilgili birçok 
sorunlar baş göstermiştir. İslâm öncesi dönemde, bir kimse hiçbir sorumlu-
luk duymaksızın istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Fakat bu ayetler, evle-
nilebilecek azami kadın sayısını sınırladı, kadınlara Mehir hakkı verdi ve 
birden fazla kadınla evlenildiği takdirde onlar arasında adalet ve eşitliği 
şart koştu. Bazı durumlarda bu şartları yerine getirmek imkânsız olmakta-
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dır. Sözgelimi, eğer bir kimsenin karısı kısır, hasta, çekiciliğini yitirmiş veya 
cinsel birleşme için uygun değilse, insan ikinci bir hanımla evlendiğinde 
bazı problemlerin ortaya çıkması tabiidir. İnsan iki karısını da aynı derece-
de sevecek mi veya cinsel yaşamında eşit davranabilecek mi? Eğer bunu 
yapmak mümkün değilse, adalet ikinci ile evlenmeden önce birinciyi boşa-
mayı mı gerektirir? Veya birinci hanım kocası ile birleşmek istemiyorsa, 
kocanın kendisini boşamamasına karşılık bazı haklarından fedakârlık yap-
ması, adalet şartına aykırı bir durum mudur? Bu bölüm bu tür sorulara 
cevap veriyor. 

158. "Bir kadının haklarından biraz fedakârlık ederek kocasıyla anlaşma 
yapması ve ömrünün bir bölümünü birlikte geçirdiği kocası ile birlikte yaşa-
maya devam etmesi, ondan boşanıp ayrılmasından daha hayırlıdır."  

159. Bağnazlık; kendisini çekici yapan özellikleri yitirmesine rağmen bir ka-
dının, kocasından o özelliklere sahip bir kadına gösterilen ilgi ve sevginin 
aynısını bekleyip istemesidir. Diğer taraftan koca çekiciliğini yitiren, fakat 
yine de kendisiyle birlikte yaşamak isteyen karısının haklarını gözetmez ve 
onları dayanılmaz bir noktaya kadar kısarsa, o’ da bağnaz olmuş olur.  

160. Allah; evlilikte güçlü taraf olan erkeğe, yıllardır birlikte yaşadığı hanı-
mına, çekiciliğini yitirse de iyi davranmasını teşvik ediyor. Bu hususlarda ki 
tutum ve davranışlarında takva sahibi olması gerektiğini bildiriyor.  

176) Senden fetva isterler.219 De ki: "Allah, 'çocuksuz ve babasız olanın 
(kelâlenin)' mirasına ilişkin hükmü açıklar:220 Ölen kişinin çocuğu yok da 
kız kardeşi221 varsa, geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşinindir. Ama 
(ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa kendisi (erkek kardeşi) 222 ona mirasçı 
olur. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır.223 
Ama (mirasçılar) erkekler ve kız kardeşler ise, bu durumda erkeğe, iki kı-
zın hissesi kadar (pay) vardır. Allah, şaşırıp sapmayasınız diye açıklar. Al-
lah, her şeyi bilendir.  
 
219. Bu ayet, sure nazil olduktan çok uzun bir süre sonra indirilmiştir. Hat-
ta bazı hadislere, Kur'an'ın nazil olan son ayeti olduğu söylenir. Sıhhatçe 
güvenilir hadislere göre bu ayet, H. 9. yılda Nisa suresi tam bir sure olarak 
okunurken nazil olmuştur. Bu nedenle, surenin başında mirasla ilgili ayet-
lere eklenmemiş, fakat bir ilâve şeklinde surenin sonuna eklenmiştir.  
 
220. "Kelâlenin anlamı konusunda farklı görüşler vardır. Bazı müfessirlere 
göre Kelâle, ne çocuğu, ne babası, ne de dedesi hayatta olmaksızın ölen 
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kişidir. Bununla birlikte fakihlerin çoğu Kelâlenin, babası ve dedesi kendi-
sinden önce ölmüş olan ve geride çocuk bırakmaksızın ölen kişi olduğu yo-
lundaki Hz. Ebu Bekir'in (r.a) görüşünü benimsemişlerdir. Bu görüş, Kur'an 
tarafından da desteklenmektedir. Çünkü Kur'an'da Kelâlenin mirasının ya-
rısının kız kardeşe verilmesi gerektiği bildiriliyor. Oysa baba hayatta olsa 
kız kardeş mirastan hiçbir pay alamaz.  
 
221. Burada ortak anne-babadan veya aynı babadan olma kız ve erkek 
kardeşlerin kastedildiği konusunda görüş birliği vardır. Hz. Ebu Bekir (r.a) 
bu şekilde tefsir etmiş ve sahabelerden, ona hiç ihtilaf eden olmamıştır.  
 
222. Başka varis olmadığında erkek kardeş mirasın tümünü alır. Örneğin 
çocuğu olmayan kadının kocası hayatta ise, kadının kardeşi, kocaya düşen 
pay verildikten sonra geriye kalan bütün mirasa sahip olur.  
223. Aynı durum ikiden fazla kız kardeş için de geçerlidir.  

16 Nahl:  
97) Erkek olsun, kadın olsun, her kim inanmış olarak iyi fiiller gerçekleşti-
rirse ona mutlaka temiz bir hayat yaşatırız ve yaptıklarının karşılığını en 
güzel şekilde mutlaka veririz.                               

İslam’a göre asıl hayat ahiret hayatıdır. Dünya hayatı kısa bir yolculuk, ahi-
ret ise ebedi varılacak yerdir. Gerek yukarıdaki ayetler gerek diğer ayetler-
de, erkek veya kadın olmanın değil, Allah’ın hoşnut olacağı iyi fiiller ger-
çekleştirmenin üstünlük sebebi olduğunu görüyoruz. Kadının doğuştan dez-
avantajlı olduğunu ve cehennemin çoğunluğunu oluşturduğunu iddia eden 
zihniyet, tüm bu ayetlerle, yani Kuran’la çelişmektedir. 

24 Nur:  
30) Mü'min erkeklere söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındır-
sınlar29 ve ırzlarını korusunlar.30 Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten 
Allah, yapmakta olduklarından haberi olandır.  

29. "Bakışları" kısmak, azaltmak veya indirmek demektir. "Gazz basar", 
genellikle "bakışı indirme" olarak çevrilir. Fakat "gazz basar" emri, bakışın 
her zaman yerde tutulması gerektiği anlamına gelmez. Emrin muhtevası 
yalnızca kişinin bakışını kısıtlaması ve rastgele oraya buraya bakmaktan 
kaçınması gerektiğinden oluşmaktadır. Yani, bir şeyi görmek arzu edilmi- 
yorsa, gözler çevrilmeli ve o şeye bakmaktan kaçınılmalıdır. "Kısıtlanan 
bakış" sınırlaması yalnızca belirli bir alanda geçerlidir. İfadenin geçtiği 
metinden, bu sınırlamanın erkeklerin kadınlara bakmaları veya başkala-
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rının örtülü yerlerine göz atıp durmaları, ya da gözlerini müstehcen manza-
ralara dikmeleriyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilahi hükmün Hz. Pey-
gamber'in (s.a) sünnetinde açıklanan ayrıntıları şu şekildedir: 1) Karısı veya 
bir başka mahremi dışında, bir erkeğin başka kadınlara gözünü dikip bak-
ması helâl değildir. Tesadüfi bakışlar bağışlanmışsa da, nesnenin çekiciliği 
hissedildikten sonra ikinci kez bakılması uygun değildir. Hz. Peygamber 
(s.a) bu tür bakışa "gözün fuhşu" adını vermiş ve insanın tüm duyu organ-
larıyla zina edebileceğini belirtmişlerdir. Bir başka kadına kötü niyetle bak-
mak gözlerin zinasıdır, şehevi konuşmalar dilin zinasıdır, başka kadınların 
seslerinden zevk almak kulakların zinasıdır, elle kadına dokunmak veya 
haram amaç için yürümek ellerin ve ayakların zinasıdır. (Buhari, Müslim, 
Ebu Davud) 2) Bakışı indirme veya sakınma hükmünün bir takım istisnaları 
vardır. Bu istisnalar, söz gelişi bir erkeğin evlenmek istediği kadının yüzünü 
görmek istemesi gibi, kadının yüzünü açmasının gerekli olduğu durumlarla 
ilgilidir. Böyle bir durumda, kadının yüzünü görmek, izinden de öte emirdir. 
Kızın, kendisinin haberi olmadan görülebilmesine de izin verilmiştir. Bu ha-
dislerden fakihler, gerekli olduğu durumlarda kadına bakılabileceği sonu-
cunu çıkarmışlardır. Sözgelimi, bir suç üzerinde araştırma yapılırken şüp-
heli bir kadına bakmakta veya hâkimin kadın şahide bakmasında, ya da 
doktorun kadın hastaya bakmasında mahzur yoktur.  

3) Bakışı kısıtlama hükmünün bir diğer amacı da, erkek veya kadının bir 
başka erkek ya da kadının gizli yerlerine bakmasını yasaklamaktır. Bu ko-
nuda Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir erkek bir başka erke-
ğin avret yerine, hiçbir kadın da bir başka kadının avret yerine bakmasın" 
(İmam Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi).  

30. "Ferçlerini koruma" gayri meşru cinsel ilişkiden ve avret yerlerini baş-
kalarına açmaktan kaçınmaktır. Avret yeri erkekler için göbekle diz arası 
olup, erkeğin, karısı dışında bir başkasının önünde vücudunun bu bölümü-
nü göstermesine izin yoktur.  

30 Er-Rûm: 
21) Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden28 eşler yarat-
ması29 ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da,30 O'nun ayetlerin-
dendir. Hiç şüphe yok bunda, düşünebilmekte olan bir kavim için gerçek-
ten ayetler vardır. 

28. "Yaratıcının bir hikmeti mucibince insan, bir tek cins olarak değil, insan 
olarak birbirine eşit, figür ve form olarak aynı temel formüle sahip, fakat 
farklı fiziksel yapıya, farklı zihnî ve psikolojik niteliklere, farklı duygu ve ar-
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zulara sahip olan iki ayrı cins halinde yaratılmıştır. Daha sonra bu ikisi ara-
sında o denli mükemmel bir ahenk yaratılmıştır ki her ikisi de diğerine mü-
kemmel bir eş olur. Birisinin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları tam anlamıyla 
diğerinin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına karşıt gelir. Bundan başka, Hik-
met Sahibi, Yaratıcı, yaratılışın ta başlangıcından beri her iki cinsten eşit 
oranlarda yaratmaktadır ki, hiçbir ülkede veya hiçbir bölgede sadece kız-
ların veya sadece erkeklerin doğduğuna şahit olunmamıştır. Bu olay, insan 
aklının hiçbir dahlinin bulunmadığı bir alandır. İnsan, kızların dişil , erkekle-
rin de eril niteliklerle ki bu nitelikler tamamen birbirlerini tamamlayan 
özelliktedirler doğmaya devam ettiği tabii akışa, hiçbir müdahalede bulu-
namaz, dünyanın her yerinde kadınların doğmaya devam ettiği belirli oranı 
da bozamaz. Yüzyıllardan beri, milyarlarca insanın doğuşundaki bu ahenkli 
düzen ve işleyişi asla tesadüfî olamaz, birçok ilâhın ortak iradesinin bir so-
nucu da olamaz. Bu da sadece bir yaratıcının, bir tek Hikmet Sahibinin baş-
langıçta sonsuz hikmeti ve kudreti ile mükemmel bir kadın ve erkek planı 
düzenlediğini ve daha sonra bu mükemmel plana göre belirli oranlarda, 
ayrı kişisel özelliklere sahip sayısız kadın ve erkeğin dünyaya gelmesi için 
harikulâde bir düzen kurduğunu göstermektedir.  

29. Yani, "Bu düzen şans eseri meydana gelmemiştir, bilakis Yaratıcı, bu 
düzeni, kadının ve erkeğin birbirlerinin doğal ihtiyaçlarını karşılamaları ve 
her ikisini birbirlerinde huzur ve sükûnet bulmaları amacıyla kurmuştur. 
Bu, Yaratıcı’ nın bir taraftan insan neslinin devamını sağlamak, diğer taraf-
tan da bir insan medeniyeti meydana getirmek için araç olarak seçtiği mü-
kemmel bir düzendir. Eğer iki cins değişik tasarım ve şekillerde yaratılmış 
ve her ikisine de birlikte olduklarında duydukları ahenk ve huzur duygusu 
yerleştirilmemiş olsaydı, insan nesli koyunlar ve keçiler gibi üreyebilirdi. 
Fakat bir medeniyetin doğması ihtimali sıfır olurdu. Hayvan türlerinin hep-
sinin aksine bir insan medeniyetinin ortaya çıkmasını sağlayan asıl özellik, 
Hikmet Sahibi Yaratıcı’ nın her iki cinse, birbirlerine karşı bir arada olma-
dıklarında tahmin edemeyecekleri bir sevgi, istek ve arzu yerleştirmesidir. 
Bu huzur ve sükûnet arzusu, onları birlikte bir yuva kurmaya zorlamıştır. 
Yine bu arzu, aileleri ve kabileleri oluşturmuş ve insan için sosyal hayatı 
mümkün kılmıştır. Toplumsal hayatın oluşmasını sağlayan güç, kadın ve 
erkeğe yerleştirilen ve onları bir "yuva" kurmaya zorlayan arzudur.  

30. Burada "sevgi" ile cinsler arasındaki cazibenin itici gücü olan ve onları 
birbirlerine bağlı kılan cinsel sevgi kastedilmektedir. "Merhamet", evlilik 
hayatında yavaş yavaş gelişen, eşlerin birbirlerine karşı nazik hoşgörülü ve 
düşkün olmalarını sağlayan duygusal ilişkidir. Öyle ki yaşlılık döneminde 
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cinsel sevgi asgariye düşer ve iki eş birbirine gençliklerinde olduğundan da-
ha bağlı olabilirler. Yaratıcı’ nın insanın içine yerleştirdiği bu iki olumlu güç, 
insanda var olan doğal arzuyu destekler niteliktedir. Bu istek ile arzu sade-
ce huzur ve tatmin arar böylece kadınla erkeği bir araya getirir. Bundan 
sonra bu iki güç (sevgi ve merhamet) ortaya çıkar ve birbirlerinden ayrı 
ortamlarda yetişmiş olan iki yabancıyı o denli birbirlerine bağlar ki, bu ikisi 
hayatın birçok zorluklarına rağmen yaşamaya devam ederler. Milyonlarca 
insanın kendi hayatında yaşayıp tecrübe ettiği bu sevgi ve merhamet ölçü-
lüp tartılabilen maddi bir şey değildir. Bu iki özellik, ne insan vücudunu 
oluşturan yapısal elementlere bağlanabilir, ne de bunların ortaya çıkışı ve 
doğuşu bir laboratuvarda incelenebilir. Bunun tek açıklaması Hikmet Sahi-
bi Yaratıcı’ nın belirli bir gaye için bu iki özelliği insanın gönlüne yerleştir-
miş olmasıdır. 

33 El-Ahzâb: 
28) Ey peygamber41 eşlerine söyle: "Eğer siz dünya hayatını ve onun süs-
lü çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir salma 
tarzıyla sizi salıvereyim." 

41. Buradan itibaren 35. ayete kadar olan ayetler, Hendek Savaşı ve Beni 
Kurayza Gazvesi' nden hemen sonra nazil olmuştur. Müslim'de Hz. Cabir 
İbn Abdullah'tan rivayet edilen bir hadise göre: "Bir gün Hz. Ebu Bekir ve 
Hz. Ömer (r.a), Hz. Peygamber'i (s.a) ziyaret ettiler. Hanımlarının çevresin-
de oturduğunu ve Hz Peygamber'in de (s.a) sessiz olduğunu gördüler. Hz. 
Ömer'e (r.a) hitaben: "Gördüğün gibi çevremde oturuyorlar ve benden har-
camaları için para istiyorlar." dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir ve Ömer 
(r.a) kızlarını azarladı ve: "Niçin, Nebî'yi (s.a) üzüyor ve sahip olmadığı şey-
leri ondan istiyorsunuz?" dediler." Bu olay, Hz. Peygamber'in (s.a) o dö-
nemde ekonomik yönden ne kadar zorluklar içinde olduğunu ve İslâm'la 
putperestliğin şiddetli bir çatışma halinde olduğu o dönemde eşlerinin is-
teklerinden ne kadar üzüntü duyduğunu göstermektedir. 

34) Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırla-
yın.51 Hiç şüphe yok Allah, latiftir, haberdar olandır.  

51. Metindeki "vezkürne" kelimesinin iki anlamı vardır: Hatırlamak ve an-
mak. Birinci anlamı alırsak ayet şu manaya gelir: "Ey Peygamber'in hanım-
ları, evinizin bütün dünyaya Allah'ın ayetlerinin ve Hikmet'in tebliğ edildiği 
ev olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu nedenle sorumluluğunuz gereği; 
İnsanların sizde bile cahiliyeden kalma bazı iz ve özellikler tespit etmesine 
meydan vermeyin." İkinciyi kabul edersek ayet şu anlama gelir: "Ey Pey-
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gamber'in hanımları, siz duyduğunuz ve gördüğünüz her şeyi başka insan-
lara aktarıp anlatmalısınız. Çünkü siz, Peygamber'le (s.a) yakın ve sürekli 
ilişkiniz sayesinde, başka insanların sizin vasıtanız olmadan öğrenemeyece-
ği birçok şeyi öğreniyorsunuz." Bu ayette: Allah'ın ayetlerine ve Hikmete 
değinilmiştir. Allah'ın ayetleri, Kitabı'nı oluşturan ayetlerdir. Fakat hikmet 
Hz. Resul'ün (s.a) insanlara öğrettiği bütün değerli şeyleri kapsayan geniş 
anlamlı bir kelimedir. Hikmet kelimesi, Hz. Nebi'nin (s.a) okuduğu Kur'an 
ayetlerinin yanı sıra gerek kendi sözleri, gerekse eşsiz mükemmellikteki 
kişiliği ile insanlara öğrettiği değerli bilgileri kapsar.  

35) Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar,54 Mü'min erkekler ve 
Mü'min kadınlar,55 (Allah'a) gönülden itaat eden erkekler ve itaat eden 
kadınlar,56 sadık erkekler ve sadık kadınlar,57 sabreden erkekler ve sab-
reden kadınlar,58 huşulu erkekler ve kadınlar,59 sadaka veren erkekler ve 
kadınlar,60oruç tutan erkekler ve kadınlar61 ırzlarını koruyan erkekler ve 
kadınlar,62 Allah'ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar;63 Allah onlar için 
bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.64  

54. Bir önceki ayette Hz. Resul'ün (s.a) hanımlarına verilen emir ve talimat-
lar sadece onlara mahsus değildir, bütün İslâm toplumu da onlara uygun 
bir şekilde kendisini ıslah etmelidir. "Kendilerini Allah'a teslim edenler": İs-
lâm'ı yaşam tarzı olarak seçerek hayatları boyunca, İslâmî düşünüş ve 
yaşayış tarzından taviz vermeyen, bilâkis teslim olan kimselerdir.  

 55. "İman eden": İtaatleri sadece göstermelik ve gönülsüz olmayan, bila-
kis İslâm hidayetinin hak olduğunu samimiyetle kabul eden, Kur'an'ın ve 
Hz. Resul'ün (s.a) gösterdiği yolun kendilerini ebedî kurtuluşa götürecek 
tek doğru yol olduğuna inanan kimselerdir. Onlar Kur'an’ın emirlerine ka-
yıtsız şartsız iman ederler. Hz. Nebi (s.a) gerçek imanı bir hadisinde şu 
şekilde tanımlamıştır: "Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve Resûl 
olarak Muhammed'den hoşnut olan kimse imanın gerçek tadını almıştır."  

56. "Onlar sadece iman etmekle kalmazlar, aynı zamanda uygulamada da 
itaati seçerler. Onlar Allah ve Resul’ü nün emrettiklerinin hak olduğuna 
kalben inanan, fakat uygulamada bu emirlere karşı gelen; Allah ve Resul’ü 
nün haram kıldıklarının kötü olduğunu samimiyetle kabul eden, fakat pra-
tik hayatta bu haramları işleyen kimseler gibi değildirler."  

57. " Konuşmalarında doğru sözlü ve ilişkilerinde sadıktırlar. Yalan, hile, 
aldatmaca gibi şeylerle uğraşmazlar. Dilleri sadece vicdanlarının doğru 
kabul ettiği şeyi söyler. İlişkilerinde doğruluk ve haysiyetten ayrılmazlar."  



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 118 

  

58. "Onlar Allah ve Resul’ü tarafından öğretilen doğru yolda ilerlerken ve 
yeryüzünde Allah'ın dinini ikame etmeye çabaladıkları sırada karşılaştıkları 
her tür zorluk, tehlike, kayıp ve engellere sabır ve sebat ile göğüs gererler. 
Hiçbir korku, nefsani arzu ve eğilim onları doğru yoldan saptıramaz."  

59. "Onlar kibir ve gururdan uzak, kul olduklarının, ibadet ve itaat etmek-
ten başka bir konumda olmadıklarının farkındadırlar. Allah'tan korkmayan 
ve kibir içinde yaşayanlar gibi davranmazlar."  

60. Burada sadece farz olan zekât değil, nafile sadakalar da kastedilmek-
tedir. Onların bütün servetlerini cömertçe Allah yolunda ve O’ nun ihtiyaç 
sahibi kullarına yardımda harcadıkları anlatılmak istenmektedir.  
 
61. Bu hem farz, hem de nafile olan oruçları kapsar.  

62.  Onlar zinadan korunurlar ve tesettüre riayet ederler.  

63. "Allah'ı çok zikretmek", sadece sözle değil, hayatın her alanında şu ve-
ya bu şekilde Allah'ın anılması demektir. İnsan, Allah düşüncesi kalbinin 
derinliklerinde yer etmedikçe böyle bir davranışı başaramaz. Yemeğe baş-
larken ve yemekten kalkarken, yatmadan önce ve sabah uyandığında O'na 
şükreder. Karşılaştığı belâlarda, güçlüklerde O‘nun rahmetine sığınır ve 
O'na yönelir. Günah işlediğinde, bir hata yaptığında O'ndan bağışlanma 
diler ve her ihtiyacı için O'na dua eder. Kısacası hayatın her anında ve her 
safhasında, belirli bir zamanla sınırlı tutmayıp sürekli yapılmalıdır ki insan 
hayatı Allah'la ve O'na ibadetle devamlı bir bağ içinde olabilsin.  

64. Bu ayet, hangi nitelik ve özelliklerin Allah katında değer taşıdığını açık-
ça ifade etmektedir. Bunlar İslâm'ın bir tek cümle içinde ifade edilen temel 
değerleridir. Bu konularda kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. Ha-
yattaki fonksiyonları açısından erkekler bazı belirli alanlarda, kadınlar ise 
başka belirli alanlarda faaliyet göstermek zorundadırlar. Bununla birlikte 
ayette zikredilen özellik ve niteliklere eşit olarak sahipseler, Allah onları 
eşit derecelere yükseltecek ve onlara eşit mükâfatlar ihsan edecektir. Biri-
sinin ev işlerini yapmış, diğerinin halifelik görevlerini yerine getirmiş ve şe-
riatın emirlerini uygulamış olması; birinin evde çocuklara bakmış, diğerinin 
savaş alanına gidip Allah yolunda cenk etmiş olması, elde edecekleri mükâ-
fat ve makamı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 
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EVRENİN YARADILIŞI 

21 El-Enbiyâ’: 
30) O küfre sapanlar görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbi-
riyle bitişik iken, biz onları ayırdık28 ve suyu hayat kaynağı kıldık.29 Yine 
de onlar inanmayacaklar mı? 

28. Metnin ifadesinden, tüm evrenin bir zamanlar sadece su kütlesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Daha sonra bu kütle farklı parçalara ayrılmış, dünya ve di-
ğer gök cisimleri oluşmuştur.  

29. Metindeki ifadeden Allah'ın, suyu hayatın kökeni ve sebebi kıldığını an-
lıyoruz. “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerin-
de, kimileri iki ayağı, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah, 
dilediğini yaratır. Hiç şüphe yok Allah, her şeye güç yetirendir.”Nur: 45.  

31) Yer onları sarsmasın diye onun üstünde dağlar yarattık. Orada yolla-
rını bulsunlar diye bolca yollar yaptık30.  

30. "Geniş yollar" yeryüzünün çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan dağlar, 
ovalar ve kayalar arasında yer alan nehirler ve çeşitli doğa olayları ile oluş-
turulan yollardı. Bu aynı zamanda yaratılışın düzeni altında yatan hikmetin 
onları Hakka ulaştırabileceği yol anlamına da gelebilir.  

32) Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden 
yüz çevirmektedirler.31 

33) Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur; her biri bir yörüngede 
yüzüp gitmektedirler.32 

32. "Güneş" (hepsi) ve "Ay" (yüzmektedirler) kelimelerinin çoğul kullanılışı, 
sadece güneş ve ayın değil, tüm gök cisimlerinin kendi yörüngelerinde yüz-
düklerini, durgun ve sabit olmadıklarını ifade etmektedir. Bu ayetler (30-
33) bu günkü fizik, biyoloji ve astronominin ilkeleriyle uyum içinde modern 
bilimsel terimlerle tevhidi ispatlayan deliller sunulmaktadır. Bu ayetlerde, 
evrenin yaratılışının ve düzenli işleyişinin, bunların bir tek güçlü yaratıcı ta-
rafından yaratıldığını gösterdiği ve akıllı bir insanın bunların boşu boşuna 
yaratılmadığını anlayacağı ima edilmektedir. Gerçek bu iken, yeryüzünde 
ve gökte tevhid ilkesinin delillerini görüp dururken, neden Peygamber'in 
mesajını reddediyor, ondan halâ başka ayetler, mucizeler istiyorsunuz?  
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FAİZ – RİBA 
 
2 El-Bakara: 
275) Riba yiyenler, ancak şeytanın bir dokunuşuyla çarptığı kimselerin 
kalktığı gibi kalkarlar.316 Bu, onların: "Alışveriş de riba gibidir" demele-
rindendir. Oysa Allah, alışverişi helâl, ribayı ise haram kılmıştır.317 Kim 
Rabbinden gelen öğüde uyarak , ribadan vazgeçerse, geçmişte aldığı 
onundur. Onun kararı Allah'a kalmıştır.318 Kim de ribaya geri dönerse, 
işte onlar ateş ehlidirler ve orada sürekli kalacaklardır. 

316. Arapça "riba" kelimesinin sözlük anlamı “haksız fazlalık” demektir. 
Fakat bu fazlalık sabit değerler üzerinden yapılıyordu. Teknik olarak, borç 
verenin, verdiği para üzerinden borçludan belli bir yüzde almasıdır. Kur'an-
'ın vahyedildiği dönemde para da, buğday gibi sabit bir değer taşıyordu ve 
riba, çok çeşitli şekillerde alınıyordu. Örneğin, bir kimse bir mal aldığında 
ödeme için bir vade belirleniyor ve borçlu borcunu belirlenen tarihte öde-
yemezse, ona bir zaman daha tanınıyor, fakat ödenecek meblağa biraz da-
ha ekleniyordu. Veya borçlanan kişi, borç aldığı miktardan fazlasını öde-
mek zorunda kalıyordu. Ya da belli bir vade için bir artış oranı belirleniyor, 
eğer borçlu belirlenen zaman içinde ödemede bulunmazsa bu oran artırılı-
yordu. Kur’an’ da yer almamakla birlikte; gelişen ekonomik, sanayi ve tek-
nolojik sebeplerden dolayı İslâm dışı sistemlerle yönetilen ülkelerde kaçınıl-
maz olarak kurulan ve uygulanan bankacılık sistemlerinde vade farkı, alım 
satım arasındaki kâr farkı gibi fazlalıklar “kazanç” türü fazlalıklar olarak 
nitelendirilmektedir. Bu sistemde uygulanan kazanç türü fazlalıklar da “Fa-
iz” sözcüğü ile ifade edilmektedir. Çünkü bu fazlalıklar riba da olduğu gibi 
sabit bir değer artışı olmayıp, İslam dışı (Emperyalist) sistemlerin yarattığı 
“dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetle-
rin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların 
toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren” sayı-
sal bir artıştır. Yani para artık, sabit bir değer taşıma özelliğini kaybetmiş 
sayısal olarak artan veya eksilen bir değere dönüşmüştür. “Faiz” sözcüğü 
ile ifade edilen bu fazlalıklar “vade ve hizmet karşılığında elde edilen bir 
kazanç olması nedeniyle faiz sözcüğüne, toplumda yarattığı ağır tahribat 
sebebiyle Kur’an da şiddetle yasaklanan “Riba” anlamı vermenin doğru ol-
madığı kanaatindeyiz. Çünkü Kur’an da indirilen ayetlerin mutlaka bir illeti 
yani nüzul sebebi vardır. Bir şeyin nüzul sebebine göre uygulanması ya farz 
kılınır veya yasaklanır. Riba da, özetle: ne mal ne de hizmet olarak bir kar-
şılığa dayanmaksızın “fazladan ve haksız olarak” elde edilen bir kazanç 
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olduğu, bunu alan ihtiyaç sahibini mağdur ettiği hatta aile düzenini boza-
rak yıkımlara sebep olduğu için yasaklanmıştır ve “haksız” fazlalıktır. Ban-
kacılık sisteminde kullandırılan krediye karşılık sağlanan kazanç; bir “hiz-
met ve zamana” karşılık alınan ücrettir. Diğer bir deyimle, riba: “haksız 
fazlalık”, faiz ise bir “hizmete karşılık ortaya çıkan kazançtır.” Verilen hiz-
mete karşılık alınan ücrettir. Bu ücretin, verilen hizmete ve piyasa koşulla-
rına denk olması esastır. Denkliğin gözetilmemesi durumunda faiz ribaya 
dönüşür. Bu bağlamda, alışverişteki aşırı kâr miktarı da vade farkındaki 
aşırılık da ribadır. Verilen hizmete ve piyasa koşullarına denk olma esasına 
göre belirlenen faiz, ribayı (tefeciliği) önleyici önemli bir faktör olmaktadır. 
Kısaca özetlemek gerekirse, Bankacılık sistemi ile ilgili yapılan bu açıkla-
malar, ihtiyaç sahiplerinin çok zorunlu ihtiyaçlarını o nu mağdur etmeden 
karşılıyorsa adı ne olursa olsun, riba olarak değerlendirilemez ve kabul 
edilemez. Doğrusunu Allah bilir ve bizleri inşallah doğruya yöneltir.  
 
317. Farklı ekonomik ve ahlâkî sonuçlar doğuran riba ve kâr arasındaki en 
önemli ayrılıklar şunlardır: 1- Alıcı ile satıcı arasındaki kâr anlaşması eşit 
şartlarda olmaktadır. Alıcı ihtiyaç duyduğu maddeyi satın alır ve satıcı da 
bu maddeyi alıcıya sağlarken kullandığı zaman, işgücü gibi harcamaları 
için kâr alır. Bunun aksine riba’da borçlu, zayıf konumu nedeniyle krediyi 
verenle eşit şartla anlaşma yapamaz. Borçlu aldığı parayı kişisel ihtiyaçları 
için kullanırsa, elbette zaman faktörü hiçbir kâr getirmez. Fakat aldığı pa-
rayı ticaret, endüstri, tarım gibi sektörlere yatırırsa o zaman eşit oranda 
kâr ve zarar şansı vardır. Yani riba da borç veren taraf, sabit ve garantili 
bir kâr elde ederken, borç alan tarafa belirsiz ve kesin olmayan bir kâr geti-
rebilir. 2- Tüccar yüksek de olsa bir kez kâr talebinde bulunur; fakat kredi 
veren, tekrar tekrar ve zamanla oranı artarak ribaya yönelebilir. Borçlunun 
borç aldığı para üzerinden kazandığı kâr kendi içinde sınırlıdır; fakat borç 
verenin parası üzerinden istediği fazlalığın sınırı yoktur. Borç veren kişi ba-
zen borçlunun tüm kârını alabilir, hatta tüm kişisel mallarına el koyabilir ve 
yine de borçlu borcunu ödeyemeyebilir. 3- Bir madde el değiştirdiğinde ve-
ya fiyatı değiştiğinde ticarette alışveriş sona erer. Bundan sonra alıcıdan 
satıcıya bir şeyler ödemesi istenemez. Fakat alınan borç para olduğunda, 
borçlu önce bu sermayeyi tüketir, sonra da aldığı borcu üzerine katlayarak 
öder. Yani borçlu için iki risk vardır; borçlu hem borç aldığı anaparayı üre-
tecek, hem de ribaya dönüşen borcu karşılayacak parayı kazanacaktır. 4- 
Ticaret, endüstri ve tarım gibi ekonomik sektörleriyle uğraşan kimseler za-
man, işgücü ve beyin gücü harcayarak kâr elde ederler. Fakat borç veren 
kimse, hiçbir riske atılmaksızın ve işgücü de harcamaksızın, ihtiyacı dışın-
daki parayı borç vererek borçlunun kârının en büyük hissedarı olur. O, yapı-
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lan işteki kâr oranına, gerçekten, kâr olup olmadığına, belki de zarar oldu-
ğuna bakmaksızın, sadece kendisine borca karşılık verilen sabit garantili 
alacak nispetinde işe ortaktır. Yukarıda anlatılanlardan, ticaretin toplumda 
ekonomik yönden, yapıcı etkisinin, riba nın ise yıkıcı bir etkisinin olduğu 
açığa çıkmaktadır. O halde riba, toplum için hem ekonomik, hem ahlâkî 
yönden zararlıdır.  

318. Bu izin sadece, riba yı haram kılan ayet nazil olmadan önce alınan ri-
banın kanunî yönü ile ilgilidir ve bu ribadan kazanılan gelirin de helâl oldu-
ğu anlamına gelmez. Bu ayetten bu meselenin Allah tarafından bağışlan-
mamış olduğu anlaşılmaktadır.  

276) Allah, ribayı yok eder, sadakaları da artırır.319 Allah, nankörlük ede-
rek günahta ısrar edenleri sevmez.320 

319. Bu sosyal, ekonomik, ahlâkî ve ruhsal yönlerden doğrudur. Görünüşte 
ribanın insanı zenginleştirip, infakın fakirleştirmesine rağmen, gerçekte bu-
nun tersi olur. Riba, tabiatı itibariyle sosyal, ekonomik, ahlâkî ve ruhsal ge-
lişmeye engeldir ve infak (faizsiz borç vermeyi de içerir) tüm bunların geliş-
mesini sağlar. Riba ya ahlâkî ve ruhsal yönlerden bakacak olursak, onun 
açgözlülük, bencillik, cimrilik, haset, katı kalplilik gibi özelliklere dayandı-
ğını ve borç veren kişide bu özellikleri beslediğini görürüz.  

Diğer taraftan infak, cömertlik, tok gözlülük, yumuşak kalplilik ve sevgi 
üzerine kurulmuştur ve bu yüce niteliklerin gelişmesine yardımcı olur. Her 
birey ihtiyacı olan diğer bireye yardım ederse ve "varlıklı"lar "varlıksız"lara 
sempati ile veya en azından adaletle davranırlarsa, o toplumda karşılıklı 
sevgi ve saygı gelişir ve toplum güçlü, dengeli bir toplum olur. Tabii ki top-
lumdaki gelişme bu karşılıklı işbirliği ve sevgi ile de desteklenir. Şimdi de 
infakı (sadaka) ekonomik yönden ele alalım. Bir toplumun zenginleri, para-
larını bakmakla yükümlü oldukları ya da ihtiyacı olan kimselere dağıtsalar 
ve servetlerinin bir bölümünü, faizsiz borç olarak işadamlarına veya sosyal 
hizmetler için hükümete faizsiz borç verseler, o zaman ticaret, endüstri ve 
tarım gelişir. Millî servet artar. O halde ribanın bir ulusun gelişmesini en-
gellediği, infakınsa gelişmeye yardım ettiği apaçık ortadadır.  

320. Borç veren (Tefeci) şüphesiz nankör bir zavallıdır. Kendisine servet ve-
ren Allah'a şükreden bir kul olarak, en azından O'nun kullarına faizsiz borç 
vermelidir. Bunun aksine Allah'ın nimetini, fakir olan diğer kulları sömür-
mekte kullanırsa, nankör olmakla kalmaz aynı zamanda zalim olur. 
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278) Ey iman edenler! Eğer müminseniz, Allah'a karşı takvâlı olun ve ri-
badan geriye kalanı almayın.  

279) Şayet böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resülünün size savaş 
açtığınızı bilin.323 Eğer tövbe ederseniz, ana malınız sizindir. Böylece ne 
haksızlık etmiş, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. 

323. Bu ayet Mekke'nin fethinden sonra nazil olmuştur; fakat ribayla ilgili 
olduğu için bu araya sokulmuştur. Bu ayet inmeden önce de, haram olma-
masına rağmen riba müslümanlar tarafından nefretle karşılanıyordu. Ayet 
indikten sonra ribayla borç verme İslâm devletinde yaptırım gerektiren bir 
suç oldu. Arabistan'da ticaret yapan kabileler riba konusunda uyarıldılar. 
Eğer ribadan vazgeçmezlerse onlara savaş açılacaktı. Necran Hıristiyanla-
rına İslâm devleti içinde özerklik verildiğinde, anlaşmada ribayla ticarete 
devam edilirse anlaşmanın sona ereceği ve iki ülke arasında savaş çıkacağı 
konusu açıkça belirtildi. 

3 Âli ‘İmrân: 
130) Ey İman edenler, ribayı kat kat arttırılmış olarak yemeyin.98 Ve Al-
lah'tan korkup sakının, umulur ki, kurtulursunuz. 

98. Uhud'daki yenilginin en önemli nedeni, Müslümanların servet gailesine 
düşmeleri olmuştu. Müslümanları ganimet toplama hırsı öyle bürümüştü 
ki, kazanmak üzere oldukları zaferi devam ettirmek yerine, ganimetleri 
toplamaya koyuldular. Hâkim olan Allah'ın ribaya dikkat çekip yasaklama-
sının nedeni işte budur. Çünkü ribayla borç para verenlerin, kendilerini, ge-
ce gündüz, kazanılmamış kârlarını arttırmaktan başka bir şey düşünmeye-
cek kadar kazanma hırsına kaptırdıkları, yaşanan bir gerçektir. Tabiî ki bu, 
onların paraya karşı açgözlülüklerini daha da artırmışır. 

  4 En-Nisâ: 
29) Ey iman edenler, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir 
ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla (batılca)' yemeyin.50 Ve ken-
di nefislerinizi öldürmeyin.51 Şüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.52 

50. "Bâtıl", İslâm kanunlarına, prensiplerine aykırı olan yanlış ve gayri ah-
lâkî her şeyi ihtiva eder. "Ticaret", alışveriş, endüstri vs. de olduğu gibi kâr, 
kazanç vb. faydalar için yapılan karşılıklı alışveriş akitleridir. Bu şekilde bir 
taraf, hizmetin karşılığını öderken, diğeri karşı tarafın ihtiyaçlarını gidermiş 
olur. "Karşılıklı anlaşma" sözü, bu alışverişlerin korkutma ve tehdit ile de-
ğil, karşılıklı anlaşma ile yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin, 
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riba ve rüşvette, karşılıklı anlaşma varmış gibi görünse de ihtiyacı olan ta-
rafın, şartların zorlamasıyla bu anlaşmayı kabul ettiği ortadadır. Kumarda 
ise iki taraf da "kazanma" ümidi ile avunmaktadır. Aksi takdirde taraflar-
dan biri kaybedeceğini bilse oynamaz. İçinde hile bulunan her iş böyledir. 
Dolandırılan kişi, o işte hile olmadığı inancıyla kandırılmaktadır. Kandırıla-
cağını bilse, hiçbir zaman o anlaşmayı kabul etmez.  

51. "Kendi kendinizi öldürmeyin" ifadesi bir önceki ayetin devamı olabilir 
veya kendi başına apayrı bir ayet de olabilir. Birinci ihtimali kabul edersek 
şu anlama gelir: Haksız olarak başkalarının malını alanlar, gerçekte kendi 
sonlarını hazırlamaktadırlar. Çünkü böyle kötü işler, sosyal düzeni öyle bir 
bozar ki, kişi kendisi de kötü sonuçlardan kurtulamaz ve ahiret'te de mut-
laka elem verici bir azapla karşılaşır. İkinci ihtimali kabul edersek, "Birbiri- 
nizi öldürmeyin", veya "İntihar etmeyin" anlamına gelir. Allah, bir hikmet 
eseri olarak bu üç anlama da gelebilecek kelimeleri kullanmıştır.  

52. Yani, Allah sizin iyi olmanızı ister, merhameti nedeniyle sizi felâkete sü-
rükleyecek olan kötülükleri de size yasaklar.  

161) Yine yasaklandığı halde riba almaları 199 ve haksız yoldan insanların 
mallarını yemelerinden dolayı; Biz onlardan, gerçeği yalanlayarak nan-
körlük edenler için, çok acı bir azap hazırladık.200 

199. Kendilerine bir kitap gelen ve O'nun peygamberini gören Yahudiler sa-
dece kendileri Allah yolundan uzaklaşmakla kalmadı, O'nun doğru yoluna 
da engel oldular. Onların Hakk'ı yaymak için girişilen tüm hareketlere karşı 
çıktıkları, bu tür hareketlerin önüne engeller koydukları ve Allah'ın yolunun 
aksi istikametinde hareket başlattıkları bir gerçektir. Onların en son güna-
hı, tarihte ilk defa hayat ve yönetim sistemini, kasıtlı olarak Allah'ı inkâra 
dayandıran ve Allah'a ibadeti ortadan kaldırmak için O'nun kanunlarına 
apaçık karşı çıkan ilk sistem olan Komünizmi kurmuş olmalarıdır.  

200. İşte Kitab-ı Mukaddes'te ribayı yasaklayan apaçık bir madde; "Kulla-
rım dan fakir olanlardan birine borç para verdiğinizde ona tefeci gibi dav-
ranmayın ve onun üstüne riba yüklemeyin." Komşunuzun elbisesini ödünç 
almışsanız, onu güneş battığında geri teslim etmelisiniz (Çıkış, 11, 15-27). 
Bunun yanısıra riba, Tevrat'ın birçok yerinde de yasaklanmıştır. Buna rağ-
men, Tevrat'a inandıklarını söyleyen Yahudiler, dünyanın en büyük ribacı-
larıdır, cimrilikleri ve vicdansızlıkları ile ün salmışlardır. 
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30 Er-Rûm: 
39) İnsanların mallarında artsın diye, vermekte olduğunuz riba Allah ka-
tında artmaz.59 Ama Allah'ın rızasını isteyerek vermekte olduğunuz zekât 
ise, işte (sevaplarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır.60  

59. Bu, Kur'an da ribayı yasaklayıcı olarak indirilen ilk ayettir. Sadece şöyle 
demektedir: "Siz borç verenin servetinde bir artış olacağını düşünerek riba 
ödüyorsunuz. Fakat gerçekte Allah katında, riba malı artırmaz, tam aksine 
servet ancak verilen zekât ile artar." Sonraları Medine'de ribayı haram kı-
lan ayet nazil olmuştur: "Allah ribayı mahveder, sadakaları artırır." (Baka- 
ra: 276). (Daha sonraki emirler için bkz. Al-i İmran: 130 ve Bakara: 275-
281) Bu ayete müfessirler iki anlam vermişlerdir. Müfessirlerin bir kısmı 
şöyle der: Burada "riba", şeriatın haram kıldığı riba anlamında değildir, 
fakat alan kişinin onun iki katını vereceğini umarak veya hediye verene bir 
hizmette bulunacağı için, verilen bir hediye veya bağış anlamına gelir. Bu 
İbn Abbas, Mücahid, Katâde, İkrime, Muhammed bin Ka'b el Kurzi ve Şa'bi-
'nin görüşüdür. Belki de bu müfessirlerin ayeti böyle yorumlamalarının se-
bebi, ayette bu davranışın sonucu olarak böyle bir servetin, sadece Allah 
katında artmayacağının zikredilmesidir. Oysa şeriatın haram kıldığı riba 
kastediliyor olsaydı, açıkça bu davranışın Allah tarafından şiddetle ceza-
landırılacağı söylenirdi. Rum Sure'sinin nazil olduğu dönemde riba henüz 
haram kılınmamıştır. Bir şeye önce zihinleri hazırlamak sonra onu yasak-
lamak, Kur'an'ın tercih ettiği bir yoldur. Şarap hakkında da ilk söylenen 
şey, onun temiz olmadığı idi (Nahl: 67). Daha sonra Bakara: 219'da onun 
zararının, faydasından daha çok olduğu söylenmiştir. Sonra sarhoş iken 
namaza yaklaşılmaması söylenmiş. (Nisa: 43), en sonunda da şarap içmek 
tamamen haram kılınmıştır. Aynı şekilde riba hakkında da burada sadece 
onun serveti arttırmadığı, servetteki gerçek artışın ancak zekât ile olduğu 
söylenmiştir. Bundan sonra bileşik faiz yasaklanmış (Al-i İmran: 130), en 
sonunda da riba tamamen haram kılınmıştır. (Bakara: 275, 280)  

60. Bu artışın hiçbir sınırı yoktur. Niyetin samimiyeti, fedakârlık duygusu, 
kişinin harcarken Allah'ın rızasını kazanma arzusu ne kadar fazlaysa, Allah-
'ın ona vereceği mükâfatlar da o derece büyük ve güzel olacaktır.  

FASIKLAR 

5 El-Mâide: 
47) İncil ehli, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indir-
diğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasıklardır.77 
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77. Bu bölümde (ayet 44-47) Allah, kendi indirdiğiyle hükmetmeyenlerin 1- 
Kâfir, 2-Zalim, 3- Fasık olduklarını belirtmektedir. Aynı şekilde, Allah'ın in-
dirdiğini bırakıp, kendisinin veya başkalarının ortaya koyduğuyla hükme-
den kişi bu üç suçu da işlemiş olur. Önce, Allah'ın indirdiğini reddetmekle 
küfr suçu işlemiştir. İkinci olarak, mutlak adil olan Allah'ın indirdiğini çiğne-
mekle zulüm suçunu işlemiştir. Üçüncüsü ise, Allah'ın kulu olduğu halde, 
üzerine Hâkim olanın indirdiğini bırakıp, başkasınınkini benimsemekle fasık 
olmuştur. Böylece uygulamada Rabbine tâbi olmaktan çıkmış ve otoritesini 
inkâr etmiş olmaktadır ki, bu fısktır. Bu küfür, zulüm ve fısk, İlâhi hükmü 
çiğnemenin parçalarıdır. Bunların olduğu yerde bu üç suçtan kaçınmak 
mümkün değildir, sadece niteliğine ve reddedişin boyutuna göre suçun cin-
si değişir. Birisi İlahi hükmü yanlış, başkasının hükmünü doğru kabul ede-
rek, ilahi hükme aykırı hükümde bulunursa, kelimelerin tam anlamıyla bu 
kişi hem kâfir, hem zalim ve hem de fasık olur. Eğer bir kişi İlahi hükmün 
doğruluğunu kabul eder ama buna aykırı bir hüküm verirse, böyle biri İs-
lâm toplumunun dışına çıkmış olmazsa da imanını küfr, zulüm ve fıskla ka-
rıştırmış olur. Yine kişi hayatın her alanında Allah'ın hükmünü reddederse 
kâfir, zalim ve fasık sayılır. İlâhi hükmü bazı noktalarda kabul eder, bazıla-
rında reddederse, kabul ve reddi oranında iman ve İslâm'ı küfr, zulüm ve 
fıskla karıştırmış olur.  

 
FİTNE 
 
4 En-Nisâ: 
91) Diğerlerini de sizden ve kendi halkından güvende olmak istediklerini 
göreceksiniz. (Ama) Fitneye her geri çağrılışlarında içine baş aşağı (balık-
lama) dalarlar. Şayet sizden uzak durmaz, barış (şartların)ı size bırakmaz 
ve ellerini çekmezlerse, artık onları her nerede bulursanız tutun ve öldü-
rün. İşte size, onların aleyhinde apaçık olan 'destekleyici bir delil' kıldık.  

5 El-Mâide: 
71) (Bu yaptıklarında) bir fitne olmayacak sandılar, körleştiler, sağırlaştı-
lar. Sonra (tövbe ettiler) Allah da, tövbelerini kabul etti. Sonra yine on-
lardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah yapmakta olduklarını görendir. 

 8 El-Enfâl: 
25) Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fit-
neden korkup sakının.20 Bilin ki, gerçekten Allah, (ceza ile) sonuçlandır-
ması pek şiddetli olandır. 
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20. "Toplumsal fitne" ile burada, sadece bireylerle sınırlı kalmayan ve aynı 
anda tüm toplumu saracak denli yaygın olan topluca işlenen kötülükler 
kastedilmektedir. Bu durumda sadece günahkârlar değil, kötülüklerle çev-
rilmiş bir hayata katlanmaları nedeniyle o günahları işleyenler arasında 
bulunanlar da Allah'ın azabına uğrarlar.  

28) Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan konusu-
dur.)23 Allah yanında ise büyük bir mükâfat vardır. 

23. Dünya malı ve çocuklar, genellikle kişiyi münafıklığa, ihanete ve haksız 
davranmaya yönelten eğilimlerin en büyük sebebi olmaktadır. Allah Mü-
minleri para ve çocuk sevgisinin aşırılığına karşı uyarmaktadır: "Bu dünya 
büyük bir imtihan sahasıdır. Çocuk ve mallarınız ise imtihan araçlarınız ola-
caktır. Bunlar size, onların haklarına uyup uymadığınızı ve konulan sınırları 
aşıp aşmadığınızı denemek amacıyla verilmiştir. Bakalım sorumluluk gere-
ği doğru yolda mı yürüyeceksiniz, yoksa arzu ve eğilimlerinizin cazibesiyle 
ondan sapacak mısınız ve bir taraftan Allah'ın kulu olmaya devam eder-
ken, diğer taraftan O'nun belirlediği hakların dışına taşarak mal ve çocuk-
ların kölesi olmaya eğilimli olan "nefsinizi" kontrol edebilecek misiniz?" 

39) Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla sa-
vaşın.31 Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yapmakta olduklarını 
görendir. 

31. İslâm'da savaşın bir gayesi de fitneyi önlemektir. Bu gayenin, bir olum-
lu, bir de olumsuz olmak üzere iki yönü vardır.  Olumsuz yönüyle savaş, fit-
neyi ortadan kaldırmayı, olumlu yönüyle ise tam anlam ve bütünlüğü ile 
Allah'ın dinini ikame etmeyi amaçlar. Bu Müminlerin savaşmasını helâl, 
hatta zorunlu kılan tek amaçtır. Savaşı helâl kılan başka hiç bir gaye yoktur 
ve başka bir amaçla savaşmak müminlere yakışmaz.  

9 Et-Tevbe: 
47) Eğer sizinle (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları 
olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Ara-
nızda onları dinleyecek kişiler vardı. Allah, zalimleri hakkıyla bilendir. 

49) Onlardan "Bana izin ver,  beni fitneye (isyana) sevketme"48 diyende 
vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir.49 
Hiç şüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette çepeçevre kuşatacaktır.50 
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48. Hz. Peygamber'den (s.a) şu veya bu bahaneyi öne sürerek geride kal-
mak için izin isteyen münafıklar o denli küstah idiler ki Allah yolunda cihad-
dan geri kalabilmek için dini veya ahlaki özürler icat ediyorlardı. Bunlardan 
biri de Cedd bin Kays idi ve rivayetlere göre Hz. Peygamber'e (s.a) gelip 
şöyle demişti: "Ben güzelliğe hayranım ve halkım benim kadınlara karşı ne 
denli zayıf olduğumu bilir. Bu nedenle Romalı kadınların beni günaha sap-
tıracağını düşünerek savaşa gitmekten fitneye düşmekten korkuyorum.  

49. İzin istedikleri halde, onlar zaten yalan söyleme, ikiyüzlülük ve münafık-
lık fitnesine düşmüşlerdi. Cihaddan kaçınmak için fitneye düşmeme özrünü 
öne sürdüklerinde, dindar ve takva sahibi insanlar olarak kabul edilecekle-
rini düşünerek kendilerini aldatıyorlardı. Oysa gerçekten onlar, İslam'la kü-
für arasındaki savaştan kaçarak en büyük fitneye düşüyorlardı.  

50. Yani, "Böyle bir dindarlık gösterisi onları cehennemden kurtaramamış-
tır; hatta tam tersine bu yaptıkları, cehennemin onları çepeçevre kuşatma-
sına neden olacaktır."  

 
FİRAVUNUN KENDİNİ İLÂH İLAN ETMESİ 
 
79 En-Nâzi’ât: 
24) Dedi ki: "Sizin en yüce Rabbiniz benim."11 

11. Firavun'un bu iddiasına Kur'an'ın çeşitli yerlerinde değinilmiştir. Fira-
vun bir yerde, "Andolsun ki, eğer benden başkasını ilâh edinirsen, seni zin-
dana atılanlardan yaparım." (Şuara: 29) diyerek Hz. Musa'yı (a.s) tehdit 
ederken, yine başka bir yerde Firavun "dedi ki: Ey ileri gelenler, ben sizin 
için benden başka ilah tanımıyorum." (Kasas: 38). Firavun bu sözleri, "Al-
lah'a hiç inanmıyorum, kâinatın yaratıcısı benim" anlamında söylememiş-
tir. Firavun âlemlerin Rabbi olduğunu ve ayrıca insanların tek mabudunun 
kendisi olduğunu da iddia etmiyordu. Kur'an'a göre Firavun başka ilâhlara 
tapıyordu. Bir mecliste onun ileri gelenleri şöyle diyorlardı: "Musa'yı ve 
kavmini bırakıyorsun ki, senin ilahlarını terk edip yeryüzünde fesat mı çı-
karsınlar? (A'raf: 127) Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, onların şu iddialarını da 
görmekteyiz: "(Eğer Musa Resul olsaydı) üzerine altın bilezikler atılmalı ya-
hut yanında melekler de gelmeli değil miydi?" (Zuhruf: 53) Buraya kadar 
söylediklerimizi özetlersek, Firavun'un dinî anlamda değil, siyasî anlamda 
ilâhlığını ilân ettiğini görürüz. Yani onun iddiası; "İktidarın tek sahibi benim 
ve bu beldede benim üstümde iktidar sahibi olmadığı gibi, kimseye de ikti-
dar hakkında bir söz hakkı verilmemiştir." biçimindedir.  
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"Firavun" kelimesi "güneş tanrısının oğlu" anlamına gelir. Eski Mısırlılar 
güneşe "Ra"adını vermiş ona "Yüce Tanrı" diye tapmışlar, daha sonra da 
"Firavun" ismini vermişlerdir. Eski Mısırlıların inancına göre, her kral ikti-
darını, tanrı "Ra" ile olan ilişkisine dayandırır ve kendisinin Ra'nın canlı bir 
örneği ve yeryüzündeki temsilcisi olduğunu iddia ederdi. Bundan dolayı, ik-
tidara geçen her krallık hanedanı, kendilerinin güneş soyundan gelen kim-
seler olduğunu ileri sürdüler ve bütün krallar, kendilerinin "Yüce Rab" ol-
duklarını halka kabul ettirmek için "Firavun" unvanını aldılar. Bununla ilgili 
olarak, Kur'an-ı Kerim'de rivayet edilen, Hz. Musa'nın (a.s.) kıssasında iki 
ayrı Firavun ‘un zikredilmiş olduğuna da dikkat edilmelidir. Biri, Hz. Musa 
doğduğu zaman Mısır'ı idare etmekte olan ve Hz. Musa'yı kendi evine gö-
türüp büyüten Firavun; ikincisi ise Allah'ın, Hz. Musa (a.s.) yı gönderip ken-
disine gelen ilâhî mesajı kabul etmesini ve İsrailoğulları' nı serbest bırak-
masını istediği Kızıldeniz'de, boğulan Firavun ‘dur. Günümüz araştırmacıla-
rı iki Firavundan birincisinin İsrailoğulları ‘nı baskı ve esaret altında tutan 
ve M.Ö. 1292-1225 yılları arasında Mısır'da hüküm süren Ramses II olduğu 
görüşündedirler. Aynı ayetlerde zikredilen ikinci Firavun ‘un ise, babası II. 
Ramses' e hükümet işlerinde yardım eden ve ölümünden sonra da kral ola-
rak, yerine geçen, oğlu Mineftah olduğu kanaatindeydiler. 

 
 
FİRDEVS CENNETİ  
 
23 El-Mü’minûn: 

11) Ki onlar Firdevs (cennetlerin)e varis olacaklardır;13 içinde de ebedi 
olarak kalıcıdırlar.14 

13. "Firdevs" (Cennet) hemen hemen bütün dillerde birbirine pek yakın bi-
çimlerde bulunan bir kelimedir. Kişinin evine bitişik, duvarlarla çevrili ve 
içinde her türden meyve, özellikle üzüm bağları bulunan geniş bahçe anla-
mındadır. Bazı dillerde, kelimenin sevimli kuşlar ve hayvanlar içerme anla-
mı da vardır. İslâm öncesi Arap dilinde, "Firdevs" yaygın şekilde kullanıl-
maktaydı. Kur'an, Kehf: 107'de olduğu gibi kelimeye çoğul olarak da yer 
vermiştir. Demek ki, Firdevs, çok sayıda bahçeler, bağlıklar içeren geniş bir 
yerdir. Müminlerin kıyametten sonra yeniden kurulacak bir nizamla varis 
olacakları cennetin Dünya’da yaratılacağı (20 Ta-ha Suresi) 107. Ayeti’ nde 
de bildirilmektedir.  
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14. Surenin daha iyi anlaşılması için bu bölümün ana teması dört madde 
halinde özetlenebilir: 1) Müminlerin geçen ayetlerde sözü edilen seçkin 
nitelikleri herhangi bir ırk, ulus veya ülkeye özgü değildir. 2) Bu seçkin ni-
telikler ancak içten bir iman, güzel ahlâk ve hayatın her yönünde öngörü-
len kurallara uymakla kazanılabilir. 3) Gerçek başarı, geçici dünya ve mad-
dî zenginliğe bağlı olmayıp, hem dünya, hem de ahiret hayatında başarılı 
olmak demektir. Buda içten bir iman ve salih amellerle elde edilebilir. 4) 
Müminlerin seçkin niteliklerinin, Hz. Peygamber'in (s.a) getirdiği mesaj' ın 
doğruluğunun, kendi pratiğinde görülen bir kanıtı olarak sunulduğunu da 
belirtmiş olalım.  

 
GAYB (İnsanın İdrakini Aşan Bilgi Sahası) 

6 El-En âm: 
59) Gaybın anahtarları O'nun katındadır, O'ndan başka hiç kimse onu bil-
mez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir, O, bilmeksizin bir yap-
rak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta ol-
mak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptır.  

7 El-A’râf: 
188) De ki: "Allah dilemedikçe kendime bir yarar sağlamak ya da zararı 
engellemeye malik değilim. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok yararı-
ma olanları yapardım ve bana bir kötülük dokunmazdı.145 Ben, iman e-
den bir kavim için, sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciden başkası değilim."  

145. Yani, tam olarak kıyametin saatini size söyleyemem, çünkü ben de 
gayb hakkında bir şey bilmiyorum. Gelecek hakkında herhangi bir bilgiye 
sahip olsaydım, daha önceden sakınmam mümkün olacağından herhangi 
bir kötü şeyden zarara uğramazdım ve yine önceden bilgim olması nede-
niyle de, bazı şeylerden de birçok faydalar elde ederdim. Bundan dolayı, 
sadece benim peygamberliğimi ölçmek için onun hakkında sorular sorma-
ya kalkışmanız akıllıca bir düşünce değildir." 

11 Hûd: 
123) Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, bütün işler O'na döndürülür; 
öyleyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yapmakta 
olduklarınızdan habersiz değildir.117  

117. Surenin sonunda Allah, küfrün savunucularını uyarmakta ve müminle-
ri yüreklendirmektedir: "Allah İslam ile küfr arasındaki çatışmada her iki 
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grubu da yakından izlemektedir. Kadir-i Mutlak, kendi mülkünde ne olup 
bittiğinin tamamen farkındadır. O herşeyi tam bir hikmetle izlemekte ve 
murakabe etmektedir. Islah çalışmalarında bulunanları keremiyle ödüllen-
direcek ve gayretlerini asla zayi etmeyecektir. Ve her ne kadar fesat çıka-
ranlara, müsamaha ediyor, mühlet veriyorsa da, onları mutlaka yargılaya-
caktır. Çünkü onlar hakikat erlerine zalimce eziyet ediyorlar, yeryüzünde 
fesat çıkarıyorlar ve ıslah çabası içinde olanların önüne ellerinden gelen 
engeli koyuyorlar. Tüm günahkârlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödeye-
cekler, gerçek müminlerse eninde sonunda felaha ulaşacaklardır." 

16 En-Nahl: 
77) Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir.70 (Kıyamet) Saatin(in) emri de 
yalnızca (süratli) bir göz çarpması gibidir veya daha yakındır.71 Şüphe 
yok, Allah her şeye güç yetirendir. 

70. Bir sonraki ayet bunun Mekkeliler tarafından Peygambere (s.a) sık sık 
yöneltilen bir soruya cevap niteliğinde olduğunu göstermektedir. Burada 
değinilmeyen soru şudur: " Sık sık adından söz ettiğin "kıyamet" gerçekten 
gelecekse, ne zaman geleceğini bize haber ver."  

71."Kıyamet"in yavaş yavaş gelip, uzun zaman alacağını sanarak kendi 
kendinizi aldatmayın: Ne onun gelişini uzaktan görebilecek, ne ondan ko-
runabilecek ve ne de gelişine hazırlık yapabileceksiniz. Çünkü o, önceden 
hiç bir belirti olmaksızın aniden göz açıp kapayıncaya kadar az bir sürede 
gelecektir. Şimdi ciddi olarak düşünme ve ona karşı tutumunuzu belirleme 
zamanıdır. Gelişine daha çok zaman olduğu ümidiyle onu görünce Allah'a 
karşı vazifeleri yapmak gibi boş hayallere dalmayın." Tevhid'in anlatıldığı 
bu bölümde kıyamet'ten bahsedilmesi, insanlara tevhid veya şirki tercih et-
menin sadece teorik bir mesele olmadığını anlatmak amacıyla olabilir. On-
lara kıyamet'in bilinmeyen bir zamanda aniden geleceği bildirilmektedir. 
Bu nedenle onlar o gün kurtuluş veya hezimete uğramalarına neden ola-
cak doğru seçimi yapmalıdırlar. 

27 En-Neml: 
65) De ki: "Göklerde ve yerde gaybı83 Allah'tan başka kimse bilmez. On-
lar ne zaman dirileceklerinin bilincinde olamazlar."84  

83. Yaratma, idare ve besleme için gerekli imkânları temin açısından düşü-
nüldüğü zaman, Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu ispat etmek için, daha ön-
ce geçen ayetlerde gerekli deliller serdedilmiştir. Bu ayetle şimdi, ilahlığın 
önemli bir vasfı olan bilme (bilgi sahibi olma) açısından, aynı husus tekrar 
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anlatılmaktadır. Allah (c.c), tektir ve ortağı yoktur. Göklerde ve yerde bulu-
nan, ister melek, cin, peygamber, veli, insan veya başka yaratıklar olsun, 
bütün bunlar sınırlı bir bilgiye sahiptirler. Bilginin büyük bir kısmı onlardan 
gizlenmiştir. Her şeyi bilen tek âlim sadece Allah'tır. Bu kâinattan hiçbir şey 
O'na gizli ve saklı değildir, geçmiş, hal ve gelecekte olacak her şeyi bilir.  

'Gayb' kelimesi, gizli ve kapalı olan şeyleri ifade eder. Bir terim olarak bilin-
meyen her şeyi, kişinin içinde bulunduğu saha ve çevresinin dışındaki bilgi 
ile malumatı ifade eder. Ferdî olarak bazı kimselerin bilip, diğer bir kısım 
insanların bilmediği birçok hususlar vardır bu dünyada. Bir bütün olarak 
geçmişte hiçbir insana bildirilmemiş, halen bilinmeyen ve gelecekte de bili-
nemeyecek daha birçok şey vardır. Cin, melek ve diğer yaratıklar açısından 
da durum aynıdır: Belli bazı şeyler onların bir kısmına malum, diğerlerine 
gizlidir. Pek çok husus ise bunların tümüne gizli ve hiçbirine malum değil-
dir. Gizli olan şeylerin tümü sadece, âlim olan tek varlık Allah tarafından 
bilinir ve sadece O'na açık seçiktir, hiçbir şey gayb (gizli) değildir.  

Binaenaleyh burada, şu şekilde bir yöntem izlenmiştir: İtiraf ettiğiniz gibi 
tüm bu işler Allah (c.c) tarafından yapılmaktadır. O'nun bu işlerde, başka 
bir ortağı yoktur. O halde, ilahlık ve ibadetinde başkalarını niçin O'na ortak 
koştunuz? O, düşünce ve tefekkürle kavranılabilir. Dolayısiyle mesele, soru 
sorma yerine bir iddia olarak ileri sürülmüştür. O halde, her aklı başında 
olana yaraşan, alîm olan Allah'tan başka Kadir-i Mutlak bir varlığın bulun-
duğuna inanmanın makul olup-olmadığını tefekkür etmesi ve düşünmesi-
dir. Yani, geçmişte kâinatta varolan, halen bulunan ve gelecekte de var 
olacak olan tüm şartları, eşyayı ve gerçekleri bilen Allah'tan başka biri var 
mıdır? Ve eğer alîm başka birisi yoksa ki zaten olamaz; öyleyse gerçekler, 
şartlar ve durumlardan tam olarak haberdar olamayan biri, insanların 
duasına karşılık verici (Mucîb), onların ihtiyaçlarını yerine getirici ve zor-
luklarını giderici olabildiğine inanmak makûl olur mu? Yukarıda geçen 
ayetlerde ifade edildiği gibi, Halik, Musavvir, dualara karşılık veren (Mucîb) 
ve Basîr'in sadece Allah'ın olduğu hususu bir gerçekse, o zaman gizli (gay-
bı) olan şeyleri bilen'in (Alîm) de yalnızca Allah (c.c) olduğu açıktır.  

Netice itibariyle hangi melek, cin, peygamber veya bir veli, okyanuslarda, 
atmosferde, yerin altı ve üstünde, hangi çeşit hayvanların bulunduğunu 
aklıyla düşünüp anlayabilir? Göklerdeki uyduların adedi hakkında hangi 
sayı doğrudur? Onların her birisinde ne çeşit yaratıklar vardır? Bu yaratık-
lardan her biri nerede yaşamakta ve ihtiyaçları nelerdir? Bütün bunlar, zo-
runlu olarak Allah (c.c.) tarafından bilinmesi gerekir, çünkü onları O yarat-
mıştır. Ancak tüm kâinatı idare eden bir varlık, aynı zamanda hem insanla-
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rın yaradılışından, ölümünden, hem de rızıklarını kısmak ve bollaştırmak-
tan, kaza ve kaderlerinden tek başına sorumlu olabilir. Allah (c.c), kulların-
dan istediğine, bilgisinden dilediğini ifşa edebilir ve gayb olan şeylerden bir 
bütün halinde bir veya birkaç hususu, hikmetinden (ilminden) ona ihsan 
edebilir. Alim'ul-Gayb; gizli her şeyi bilen ve tüm yaratıkların rabbi olan sa-
dece Allah'ın sıfatıdır. "Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Onları an-
cak O bilir." (En'am: 59) " Beklenen saatin ne zaman dolacağını (Kıyame-
tin kopacağını) bilmek ancak Allah’a aittir. Yağmuru O yağdırır. Hiçbir 
kimse yarın ne kazanacağını bilmez, nerede öleceğini bilmez. Hak Teâla 
her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyden haberdardır.”(Lokman 34). "O, (kulları-
nın) önünde-ardında ne var (ne yok) hepsini bilir, kulları ise, O'nun diledi-
ği kadarından daha fazla başka bir şey kavrayamazlar." (Bakara: 255) 
Kur'an, sadece çeşitli yaratıkların gayb (gizli ve görünmeyen âlem) hakkın-
da bilgi sahibi olmadığını belirtmekle yetinmez, aksine özellikle de pey-
gamberlerin bu hususta bilgi sahibi (Alim'ul-Gayb) olmadığını açıkça ifade 
eder. Nitekim Hz. Muhammed (s.a)’de; gayb ve görünmeyen âlem hakkın-
da bilgi sahibi olmadıklarını ve ancak, peygamberliğin yüklediği vazifelerini 
ifaya muktedir kılacak kadar kendilerine gayb bilgisi verildiğini ifade eder. 
En'am Suresi: 50, A'raf: 187, Tövbe: 101, Hud: 31, Ahzab: 63, Ahkâf: 9, 
Tahrim: 3 ve Cin Suresi: 26 ve 28. Ayetleri bu hususta hiçbir şüphe bırak-
maz. Nitekim Buharî, Müslim ve diğer Hadis kitaplarında nakledilen şu Ha-
dis-i Şerif de aynı hususu destekler. Hz. Peygamber (s.a.) bir gün ashabı 
arasında otururken sorulardan biri olan "Kıyamet ne zaman kopacak?" so-
rusunu Cebrail (a.s) ona sorduğunda,"Bunu, kendisinden sorulan sorandan 
daha iyi bilemez" diye cevap verdi. Sonra, "Allah'tan başka, hakkında hiç 
bir kimsenin bilgi sahibi olmadığı beş husustan birisidir" diye ilave buyur-
dular ve daha sonra, Lokman Suresi'nin 34. ayetini okudular.  

84. "Gayb hakkında bilgi sahibi olduğu zannedilen ve dolayısıyla ilâhlıkta 
ortak kabul edilen şu nesnelerin, bizzat kendi geleceklerinden haberleri 
yoktur. (O halde) Allah'ın (c.c), kendilerini tekrar dirilteceği zaman olan 
kıyametin vaktini (nereden bilsinler) bilemezler." 

31 Lokman: 
34) Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmuru yağ-
dırır; rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç 
kimse de, hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphe yok Allah bilendir, ha-
berdar olandır.63 

63. Bu ayet aslında, müşriklerin Rasûlüllah'tan duyduklarından beri tekrar 
tekrar sordukları, kıyametin ne zaman kopacağı sorusuna bir cevaptır. Bu 
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da sorunun, kendisi zikredilmeksizin cevaplandırdığı ayetlerden biridir. "Kı-
yametin vaktiyle ilgili bilgiye yalnız Allah sahiptir" şeklinde ilk cümle soru-
nun asıl cevabıdır. Bunu izleyen dört cümle ise asıl cevabı pekiştirmek için-
dir. Tüm delilin anlamı şudur: Ey İnsan! Sen hayatta pek yakın ve içli dışlı 
olduğun şeyler hakkında bile hiçbir şey bilmiyorken, nasıl olur da tüm âle-
min sona ereceği vakti bilebilirsin? Senin bereket içinde yüzmenle, kıtlık 
içinde çaresiz kalman temelde yağmura bağlıdır. Oysa yağmurun kontrol 
ve düzeni tümüyle Allah'ın yed'i kudretinde, istediği zaman, istediği yere 
istediği kadar yağmuru o gönderir. Yarın başınıza ne geleceğini dahi bile-
miyorsunuz. Ani bir kaza kaderinizi değiştirebilir, fakat siz böyle bir olayı 
bir dakika öncesinden bile kestiremiyorsunuz. Hayatınızın nerede son bula-
cağını bilmiyorsunuz. Tüm bunlar Allah’ın bilgisindedir. Aslında önceden 
tedbir almak için bunları bilmek istiyorsunuz. Fakat tamamen Allah'ın emir 
ve tasarrufunda olan şeylerin bilgisine erişemezsiniz. Aynı şekilde dünyanın 
sonu hakkında da Allah'ın emir ve kararını beklemekten başka seçeneğiniz 
yok. Ayrıca bununla ilgili bilgi ne bir kimseye verilmiştir ne de verilebilir. 
İşin aslı, Gayb, mahlûkata gizli fakat Allah'ın bilgisi için apaçık olan bu tür-
den herşeyi içine alır ve böyle şeyler sayısız ve sınırsızdır.  

GIYBET NEDİR 

49 El-Hucurât: 
12) Ey inananlar! Zannın birçoğundan24 sakının. Kuşkusuz bazı zanlar gü-
nahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın.25 Bir kısmınız, bir kısmınızın 
gıybetini26 yapmasın. Hiç sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten 
hoşlanır mı27? Elbette ondan tiksinirsiniz. Öyleyse Allah’a karşı takva sa-
hibi olun. Kuşkusuz Allah, Tevbeleri Kabul Eden ve Rahmeti Kesintisiz’dir. 
  
24. Burada kişi mutlaka zannetmekten değil, fazlaca zannetmekten ve her 
zannettiğine tabi olmaktan menedilmiştir. Sebep olarak da, zannın bir kıs-
mının günah olması gösterilmiştir. Konuyu iyice kavrayabilmek için zannın 
kısımlarını ve zannın ahlaki öneminin ne olduğunu incelemek gerekir. Zan-
nın bir kısmı ahlaken beğenilmiş ve dinen makbul görülerek övülmüştür. 
Söz gelimi Allah, Peygamber ve Müminler hakkında hüsn-ü zanda bulun-
mak, su-i zan duymaya bir neden olmadıkça insanlar hakkında güzel zanlar 
beslemek bu kategoriye girer. Zannın ikinci kısmı, fiilen başka çare kalma-
ması durumundaki zandır. Örneğin mahkemelerde mutlak gerçeği bilmek 
mümkün olmadığından şahitlerin ifadesine dayanarak bir karar verme zo-
runluluğu vardır ve galip zanna göre karar verilir. Zannın üçüncü çeşidi her 
ne kadar su-i zan ise de günah sayılmayan, caiz olmak özelliği taşıyandır. 
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Mesela: Bir kimse veya zümrenin yaşayışında, hareketlerinde, davranışla-
rında ve başkaları ile olan ilişkilerinde hüsn-ü zanna layık olmayan görün-
tüler varsa ve buna su-i zan duymak için makul sebepler mevcut ise, bu zan 
günah değildir. Bu durumda şeriat asla kişiye mutlaka o hareketlere hüsn-
ü zan göstermesini emretmiyor. Fakat bu caiz görülen su-i zanna karşı, ki-
şinin muhtemel kötülüklerinden kurtulmak için ihtiyatla hareket etmeyi ge-
rektirir. Daha ileri giderek, sırf zan üzerinde durarak o kişiye herhangi bir 
muamelede bulunmak doğru değildir. Dördüncü çeşit zan gerçekte günah 
olan zandır. Kişinin başka birine sebepsiz yere veya başkaları ile ilgili kana-
atlerinde, görüşlerinde daima su-i zannı ön plana alması yahut dış görünü-
şüyle hareketleri temiz iyi bir insan olduğunu gösteren kişilere su-i zan bes-
lemesidir. Bunun gibi, birinin herhangi bir sözü ve hareketinde iyilik ve kö-
tülük ihtimali eşit olup bizim de sırf su-i zandan hareket ederek onu kötü-
lüğe yorumlamamız da günahtır. Mesela, iyi bir insan bir topluluktan kal-
kıp giderken başka birinin ayakkabısını giyse, bizim de onun mutlaka çal-
mak niyeti ile yaptığına karar vermemiz gibi. Hâlbuki bu hareket dalgınlık-
tan da olabilir. İyi ihtimali bırakıp da kötü ihtimali tercih etmek su-i zandan 
başka bir şey olamaz. Bu nedenle zandan veya su-i zandan mutlaka sakını-
nız buyrulmamış, ama çok fazla zan beslemekten sakının buyrulmuştur. 
Uyarıdan, kişinin zanna dayanan bir kanaat elde etmeye çalışırken veya bir 
kimse hakkında karar vermek için harekete geçerken bunları düşünüp taşı-
nıp zan ve tahminlerin günah olup olmayacağını göz önüne alması gerekti-
ği sonucu çıkmaktadır. Hakikaten bu zan gerekli midir, bunun için makul 
sebeplerim var mıdır, caiz midir gibi tedbirleri, Takva sahibi olan herkes el-
bette almalıdır. Zan ve tahminlerini alabildiğine başıboş bırakmak ve rast-
gele, sebepsiz olarak zanlara dayanmak Allah'tan korkmayan ve ahirette 
hesaba çekileceğini düşünmeyen kişilerin işidir.  

25. Yani insanların sırlarını, gizli yönlerini, hal ve hareketlerini araştırma-
yın, birbirinizin kusurlarını soruşturmayın. Bu hareketler ister su-i zandan 
yahut kötü niyetle birine zarar vermek için ya da sadece kendi merakını gi-
dermek için yapılsın, her durumda da şeriatın yasakladığı şeylerdir. Başka-
larının üzerine perde çekilmiş hallerini araştırması, kimin ne kusuru, gizlen-
miş hataları var diye öğrenmeye çalışması bir Müslümanın işi değildir. İki 
kişinin konuşmasına kulak kabartmak, komşuların evlerinin içini merak 
etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile hayatını, şahsi davranışlarını araş-
tırmak büyük bir ahlâksızlıktır. Hz. Peygamber (s.a) bir hutbesinde bu kim-
selerle ilgili “Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız” buyurmuştur. 
Hz. Ömer'in başından geçen şu olay buna güzel bir örnek teşkil eder. Bir 
gece Hz. Ömer, evinde şarkı söyleyen bir adamın sesini işitir ve meraklanır. 
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Duvarın üzerine çıkar, orada şarap ve kadın olduğunu görür. O na bağıra-
rak "Ey Allah'ın (c.c) düşmanı! Sen Allah'a isyan edeceksin de Allah senin 
perdeni yırtıp seni rezil etmeyecek mi zannettin?" Adam şöyle cevap verir: 
"Müslümanların halifesi acele etmeyiniz. Ben bir günah işlemişsem siz üç 
günah işlediniz... Allah tecessüsü, gizlilikleri araştırmayı menetti, siz yaptı-
nız. Allah evlere kapılarından girmeyi emretti, siz duvardan atlayarak girdi-
niz. Allah, başkalarının evlerine izin almadan girmeyi yasakladı siz ise girdi-
niz" Bunun üzerine Hz. Ömer hatasını kabul eder ve herhangi bir işlem yap-
maz ama ondan doğru ve ahlaklı yolu tercih edeceğine dair söz alır. (Ebu 
Bekir Muhammed bin Cafer El-Haraiti)  

26. Gıybetten kasıt, “gaybe” ait bir konuda, yani bir kimsenin; bilmediği bir 
konuda araştırmadan, incelemeden, bir belgeye dayanarak yüzde yüz emin 
olmadan yargıda bulunması, biliyormuş gibi konuşmasıdır. 

Gıybet, şöyle tarif edilir: "Herhangi bir kimsenin arkasından (topluma 
zararı dokunmayan)  ve kendisi duyduğu zaman hoşuna gitmeyeceği sözler 
söylenmesidir." Peygamberimiz (s.a) de gıybeti şöyle tarif buyurmuştur. 
"Gıybet, kardeşinin, hoşuna gitmeyecek şekilde anılmasıdır." "Söylediğim 
şeyin kardeşimde olduğunu biliyorsam ne olacak?" denilince Hz. Peygam-
ber (s.a.) buyurdu ki: "O şey kardeşinde varsa gıybet etmiş oluyorsun, fakat 
yoksa iftira etmiş olursun." Buradan, birinin arkasından yalan sözlerle suç-
lanmasının iftira olduğu, var olan kusurlarının söylenmesininse gıybet ol-
duğu anlaşılmaktadır. Hareket ister açık ifadelerle yapılsın, ister kinaye ve 
işaretler ile yapılsın her şekli ile haramdır ve kişinin hayatında yahut öldük-
ten sonra yapılmasının haramlığı da aynıdır. Bu haramın dışında kalan gıy-
betler ancak şu şekilde olanlardır: Birinin öldükten sonra kötülüğünden 
bahsetmek, şeriat nazarında mecburiyet halini almış ve gıybet yapılmazsa 
çok daha büyük bir kötülük ortaya çıkacaksa haramlığı ortadan kalkar. Hz. 
Peygamber (s.a) bu istisna olan gıybeti şöyle ifade buyurmaktadır: "En 
kötü zulüm, bir Müslümanın haysiyet ve şerefine haksız yere hücum et-
mektir." (Ebu Davud) Bu buyrukta "haksız yere" şartı "haklı yere" yapılabi-
leceğini göstermektedir. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a) hayatında gördü-
ğümüz bazı örneklerden "haklı yere" den ne kastedildiğini ve hangi durum-
larda gıybetin gerektiği kadar caiz olabileceğini öğrenmekteyiz. Bir gün bir 
bedevi gelip Peygamberimiz’in (s.a) arkasında namaz kıldı. Namaz bitince 
de "Ey Allah’ım! Bana da, Muhammed'e de merhamet et, ikimizin dışında 
hiç kimseyi bu merhamete ortak kılma" diyerek çekip gitti. Peygamberimiz 
(s.a) ashabına şöyle dedi: "Ne diyorsunuz, bu adam mı daha çok şaşkın 
yoksa devesi mi? Ne dediğini duymadınız mı?" (Ebu Davud) Peygamberimiz 
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(s.a) bu sözü adamın arkasından söyledi. Çünkü o bedevi selâm verir 
vermez çekip gitmişti. Bu yüzden kabulü mümkün olmayan bu sözü Hz. 
Peygamber'in (s.a) reddetmesi gerekiyordu. Bir keresinde Hz. Ebu Süfyan' 
ın karısı Hint Utbe, Peygamberimize gelerek "Ebu Süfyan cimri bir adamdır. 
Bana ve çocuklarına yetecek kadar gerekli masrafı yapmıyor" dedi. (Buha-
ri, Müslim) Kocanın bulunmadığı sırada, kadın tarafından yapılan bu şikâ-
yet her ne kadar gıybet ise de Hz. Peygamber (s.a) haksızlık yapanı, bu 
haksızlığı giderecek güçte olan birine şikâyet hakkı olduğu için bunu caiz 
görmüştür. Hz. Peygamber'in (s.a) bu gibi örneklerine dayanarak fakih ve 
muhaddisler şu kaideyi ortaya koymuşlardır. "Gıybet, ancak şer'an gıybet 
olmadan o gereklilik ortadan kalkmadığı takdirde caizdir." Daha sonra bu 
kaideye dayanarak İslam âlimleri gıybetin aşağıdaki şekillerini caiz kabul 
etmişlerdir: 1) Zulme uğrayan kişinin bu zulmü ortadan kaldırabilecek güç-
te olduğuna inandığı kimseye zalim kimseyi şikâyet etmesi. 2) Düzeltilip 
ıslah edilmesi niyeti ile haksızlıkları, kötülükleri giderebilecek yetkide olan 
kimselere bir kişi veya zümrenin kötülüklerinin anlatılması. 3) Fetva almak 
gayesi ile bir müftüye veya İslam âlimine, kişinin yanlış hareketlerini konu 
edinen bir olayın anlatılması. 4) Kişi veya kişilerin şerlerinden sakınsınlar 
diye diğer insanlara bilgi verilmesi. Mesela, hadis ravilerinin, şahitlerin, 
kitap yazarlarının eksiklerini, hatalarını açıklamak bütün âlimlerce, caiz, 
hatta vacip kabul edilmiştir. Çünkü bu açıklama olmadan şeriatı yanlış ri-
vayetlerin yayılmasından, mahkemeleri adaletsizlikten ve insanları özellikle 
ilim araştırıcılarını sapıklıklardan korumak mümkün olmaz. Yuva kurmak 
isteyenlerin karşı ki şahıs yahut yanından ev alınmak istenen kimsenin 
komşuluğu hakkında, birisi ile iş ortaklığı kurulmak istendiği takdirde veya 
birine emanet verilmesi gerektiğinde kendisinden bilgi istenen kişinin o 
kimseleri tanımadıklarından dolayı zarara uğramasın diye soran kişiye bilgi 
vermesi. 5) Fısk, fücur ve çeşitli ahlâksızlıklar yayan, dini düşüncelerde sa-
pık fikirler ve bid'atler dağıtan veya Allah'ın kullarını zulüm fitnelerine boğ-
an kimselerin kötülüklerini tenkit etmek, anlatmak da gıybet değildir. 6) 
Kötü bir lâkapla meşhur olan kimseleri bu lâkap dışında tanıtmak imkânı 
yoksa, küçültmek niyeti ile değil de kişiyi tanıtma niyeti ile o kötü lakabın 
kullanılması da gıybet değildir. Gıybet yapana gelince: Bu günahı işlediğini 
veya işliyor olduğunu anladığı an ilk görevi, Allah'a tövbe etmesi ve bu iş-
ten derhâl vazgeçmesi ve bu günahı gidermesidir. Ölmüş bir kimsenin gıy-
betini yapmışsa Allah'tan af dilemesi, yaşayan bir kimsenin gıybetini yap-
mışsa, bu gerçek dışı ise bile daha önce yanlarında bühtan ettiği kişilere gi-
dip yaptığı hareketin yanlış ve asılsız olduğunu belirtmesi gerekir.  
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27. Bu cümlede Allah Teâlâ gıybeti "Ölmüş kardeşinin etini yemeğe" ben-
zetmekle bu hareketin son derece çirkin olduğunu tasvir etmiştir. Leş etinin 
yenmesi bizatihi nefret ettiricidir. Kaldı ki bu insan eti olursa, hatta herhan-
gi bir insanın değil de bizzat kardeşinin eti olursa işin çirkinliği düşünülme-
lidir. Dahası, bu benzetmeyi soru biçiminde ortaya koyarak Allah Teâlâ in-
san üzerinde daha fazla tesir yaratmıştır. Böylece her şahsın vicdanına so-
rarak ölmüş kardeşinin etini yemeğe razı olup olmayacağına karar verme-
sini dilemiştir. Gıybeti yapılan kişi, hakkında söylenenlerden haberi olmaz-
sa ve hayatı boyunca kim, nerede, ne zaman kendi haysiyetiyle uğraşıp 
başkalarının onu zedelediğinden dolayı kendisine en ufak bir eziyet ve ızdı-
rap ulaşmayacaktır. Fakat onun şeref ve haysiyetine ne olursa olsun bir le-
ke sürülmüş olacağından gıybet, kendi türü içinde ölmüş kardeşinin etini 
yemekten farklı değildir. 

 
 

HABİL – KABİL KISSASI 
 
 5 El-Mâide: 
27) Onlara, iki âdem oğlunun47 gerçek olan haberini oku: Hani ikiside bi-
rer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, diğerinki kabul edil-
memişti. Dedi ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah, ancak 
kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder 48" demişti.  

47. “İbney Âdeme” belirtisiz isim tamlaması olarak “Âdem’in iki oğlu” 
değil, “iki âdem oğlu” “anlamındadır. Bu iki âdem oğlu, yaygın ve kabul 
gören anlayışın aksine Nebi Âdem’in iki oğlu Hâbil ve Kâbil değildir. İsrail-
oğulları’ndan sadece iki kişidir. (Bak,5:32) Birçok ayette (7:26,27; 17:70; 
36:60) “beni âdem “insanoğlu” anlamında kullanılmaktadır. Ayetin bağla-
mı, siyak ve sibakı (5: 32-34 ayetlere) bakılırsa böyle olduğu görülecektir. 

48. Yani, "Senin kurbanının kabul edilmemesi benim suçum değildir; takva 
sahibi olmadığından kurbanın kabul edilmiyor. Bu nedenle beni öldürmeye 
girişmek yerine, takvayı yerleştirmeye bak." 

28) "Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni 
öldürmek için elimi sana uzatacak değilim.49 Çünkü ben, âlemlerin Rabbi 
olan Allah'tan korkarım."  

49. Bu, "Beni öldürme girişimin karşısında, ben hiç direnmeden elimi kolu-
mu bağlayıp 'gel beni öldür' diye karşında duracağım" demek değildir. Bu 
sözün anlamı şudur: "Beni öldürmek için kötü niyetler besleyebilirsin; fakat 
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ben bunu yapmam. Beni öldürme planları yapabilirsin; fakat ben, senin be-
ni öldürme hazırlıklarını öğrendikten sonra bile, senden önce davranmak 
için bir şey yapacak değilim." Bu bağlamda şurası iyi anlaşılmalıdır ki, kişi-
nin kendisini ölüme teslim etmesi fazilet değildir. Faziletli bir insan, kendisi 
saldırgan olmaktansa, bir düşman sahibi olmayı tercih eder. 

29) Şüphesiz, senin kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni50 ve 
böylece cehennemliklerden olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur.  

50. "Aynı suçu işlemektense, senin beni öldürmen için kötü niyetler besle-
me günahını işlemeni tercih ederim. Böylece sen hem kendi saldırganlık 
günahının yükünü hem de, kendimi savunmak için belki sende açacağım 
yaraların günahını da taşıyacaksın." 

30) Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (cazip göstererek) kolaylaştır-
dı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu.  

31) Derken, Allah, ona, yeri eşerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini 
gösteren bir karga gönderdi. "Bana yazıklar olsun" dedi. "Şu kadar olup 
da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?"51 Artık o, pişmanlık du-
yanlardan olmuştu.52  

51. Böylece Allah, bir kargayı örnek göstererek cehaleti ve aptallığından 
dolayı suçlu olan kardeşi uyarmıştır. Ve o bir cesedi saklama konusunda 
karganın kendinden daha donanımlı olduğunu gördükten sonra, yalnızca 
pişman olmakla kalmamış, aynı zamanda kardeşini öldürmekle kötü bir iş 
yaptığını anlamaya başlamıştır. "Yaptığına pişman olanlardan oldu" ifade-
sinde bu anlam gizlidir.  

52. Bu kıssa da, Yahudiler, Hz. Peygamber (s.a) ve bazı önde gelen 
sahabelerini, öldürme planlarından dolayı ince ve anlamlı bir biçimde kı-
nanmaktadır. İki olay arasındaki benzerlik ortadadır. Allah lütuf ve nime-
tini takva sahibi olmadıklarından kitap ehlinden çekip, kendisinden kork-
maları nedeniyle ümmî Araplara verdiği için, Yahudiler Hz. Peygamber'i 
(s.a) ve ashabını kıskanıyorlardı. Sorunu soğukkanlı bir şekilde düşünerek, 
Allah'ın gazabını üzerine çeken hatalarını telâfî edeceklerine, kendilerini 
öncekinden daha fazla mahkûm edeceğini bile bile kıskançlığa devam 
ediyorlardı. 
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HAC  
 
2 El-Bakara: 
189) Sana, Ay’ın doğuş evrelerini sorarlar. De ki: "O, insanlar ve hac için 
belirlenmiş vakitlerdir. İyilik (birr), evlere arkalarından girmeniz değildir, 
iyilik takva sahibi (Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. 
Evlere kapılarından girin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. 

196) Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık 
ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurbanı 
gönderin.209 Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.210 
Kim sizden hasta ise ya da başından şikâyeti varsa, onun ya oruç ya sada-
ka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir).211 Güvenliğe kavuşursa-
nız,212 hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kur-
ban’ ı kesmesi gerekir. Bulamayana da, hacda üç gün, döndüğünüzde ye-
di (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gündür) oruç vardır. Bu, 
ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir.213 Allah' tan korkun ve bilin 
ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır.  

209. "Kâbe'ye ilerlemenizin engellendiği, yolculuğunuzu kesmek zorunda 
kaldığınız bir durumda Allah'a, deve, inek, koyun gibi herhangi bir hayvan 
kurban etmeniz gerekir."  

210. Burada "(kurbanın) yeri" ile neyin kastedildiği konusunda farklı görüş-
ler öne sürülmüştür. Hanefî mezhebine göre bununla Mescid-i Haram'ın 
çevresi, Allah'ın evi anlatılmak istenilmektedir. Eğer bir kimse yola devam 
edemeyecekse, oraya kendi adına kurban edilecek bir hayvan veya bedeli 
olan parayı göndermelidir. İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre kişi, yolda 
devam edemeyip kaldığı yerde kurban kesmelidir. Tıraş olmak ile kurban-
dan sonra saçların kestirilmesi kast olunuyor.  

211. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a) böyle bir durumda üç gün oruç 
tutulması, altı muhtaç kimsenin doyurulması veya en azından bir koyun 
kurban edilmesi gerektiğini bildirmiştir.  

212. Burada güvene kavuşmaktan kasıt, düşman saldırısı dâhil, o zaman 
hacdan alıkoyan asıl sebep ne ise, onun ortadan kalkmasıdır. Nasıl "engel" 
ile hac yolculuğunu engelleyen tüm sebepler kastedilmekteyse, güven ile 
de tüm bu sebeplerin ortadan kalkma durumu anlatılmak istenmektedir.  
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213. İslâm'dan önce Araplar aynı seferde hem hac, hem de umre yapmayı 
büyük bir günah olarak kabul ederlerdi. Onların kendi uydurdukları kanun-
larca hac ve umre için ayrı ayrı yolculuklar yapılmalıydı. Bu ayette, Mescid-
i Haram içinde yaşayanlardan başkası için bu sınırlama kaldırılmaktadır. 
Mescid-i Haram'da yaşayanların ayrı yolculuk yapmaları zor olmadığı için 
hac ve umre' yi ayrı ayrı yapmaları gerekmektedir. Onların umre' yi yaptık-
tan sonra İhramdan çıkmaları ve gerekli yasaklardan kurtulmaları ve aynı 
ibadetleri hac için tekrardan yapmaları yeterlidir. Bundan sonraki ayetler-
de sık sık değinilecek olan hac ile ilgili vecibeleri tam anlamıyla kavrayabil-
mek için şunlara kısaca bir göz atmak yararlı olacaktır. Hacılar mik'at'lar-
dan birine, yani Mekke'ye ulaşan bütün yollardan belirlenmiş olan nokta-
lardan birine vardıklarında ihram giymelidirler. Bundan sonra hac için be-
lirlenmiş olan kurallara uymalıdırlar. Bir hacı Mekke'ye vardığında umre 
yapmak isterse, o zaman Zilhicce’ nin 7'sine kadar ihramdan çıkmalı ve 
onun gerektirdiği yasaklardan da kurtulmalıdır. Zilhicce’ nin 8'inde Mek-
ke'de tekrar ihram giymeli ve yaklaşık altı mil uzaklıktaki Mina vadisine 
gitmelidir. 9'uncu gün Mina'dan beş mil uzaklıktaki Arafat'a gitmeli ve o 
gün akşama kadar orada kalmalıdır. Daha sonra Arafat ile Mina arasında 
yer alan Meş'ar-i Haram'a (Müzdelife) gitmeli ve Zilhicce’ nin dokuzunu 
onuna bağlayan geceyi orada namaz, dua, tefekkür gibi ibadetlerle geçir-
melidir. Onuncu günün sabahı tekrar Mina'ya gelmeli ve orada kurban 
kesmelidir. Bundan sonra İhramdan çıkmalı ve Mekke'ye dönerek Tavaf-ı 
Ziyaret (Kâbe'nin etrafında yedi kez dönmek) yapılmalıdır. Daha sonra 
Mina'ya gitmeli ve orada iki üç gün kalmalıdır. Bu üç güne (Zilhicce’ nin 11 
ile 13'ü arası) Teşrik günleri adı verilir. 

5 El-Mâide: 
97) Allah, Beyt-i Haram (olan) Kâbe'yi, Haram Ay'ı, kurbanı ve boyunlar-
daki gerdanlıkları insanlar için bir kıyam evi kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve 
yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilen oldu-
ğunu bilmeniz içindir. 

HAC FARİZESİ ÖZETİ: 

Kuran’da hac; 2 Bakara Suresi 158, 189, 196, 198, 199, 200, 203; 3 Ali 
İmran Suresi 97; 5 Maide Suresi 1, 2, 95, 96, 97; 9 Tevbe Suresi 3; 22; 22 
Hac Suresi 25, 26, 27, 28, 29. ayetlerinde anlatılmaktadır.  

Peygamberimiz’ in İslam’ı ilk tebliğ ettiği yer olan Mekke’nin en önemli 
özelliği; haccın yapıldığı Kabe’nin bulunduğu yer olmasıdır. O bölgedeki 
Yahudi, Hıristiyan ve putperestlerin hepsinden Kabe saygı görüyordu.  
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Burası hac için insanları toplama özelliğiyle değişik toplulukların buluşma, 
ticaret, fikir alışverişi için de bir merkez rolü oynuyordu. Buradaki insanlar 
“hac” denildiğinde neyin kastedildiğini biliyorlardı. Bu kelimenin geçtiği 
yerlerde “el-hac” olarak belirlilik (marife) takısıyla geçmesi de bu ibadetin 
bilinen bir ibadet olduğunu göstermektedir. Her ne kadar hac, namaz gibi 
her gün yapılan bir ibadet olmasa da namaz gibi topluca yapılan ve Kuran-
’dan farz olduğu anlaşılan, toplu katılıma katılarak tanık olunan bir ibadet-
tir. Kuran’ın ilgili ayetlerinin ışığında haccı şöyle özetleyebiliriz:  

1) Kur’ ani bir terim olarak “hac”, belli bir zaman diliminde, belli şartları 
yerine getirmeyi de içeren, Kabe’ye yapılan bir ziyareti ifade etmek-
tedir. 3-Ali İmran Suresi 97. ayetten haccın yapılmasının gücü yeten 
kullar üzerinde Allah’ın bir hakkı olduğunu öğreniyoruz. Ayetten haccı, 
gücü yetenlerin yapacağı anlaşılır. Allah “gücü yetmek” deyimini açık-
lamamış, bu deyimin anlaşılmasını bize bırakmıştır. Mezhepler, “gücü 
yetmek” deyiminin anlamını kısıtlamaya çalışmışlardır. Bu ifadeden 
esir olmamak da, maddi güç yeterliliği de, sağlık açısından yeterlilik de 
anlaşılabilir. Hangi derecede sağlığın ve maddi gücün “güç yetirme” 
kavramını karşılayacağına vicdanlı bir değerlendirmeyle karar vermek 
gerekir. Kişiler, Allah’a kaşı sorumluluklarını, Allah’ın tüm şartları ve 
düşünceleri bildiğini, vicdani kanaatlerden de mesul olduklarını göz 
önünde bulundurup “güç yetirme” kavramını en iyi şekilde değerlen-
direcek ve kendilerinin hacca gitmeye güçlerinin yetip yetmediğine 
karar vereceklerdir.  

2) Hac, İbrahim Peygamber döneminden beri yapılan bir ibadettir (22-Hac 
Suresi 26, 27). Kabe’de, Hz. İbrahim’in makamı ve apaçık deliller vardır 
(3-Ali İmran Suresi 97). Kabe’ye ev sahipliği yapan Mekke’deki insanla-
rın “hac” denildiğinde ne kastedildiğini anlamadıkları düşünülemez. 
Kur’an, putperestlerin yaptığı tahrifatları düzelterek Hz. İbrahim’den 
beri uygulanan bu ibadeti tektanrıcı özüne döndürmüştür.  

3) Bakara Suresi 197. ayette haccın “bilinen aylarda” olduğu söylenir. 
Üstelik “aylar” şeklinde çoğul bir ifade kullanılır; Arapçada ikilik için 
özel takı olduğundan buradaki çoğul takısından haccın en az üç aylık 
bir dönemi kapsadığı anlaşılmaktadır. Oysa günümüzde hacılar, haccın 
kısa bir süreye sıkıştırılması (Arafat’ta bulunmanın ancak belirli tek 
günde olması gerektiğinin dayatılması) neticesinde aşırı yoğunluktan 
ezilme sonucu, birçok ölüm vakası meydana gelmekte ve perişanlık 
yaşamaktadırlar. Ayrıca başvuru sırası beklemekten ve bu ibadetini 
gerçekleştiremeyen geniş bir kitle vardır. Oysa Kuran’da bahsedildiği 
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gibi bu ibadet aylara yayılırsa bu sorun yaşanmıyacaktır. Her şeyi en iyi 
bilen Allah haccı da geniş bir döneme yaymış, bu ümmetin geniş bir 
kitlesinin niyet ettiği fakat, yoğunluk nedeniyle imkân bulamadığı böyle 
bir ibadeti farz kılmamıştır. Kuran’ın verdiği imkânları halka sunma-
yanlar halkı hem perişan etmekte hem de birçok kişiyi bir farzı yerine 
getirmekten alıkoymaktadırlar. 

Hz. İbrahim döneminden beri uygulanan haccın “bilinen aylar”da olduğu 2-
Bakara Suresi 197. ayette söylenir. Aynı İlkbahar denilince Mart, Nisan, 
Mayıs aylarının anlaşıldığı gibi, hac aylarının da, Kuran’ın vahyi döneminde 
başta bu şekilde anlaşıldığını görüyoruz fakat bu konu da mezhepçi tahri-
batın dışında kalamamıştır. Günümüzde ne yazık ki hac ayları denilince ne 
anlaşılması gerektiği ile ilgili bir anlam bulanıklığı oluşmuştur. Mezheplerin 
çoğunluğuna göre “hac ayları”ndan kasıt Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin 10 
günüdür. Bazıları ise bu üç ayın tamamının kastedildiğini söylemişlerdir. 
Müfessir Muhammed İzzet Derveze ise üç haram ay olan Zilkade, Zilhicce 
ve Muharrem’in hac ayları olduğunu ifade etmiştir. Haccı birkaç güne sı-
kıştıranlar, daha önceki aylarda ihrama girilebileceğini fakat haccın bu ay-
larda tamamlanamayacağını söylemektedirler. Fakat böylesi bir yaklaşım-
da bulunanlar bu aylarda hac yapılabileceğini kabul etmiyorlar. Ayrıca 
mezheplerin çoğunluğunun görüşü olan “iki ay on günlük” süre, haram 
ayların en az üç ay olduğunu belirttiğimiz ifadeyle çelişkilidir.  

Buradaki sorunu çözmede, Kuran’da geçen “haram aylar” ile ilgili ifadele-
rin beraber değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hac ayları-
nın bilinen aylarda olmasından kasıt, aynı zamanda bu ayların haram aylar 
olmasındandır. Haram aylarda savaşmak yasaktır. Bu yasak, hac görevinin 
yerine getirilmesine olanak sağlamaktadır. Kabe’nin etrafındaki kavimler 
haram aylarda savaşma yasağına uyarak hac ibadetinin durmamasını, 
kendi çekişmelerinin kişileri hacdan alıkoymamasını sağlamaktaydılar.  

Haram aylardan bahseden 2-Bakara Suresi 194. ayetten iki ayet sonra hac-
dan bahsedilmesinden, 2-Bakara Suresi 217’de, 5-Maide Suresi 2 ve 97. 
ayette haram ayların ve hacda ziyaret edilen Kabe’nin beraber anılmasın-
dan; bilinen hac aylarının haram aylar olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayların 
haramlığı da hacla ilintilidir. 

Sonuçta hac, haram ayların içinde yapılan bir ibadettir. Burada bu ayların 
hangileri olduğuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde tercih edilen gö-
rüşe göre: Bu ayların ilk gününün adı nasıl “Büyük Hac Günü” ise aynı şe-
kilde bu ayların ilkinin “hac ayı” anlamına gelen “Zilhicce” olduğu anlaşıl-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 144 

  

maktadır. Hac bu ayla başladığı için haccın ilk ayının isminin Arapçada 
“hac ayı” manasına gelen “Zilhicce” olarak konulduğunu tahmin edebiliriz. 
Zilhicce ilk ay olunca Zilhicce’ yi takip eden Muharrem, Safer ve  Rebiulev-
vel’ in diğer hac ayları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu arada bu ayların 
ikincisi olan “Muharrem” ayının anlamı “haram olan ay” olmayı ifade eder 
ki ismiyle bu dört ayın bir parçası olduğunu tasdik etmektedir. Burada en-
teresan ek bir delil de ileri sürülmüştür. Rebiulevvel ayı iki kelimeden olu-
şan birleşik bir kelimedir. “Rebiul” kelimesi dördüncü olmayı, “Evvel” ke-
limesi ise ilk olmayı ifade etmektir, yani bu ay “İlk-Dördüncü” anlamını 
taşımaktadır. Bu aydan sonra “Rebiul-Ahir” ayı gelmektedir ki bu ayın ismi 
ise “Sonraki-Dördüncü” anlamına gelmektir. Bu da haram ayların Zilhicce 
ile başlayıp, dördüncü ay olan Rebiul-Evvel ile bittiğini desteklemektedir; 
kısacası bu aylar “Zilhicce, Muharrem, Safer, Rebiulevvel” aylarıdır. Tefsir-
cilerin önemli bir çoğunluğunun, bahsedilen dört ayın ilk gününün (Büyük 
Hac Günü) ifade edildiği Tevbe Suresi’nin bu ayetlerinin Zilhicce ayında 
vahyedildiği kanaatinde olması da bu görüşü desteklemektedir. Böylelikle 
Zilhicce ilk ay olarak kabul edilip dört ay sayılınca, bu görüşte ifade edilen 
haram aylar ortaya çıkmaktadır. Taberi, Dehhak, Katade, Süddi, Muham-
med bin Ka’b el-Kurezi, Mücahidi gibi önemli bir çoğunluğa göre 9-Tevbe 
Suresi 2. ayette bahsedilen dört ay, bitişik olan “Zilhicce 10’dan başlaya-
rak, Muharrem, Safer, Rebiulevvel, Rebiulahir’in 10’una dek” şeklindedir.  

Hac, kişinin davranışlarına dikkat ettiği, insanlarla bir araya geldiği bir iba-
dettir. Hacda kavga, kötülüğe sapma, eşler arasında cinsel ilişki yoktur. (2-
Bakara Suresi 197). Hac ibadeti sırasında kişi kendisine helal olan bazı şey-
leri de haram eder (Eşlerin cinsel ilişkiye girmesi gibi). Hacda dikkat edil-
mesi belirtilen bu hususlara uymaya “ihram” denir. Hacının ihramda olma-
sı budur. İhram sırasında yasak olan şeylerin biri de avdır (5-Maide Suresi 
95, 96). Bu avın bir tek kara avını kapsadığı, hacıların deniz avını yiyebile-
ceği ve yapabileceği gibi haccın detayları bile Kuran’da bahsedilen ayetler-
de mevcuttur. 

4)  Kim ihram sırasında kara avı yasağını bilerek çiğnerse, cezası öldürdü-
ğü hayvanın bir benzerini Kabe’ye varacak bir kurbanlık yapmasıdır. Bu 
benzer kurbanı adaletli iki kişi belirler. Av yasağını çiğneyen kişi, bunun 
yerine yoksulları doyurarak veya onun dengi oruç tutarak bu yasağı 
çiğnemesinin kefaretini yerine getirebilir (5- Maide Suresi 95). 

5)  “Umre”, ziyaret etmek demektir. Haccın belli dönemde yapılmasına 
karşılık, umre her zaman yapılabilen bir ziyarettir. Hac da, umre de 
Allah için tamamlanmalıdır (2-Bakara Suresi 196). Allah’ın rızası haccın 
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da, umrenin de şartı olmalıdır. Bu ibadetleri yapmaları engellenenler 
kurban keser veya kestirirler. Kurban yerine varıncaya kadar başlar tı-
raş edilmez. Hasta ya da başından rahatsız olan oruç tutarak, sadaka 
vererek ya da kurban keserek fidye yoluna gider. Güvene kavuştuğun-
da hacca kadar umre yapmak isteyen kolayına gelen bir kurbanı keser 
veya kestirir. Bunu bulamayan ise üçü hacda, yedisi döndüğünde ol-
mak üzere on gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar 
içindir. Tüm bunlar 2-Bakara Suresi 196. ayette geçer. 

6)  Kurbanların üzerine Allah’ın adı anılır ve bunlardan yoksullara verilir 
ve yenir (22-Hac Suresi 28). Hac ibadeti yapılırken kirlerden arınmalı, 
adaklar yerine getirilmelidir (22-Hac Suresi 29). “Kirleri arındırmak” 
genel bir ifade olduğundan, birçok insanın buluşma yeri olan hacda, 
her türlü hijyen kuralına dikkat etmek gerekir. Mescid-i Haram’a saç-
ların kısaltılmış, ya da tıraş edilmiş olarak girilmesinden bahseden 48-
Fetih Suresi 27. ayet de bu çerçevede değerlendirilebilir. Kabe’nin ta-
vafı böylece temiz bir şekilde yerine getirilecektir (22- Hac Suresi 29). 
Kabe’nin temiz tutulmasına, böylece hac ibadetinin yapıldığı yerin te-
miz olmasına da dikkat çekilmiştir (22-Hac Suresi 26). 

7) Arafat’tan ayrılıp topluca inilince Meşari Haram’da Allah’ı hatırlamak 
(zikir) gerekir. Bu hatırlama Allah’ın bize öğrettiği şekilde olmalıdır (2-
Bakara Suresi 198). Allah’ı nasıl hatırlayacağımızı (zikredeceğimizi), Al-
lah bize Kuran’da öğrettiğine göre, bu hatırlama faaliyeti de Kuran’a 
uygun olacaktır. 

8) Sonra insanların topluca akın ettiği yerden akın edilip Allah’tan bağış-
lanma dilenmelidir (2-Bakara Suresi 199). 

9) Gerekli ibadetler bitince de Allah’ı kuvvetli bir biçimde hatırlamak (zik-
retmek) gerekir (2-Bakara Suresi 200). 

10)  Sayılı günlerde Allah hatırlanır. İsteyen iki gün içinde ibadetini bitirir, 
isteyen daha geniş bir zamana yayar (2-Bakara Suresi 203). Hacla ilgili 
olarak 22-Hac Suresi 28. ayette geçen “bilinen günlerde”  (eyyamin 
malumatin) ve 2-Bakara Suresi 203. ayette geçen “sayılı günlerde” 
(eyyamin madudatin) ifadelerinin nasıl anlaşılması gerektiği sorulabilir. 
2-Bakara Suresi 184. ayette de aynı “sayılı günlerde” (eyyamin madu-
datin) ifadesi geçmektedir; burada geçen ifade orucun, Kameri aylar-
dan Ramazan’ın günleri boyunca (Kameri aylar 29 veya 30 gün sürer) 
tutulması gerektiği şeklinde anlaşılmıştır. Hacla ilgili ifade de aynı şe-
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kilde hac için belirlenen Kameri ayların günleri içinde ihrama girilip bu 
ibadetin yapılmasının farz olduğunu ifade etmektedir. Fakat haccın 
bütün bu aylar boyunca sürmesi farz değildir, 2-Bakara Suresi 203’te 
geçtiği gibi iki günde de bu ibadet bitirilebilir, daha da uzatılabilir.  

11) Safa ile Merve’yi ziyaret etmenin bir sakıncası olmadığı 2-Bakara Suresi 
158. ayette söylenir. Aynı ayette Safa ve Merve’nin “Şeairillah” (Allah’-
ın işaretleri) ifadesiyle nitelenmesi, burayı ziyarete olumlu bir anlam 
yüklendiği olarak değerlendirilmelidir. Fakat “günah olmadığı” nitele-
mesiyle takdim edilen bir uygulamanın “farz” olduğunu ifade etmek 
yanlış olacaktır. Gerçi Süfyan es-Sevri gibi bu uygulamanın “farz” olma-
dığını ifade edenler ve Hanefiler gibi farz saymayanlar (Hanefilikte bu 
uygulama vaciptir) olmuşsa da bu uygulamayı birçok kişi “farz” olarak 
nitelemiştir. 

12) Hacda “şeytan taşlama” diye bir uygulamadan Kuran’da bahsedilmez. 
Kişilerin birbirini en çok ezdiği ve ölümlerin en çok olduğu yer, hac iba-
detinin bir bölümü gibi gerçekleştirilen bu uygulamada olmaktadır. Bu 
uygulamaya Hanefi mezhebinde “farz” değil de “vacip” denildiğini ha-
tırlatalım. Yani Hanefi mezhebinde bu uygulamayı yapmayan kişinin 
haccı geçerli olmaktadır. Bazıları o dönemde “hac” denildiğinde bu uy-
gulamanın da anlaşıldığını söyleyerek, bu uygulamayı hac ibadetine 
dahil etmemiz gerektiğini ve bu uygulamanın sembolik olduğunu söy-
lemişlerdir. Öncelikle Kuran’da anlatılan şeytan anlatımlarına bakar-
sak, şeytanı bir yerde durup da taşlanmayı bekleyen bir varlık olarak 
anlamanın mümkün olmadığını görürüz. Ayrıca Kuran’da hac anlatılır-
ken Kâbe’yi ziyarete, Arafat’a, Meşari Haram’a, hatta farz olmadığını 
gördüğümüz Safa ve Merve ziyaretine atıf varken hacda farz veya va-
cip olsaydı bu uygulamaya da atıf olacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden bu 
uygulamanın hac ibadetinin bir bölümü olmadığını söyleyebiliriz. 

13)  Hacerül Esved denilen taşın etrafında yapılan gariplikler ve bir taşı se-
lamlamak için insanların birbirlerini ezmesi Kuran’ın sunduğu ruhla 
bağdaşmaz. Kadının tek başına hacca gidemeyeceği de kadının seya-
hat haklarını kısıtlayan, dine fatura edilmeye çalışılan, ama dinde yeri 
olmayan bir uydurmadır. Vekaleten hac yaptırmak da Kuran’dan onay 
alabilecek bir uygulama değildir. Hacda güzel koku sürülemeyeceği, di-
kişli elbise giyilmeyeceği de Kuran’da yer almayan ifadelerdir. Hacdan  
veya başka yerden gelen zemzem suyu, koku, takke, seccadenin özel 
sevaplar getireceği veya kutsallığı şeklindeki izahlar da uydurmadır.  
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HAŞİR (Kıyamet Gününde Allah’ ın Huzuruna Toplanma)    
 
6 El-En âm: 
94) Andolsun, sizi ilk yarattığımız gibi (bugün de) 'tek başınıza ve yalın 
(bir tarzda)' bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçi-
nizden, ortaklarımız olduğunu sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanınızda 
görmüyoruz. Andolsun ki, aranızdaki bağlar artık kopmuş ve umduğunuz 
şeylerin tamamı sizden kaybolup gitmiştir. 

134) Hiç şüphesiz, size vadedilen102 şeyler mutlaka yerine gelecektir. Ve 
siz bunları önleyemezsiniz.  

102. Dünya’dan sonra tüm insanların yeniden hayata döndürülüp nihaî hü-
küm için Rablerinin huzuruna çıkarılacakları "kıyamet" günü. 

14 İbrâhîm: 
48) Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürüldüğü 
gün,57 onlar tek olan, kahhar olan Allah'ın huzuruna çıka(rıla)caklardır. 

57. Bu ayetten ve Kur'an'daki diğer bazı işaretlerden, kıyamette yani "bi-
rinci sur" a üflendiği zaman yeryüzünün ve göklerin tamamen helâk olma-
yacağı anlaşılmaktadır. Bundan sonra, "birinci" ve "sonuncu sur"a üfleniş 
arasında (bu ikisi arasında ne kadar süre olduğunu ancak Allah bilir), yer-
yüzünün ve göklerin bugünkü şekli ve durumu değişecek ve yeni fiziksel 
kanunlara dayanan yepyeni bir fiziksel sistem meydana gelecektir. İşte bu 
Ahiret olacaktır. "son sur"a üflendiğinde, Âdem’den (a.s.) "ilk sur" üflen-
meden önce doğanlara kadar bütün insanlar diriltilecek ve Allah'ın huzu-
runa getirilecektir. Kur'an, buna "toplamak, bir araya getirmek" anlamına 
gelen (Haşr) adını verir. Kur'an'da kullanılan kelimelerden ve hadislerde 
yer alan bazı açık cümlelerden, bu olayın yeryüzünde meydana geleceği 
açığa çıkmaktadır. "hüküm yeri" ve "mizan" (terazi) yeryüzünde kurulacak 
ve kararlar burada verilecektir. Kur'an ve hadislerden ahiret hayatının sa-
dece ruhsal hayatın olacağı ve her bireyin cezasını veya mükâfatını bu dün-
yada yaşadığı "şahsiyet" içinde alacağı anlaşılmaktadır. 

16 En-Nahl: 
84) Her ümmetten bir şahid80 göndereceğimiz gün; (artık ondan) sonra 
ne küfredenlere (özür dilemeleri için) izin verilecek,81 ne de (Allah'tan) 
hoşnutluk dilekleri kabul edilecek.82  
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80. "Şahit", o ümmetin peygamberi veya o topluluğu tevhide ve Allah'a 
ibadete çağıran ve onları şirk, bâtıl inanç ve geleneklerin sonuçlarına karşı 
ikaz eden ve kıyamet günündeki hesap ile uyaran, Peygamber'in takipçile-
rinden biri olacaktır. O, topluluğa doğru mesajı verdiği, fakat onların bile-
rek ve isteyerek o günahları işlediği konusunda şahitlik edecektir.  

81. Bu, suçluların suçlarının güçlü belgelerle ispatlanacağı ve onların ma-
zeret öne sürmeye fırsatları kalmayacağı anlamına gelir.  

82. Yani, "Onlara, işledikleri günahlar nedeniyle Rablerinden özür dileme 
fırsatı verilmeyecektir. Çünkü o gün hüküm günü olacak ve özür dileme ve 
tevbe etme zamanı çoktan sona ermiş olacaktır." Kur'an ve hadisler, tevbe 
etme ve özür dileme yerinin ahiret değil, bu dünya olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu dünyada bile, ölüm alametleri görülür görülmez bu fırsat 
sona ermektedir. Çünkü kişi ölümün yaklaştığını anladığında, tevbe etme-
nin ve özür dilemenin bir anlamı olmaz. Günahlara tövbe zamanı, kişi ölüm 
sınırına girer girmez sona erer, ondan sonra artık sadece ceza veya mükâ-
fat hükmü kalır. 

89) Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getir-
diğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı 
sana, her şeyin açıklayıcısı,86 Müslümanlara da bir hidayet, bir rahmet ve 
bir müjde olarak indirdik.87 

86. Kur'an hidayet veya delâletin, kurtuluş veya azabın dayandığı her şeyi 
açıkça ortaya koymuştur ki, hakla bâtılı birbirinden ayıran bu bilgi doğru 
yola ulaşmak için zaruridir. Bu bağlamda, Kur'an da bu ve buna benzer 
cümlelerde, "her şey" ile bütün ilimler ve sanatlar kastedildiğini savunan 
ve bu yorumun doğruluğunu ispatlamak için Kur'an'ın gerçek anlamını de-
ğiştiren bazı kimselerin düştüğü hataya düşmemeye dikkat edilmelidir.  

87. Bu Kitap, kendisine ilâhî bir kitap olarak teslim olan ve onu hayatın her 
yönünde takip edenler için bir yol göstericidir. Daha sonra bu Kitap onlara 
Allah'ın nimet ve lütuflarını ihsan eder ve onlara hüküm gününde Allah'ın 
mahkemesinden başarı ile çıkacaklarını müjdeler. Bunun aksine onu inkâr 
edenler, sadece onun hidayetinden ve nimetlerinden mahrum olmakla kal-
mayacaklar, aynı zamanda kıyamet gününde Allah'ın Rasûlü onlara karşı 
şahitlik ettiğinde bu Kitabı da kendi aleyhlerinde bir şahit olarak bulacak-
lardır. Bu Kitap onlar aleyhinde çok kuvvetli bir delil olacaktır, çünkü Allah 
Rasûlü (s.a) onun hak ile bâtılı birbirinden ayıran mesajını onlara ilettiğini 
söyleyecektir. 
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17 El-İsrâ’: 
71) Bütün insanları imamlarıyla çağıracağımız gün, artık kimin kitabı sa-
ğından verilirse, işte onlar kendi kitaplarını okurlar86 ve onlar, ipince bir 
kıl kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.  

86. Kur'an'dan kıyamet gününde iyilerin kitaplarını sağ ellerinden alacakla-
rını ve onların kitaplarına bakıp, başkalarına da göstermekten büyük se-
vinç duyacaklarını öğreniyoruz. Peşinden gittikleri, kişisel veya toplumsal 
önderleriyle birlikte çağırılacak olan günahkârlar ise kitaplarını sol ellerin-
den alacaklar ve utançtan onu arkalarına gizlemeye çalışacaklardır.  

18 El-Kehf: 
48) Onlar senin Rabbine sıra sıra sunulmuşlardır. Andolsun, sizi ilk defa 
yarattığımız gibi bize gelmiş oldunuz.45 Hayır, Bizim size bir kavuşma za-
manı tespit etmediğimizi sanmıştınız değil mi? 

45. Bu söz o gün, ahireti inkâr edenlere hitaben söylenecektir: "Şimdi, pey-
gamberlerin öğrettiği bilginin doğru olduğunu görüyorsunuz, onlar size Al-
lah'ın sizi annelerinizin rahminde ilk yarattığı gibi tekrar dirilteceğini söyle-
mişlerdi fakat siz bunu inkâr etmiştiniz. İkinci kez hayata döndürülüp dön-
dürülmediğinizi şimdi söyleyin bakalım." 

22 El-Hacc: 
7) Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yok-
tur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir.9 

9. Bu bölümde insan hayatının devreleri ve yağmurun yeryüzü ve bitkilerin 
büyümesindeki etkileri şu beş gerçeğe işaret etmektedir: 1) "Allah, Hakkın 
ta kendisidir" 2) "Ölüleri o diriltir." 3) "O herşeye kadir ve hâkimdir." 4) "Kı-
yamet günü ve dünya hayatının son bulması kaçınılmazdır." 5) "Elbette Al-
lah ölenlerin hepsini tekrar diriltecektir."  

Şimdi de bu ayetlerin yukarıdaki gerçeklere nasıl işaret ettiğine bir 
bakalım: 1) "Allah Hakk'ın ta kendisidir": Bunu ispatlamak için önce insanı 
ele alalım. İnsan hayatında geçirilen devrelerin hepsi, bunların Allah 
tarafından bir hikmet eseri düzenlendiklerinin apaçık delilleridir. İnsan 
hayatı, mükemmel bir şekilde yaratılmış olan nutfeden başlar. Bir insanın 
yediği yiyecekler saç, et ve kemiklere dönüşür, bir kısmı da potansiyel 
olarak milyonlarca insan üretebilecek meniye dönüşür. Meninin içindeki bu 
milyonlarca spermden hangisinin yumurta hücresi ile birleşip bir kadını 
hamile bırakmakta kullanılacağına karar veren o hikmet sahibi ve Hakk 
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olan Allah'tır. Bu önemsiz nesne dokuz ay içinde anne karnında yaşayan bir 
çocuğa dönüşür. Tüm bunlar yalnızca Allah'ın Hakk olduğunun apaçık 
delilidir. 2) "Ölüleri dirilten O'dur." Doğru kafa yapısıyla azıcık bir 
düşünceye sahip akıllı ve sağduyulu bir insanı, ölülerin her an gözümüzün 
önünde dirilip durduğu sonucuna götürecektir. Her insan "ölü" bir 
spermden yaratılmıştır. Daha sonra o, insanı yaşayan bir canlı yapan 
demir, kireç, tuzlar ve gazları ihtiva eden yiyecekler gibi "ölü şeyler"den 
hayat alır. Bir de çevremizdekilere bakalım. Rüzgâr ve kuşlar tarafından 
oraya buraya saçılan çeşitli tohumlar ve toprakta ölü ve çürümüş bir halde 
duran çeşitli bitkilerin kökleri yağmur suyunu görür görmez canlılık kaza-
nırlar. Ölülerin bu şekilde dirilmesi süreci her yıl yağmur mevsiminde göz-
lenebilir. 3) "Kıyamet günü kaçınılmazdır" ve "Allah elbette ölenlerin hep-
sini tekrar diriltecektir": Bu ikisi, önceden belirtilen üç ön açıklamanın do-
ğal bir sonucudur. Allah herşeye kadirdir ve bu nedenle kıyameti istediği 
anda gerçekleştirebilir. O nasıl insanları hiç bir şey değilken yaratmışsa, 
aynı şekilde ölüleri de diriltmeye kadirdir. Hikmet sahibi olduğu için insan-
ları amaçsız ve gayesiz boşu boşuna yaratmamıştır. Yaratılış gayesine göre 
dünyada geçirilen hayatları sınayacaktır. O, bütün insanlardan verdiği 
emanetlerin hesabını soracaktır. Çok basit: İnsanlar bile birbirlerine ema-
net ettikleri malların vs. hesabını soruyorlar. Aynı şekilde Allah'ın hikmeti 
de her insanın kendisine emanet edilen şeylerden hesaba çekilmesini ge-
rektirir. Yine insan tabiatı iyiyle kötünün ayırt edilmesini, iyi işlerin mükâ-
fatlandırılıp, kötülerinin cezalandırılmasını gerektirir. İşte bu nedenle ada-
let mahkemeleri kurulmuştur ve insan, Yaratıcının kendisine emanet ettiği 
şeylerden, güç ve yeteneklerden kendisini hesaba çekmeyeceğini hayâl bile 
edemez. O halde her akıl ve mantık, herkesin hakkı olan ceza ve mükâfatı 
alabilmesi için Allah'ın Hüküm Gününü hazırlamış olduğunu kabul eder. 
 
42 Eş-Şûrâ:    
7) Kentlerin anası ve civarındakileri, hakkında kuşku olmayan toplanma 
günü ile uyarman8 için sana Arapça bir Kur'an vahyettik;9  Onların bir kıs-
mı cennet’tedir, bir kısmı da alevli ateşin içindedirler. 

8. Sana gönderilen kitapla onları, itikadî ve fikrî dalâletleri, ahlâkî rezalet-
leri konusunda uyarın ve bunun sonunun felaketten başka bir şey olmaya-
cağını söyleyerek ikaz edin. Onlara, bu felaketin dünyadaki musibetler ka-
dar sınırlı olmayacağını da bildirin. Ayrıca, yaptıkları rezaletlerden ve kötü 
amellerden dolayı hesap gününde cezaya çarptırılmaktan onları hiç kimse-
nin kurtaramayacağını da bilsinler. Bu dünyada rezil olup, öbür dünyada 
da azaba uğrayacak olandan daha talihsiz kim olabilir? 
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9. Bu bağlamda, başlangıçta beyan edilmiş husus tekrarlanarak şöyle buy-
rulmuştur: "Bu Kur'an Arapça ‘dır." Yani, "Sizler doğrudan doğruya anlaya-
bilesiniz diye bu Kur'an anadiliniz olan Arapça ile indirilmiştir. O'nun mesajı 
yüce ve saftır, bir çıkara dayalı değildir. Böylesine bir mesajı ancak, âlemle-
rin Rabbi indirebilir." denilerek dikkatler çekilmeye çalışılmıştır. 

52 Tûr:    
8) Onu uzaklaştırıp-engel olacak yoktur.6  

6. Tûr; ayakaltına alınmış ve ezilmiş bir halkın ayağa kaldırıldığı, galip ve 
çok güçlü bir halkın da ayak altına alınmaya karar verildiği bir yerdir. Bu 
karar, adaletin sağlanması, herkesin hak ettiğini alması prensiplerine göre 
verilmiştir. Bu bakımdan ahiretin, tarihi olaylarla ispatlanması için, Tûr bir 
delil ve alâmet olarak ileri sürülmüştür. Anlatılmak istenen de, İsrailoğul-
ları gibi güçsüz ve zayıf bir kavmin ayağa kaldırılması, Firavun gibi çok güç-
lü bir diktatörün de askerleri ile birlikte suda boğulmasıdır. Bu olayın karar 
ve hükmü ise, ıssız bir gecede Tur Dağı'nda verilmişti. Kâinat nizamının ka-
rakterinin; Akıllı ve iradeli bir yaratık olan insanın nasıl manevî bir hesaba 
çekilmeyi ve amellerin karşılığını görmesini gerektirdiğini, bunun yerine 
gelmesi için de bütün insanlığın bir araya getirilerek sorguya çekileceği 
hesap gününün mutlaka olması gerektiğine bu en açık bir misaldir. Allah 
tarafından dünyaya ne kadar peygamber ve kitap gelmişse, hepsi de Hz. 
Muhammed'in (s.a.) mesajını getirdiklerinden dolayı mukaddes kitapların 
topuna birden and içilmiştir. O mesaj da şudur: Bütün insanlık birgün 
yeniden diriltilerek Rab'leri karşısına getirilecek ve amellerine uygun olarak 
ceza veya mükâfat bulacaklardır. Kıyamet gününü haber vermeyen, ya da  
"dünya hayatından başka hiçbir hayat yoktur, İnsan öldükten sonra toprak 
olacaktır ve hesapta sorulmayacaktır" diyen tek bir semavi kitap yoktur. 

O devirde Kâbe Araplar için, Allah'ın Peygamberi' nin doğruluğunun, Allah 
Teâlâ’nın yüce hikmetinin ve muazzam kudretinin onlarla birlikte olduğu-
nun açık delili oluşundan dolayı mamur eve yemin edildiğini açıkça ispat 
etmekteydi. Bu ayetlerin inişinden 2500 sene önce susuz, bitkisiz ve ıssız 
dağlara, yanına yardımcı ve malzeme dahi almadan gelen bir kişi , karısı ve 
bir emzikli çocuğunu orada yalnız bırakıp gidiyor. Bir müddet sonra tekrar 
gelerek bu yerde Allah Teâlâ’ya ibadet için bir ev inşa ediyor ve "Ey insan-
lar! Gelin bu evi ziyaret ederek haccedin" diye çağırıyor. Bu çağrı, hayret 
verici bir şekilde bütün Arapların merkezi olacak biçimde benimseniyor. 
Çağrıya Arabistan'ın her köşesinden insanlar "Lebbeyk Lebbeyk (duydum 
ve geldim) diyerek kalabalıklar halinde geliyorlar. İki bin beş yüz seneden 
beri bütün memlekette kan gövdeyi götürürken "bu ev"; hudutları içine gi-
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rince kimsenin kimseye el kaldırmaya cesaret edemediği bir emniyet ve 
huzur yuvası oluyor. Bu ev sayesinde her sene dört ay boyunca bu süre içe-
risinde kervanlar emniyet içinde yolculuk yapmış, panayırlar kurulmuş, ti-
caret devam ederek Arabistan'da huzur sağlanmış, hatta bu evin öyle bir 
azameti olmuştur ki, bu ikibin beşyüz senelik zaman zarfında, hiç kimse 
ona tecavüze, bir taşını oynatarak zarar vermeye cesaret edememişti. Ce-
saret eden de Allah'ın gazabına uğrayıp âleme ibret olmuştur. Bu ibretlik 
olayı, ayetlerin nüzulü başlamadan kırk beş sene önce kendi gözleri ile gör-
müşlerdi. Buna şahit olan birçok Mekkeli kendilerine ayetler duyurulduğu 
sıralarda, henüz hayatta idiler. Allah'ın Peygamberi'nin rastgele ve asılsız 
konuşmayacağına bundan daha büyük delil olabilir mi? Başkalarının gör-
mediğini onlar görmüşler, başkalarının akıllarının ermediği hakikatler onla-
rın dilinde okunur olmuştu. Yüksek kubbe (Gökyüzü) ve dalgalarla dolu de-
nize, ikisi de Allah'ın hikmet ve kudretine delâlet ettiklerinden dolayı yemin 
edilmiştir. İşte bu hikmet ve kudretler ahiretin mümkün olduğunu, kıyame-
tin meydana geleceğini ve bunun gerekliliğini de ortaya koymuş oluyor. İn-
kârcılığın peşin hükmüne saplanmayan bir kimse, incelerse kalbi şunu tas-
dik eder: "Yer üzerinde bu kadar büyük miktarda su kütlesinin toplanması 
hiçbir tesadüf sonucu olmayan, kendi başına, sanatkârane ve düzenle ya-
pılmış bir olaydır. Hem de bunda o kadar sayısız hikmetler vardır ki tesadü-
fen böyle hikmetlice, çok ince hesaplarla hazırlanmış bir sistemin kurulma-
sı mümkün değildir. Bu denizde sayısız hayvanlar yaratılmıştır ve her cinsin 
vücut düzeni, yaşaması gerektiği derinliğe tam uygun şekilde yaratılmıştır. 
Hergün içinde ölen yüzbinlerce hayvan, bozulup kokuşmasın diye suyu tuz-
lu yaratılmıştır. Yerin yarıklarından geçerek derinliklerine inmesin ve kara 
üstüne yayılarak suya boğmasın diye suyu belli ölçüde doldurmuştur. Hat-
ta milyonlarca seneden beri deniz belli bir ölçüde tutulmuştur. Bu muaz-
zam su kütlesinin var ve sürekli oluşundan dolayı yeryüzünün kuru bölgele-
rine düzenli yağmur ulaşıyor. Bu sisteme güneşin sıcaklığı, havanın esişi 
tam bir kaide içerisinde yardımcı oluyor. Denizin boş olmaması ve çeşitli 
yaratıkların onun içinde bulunmasından dolayı insan, ihtiyaç duyduğu pek 
çok gıda maddelerinin büyük bir kısmını buradan elde ediyor. Bir hikmet 
sahibinin ve bir Kadiri Mutlak ‘ın muhteşem kudreti olmadan bu ahenkli 
deniz sistemi ve de insanla birlikte yeryüzünün diğer yaratıklarının ihtiyaç-
larının denizin bu düzeni ile derin ilgisinin rastgele olduğu düşünülemez. 
Bundan sonra artık, bir kimse Hâkim ve Kadir olan Allah'ın, insanın yer 
yüzüne yerleşmesi için sayısız düzenlemelerle birlikte bu tuzlu denizi de o 
düzene uygun olarak yarattığını kabul eder, bu düzenden yararlanır fakat, 
hesaba inanmazsa eğer akılsızlık etmiş olur. Çünkü bu hikmet sahibi Allah, 
denizlerle insanoğlunun tarlalarını sulayacak, insana rızık verecek, ama 
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"Sana verdiğim rızıktan fakirin hakkını verdin mi?" diye sormayacak mı? Ve 
bu denizin sırtında gemilerini dolaştırma gücünü insana verdikten sonra 
"Bu gemiyi sen hak ve doğrulukla mı dolaştırdın yoksa onunla dünyada 
vurgunculuk mu yaptın?" diye hesaba çekmeyecek mi? Kudretinin en küçük 
bir tezahürü, bu muazzam denizin yaratılması olan bir Kadir'i Mutlak'ın, 
gökyüzünde dolaşan bu boşluktaki küre üzerine bu kadar büyük miktarda 
suyu sabit tutanın, bu kadar büyük miktarda tuzu bu deniz içinde eritenin, 
çeşit çeşit, sayısız yaratıkları onun içinde yaratıp sonra da hepsinin rızkını 
onun içinde hazırlayanın ve her sene orada milyonlarca ton suları yükseltip 
havanın içine çekerek milyonlarca kilometre kare alanda bulunan kuru böl-
gelere onu sistemli bir şekilde yağdıranın, insanı bir kere yarattıktan sonra 
onu yeniden diriltemeyeceğini düşünmek de büyük bir gaflet değil midir? 

 
HAYIZ HALİ 

 
2 El-Bakara: 

222) Sana 'kadınların aybaşı halini' sorarlar. De ki: "O, bir rahatsızlık 
(eza) dır.238 Aybaşı hali geçinceye kadar onlara yaklaşmayın.239 

Temizlenmeleri sonrasında, Allah'ın buyurduğu şekilde onlara gidin.240 
Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever." 

238. Arapça "eza" kelimesi hem hastalık, hem de eziyet için kullanılır. Âdet 
kanamaları sadece hastalık değil, aynı zamanda eziyet verici bir hâldir. 
Âdet kanamaları sırasında kadınlar sağlıktan çok hastalığa yakındırlar.  

239. Kur'an, bu tip ince meselelerde çok dolaylı ve imâlı bir ifade kullanır. 
"Onlardan ayrılın" ve "Onlara yaklaşmayın" diye ifade edilen emirler ile Hz. 
Peygamber (s.a) bu emrin sadece, âdet boyunca onlarla cinsel ilişkide bu-
lunulamayacağını kastettiğini bildirmiştir. Tüm diğer ilişkiler daha önceki 
gibi devam edebilir. Kadının, aybaşı hali sırasında namaz kılmasını, oruç 
tutmasını, Kur’an okumasını yasaklayan veya sakındıran hükümlerin Kur’-
an’la hiçbir ilişkisi yoktur. Aybaşı halinde namazı terk etmek, oruç tutma-
mak, Kur’an okumamak veya O’na dokunmamak; normal zamanlarda 
bunları yapmamak kadar günah işlemek demektir. Bu, aynı zamanda kadı-
nın ömrünün dörtte birinin Kur’an’sız, namazsız ve oruçsuz geçmesi de-
mektir ki bu, kadına karşı işlenen büyük bir zulümdür ve dinde sapkınlıktır. 

240. Her canlıda var olan ve herkesçe bilinen doğal içgüdüyü kastediyorr. 
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HELÂL VE HARAMLAR (İçki-Kumar-Rüşvet-Fal-Büyü ve Sihirbazlık) 
 
2 El-Bakara: 
102) Ve onlar, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların (toplumu 
saptıranların) uydurdukları yalanlara uydular.94 Oysa Süleyman (büyü 
yaparak) küfre girmedi; fakat şeytanlar (saptırıcılar)”, insanlara sihri95 
Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek 
suretiyle küfre girdiler. Oysa o iki melek: "Biz, ancak imtihan için gönder-
ilmiş birer meleğiz. (Sihri cazip görüp te) sakın küfre girme" demedikçe 
hiç kimseye (sihir) öğretmiyorlardı.96 Fakat insanlar onlardan eşlerin ara-
sını açacak şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı.97 Oysa Allah'ın izni olmadık-
ça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar ise, kendilerine bir fay-
dası olmayan, sadece zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Hâlbuki onlar, 
büyü ile uğraşanların, ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendile-
rini nefisleri karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi! 

94. Şeytan'ın çoğulu olan Şeyatin kelimesi, insanlardan ve cinlerden sapık 
ve kötü olanlara delâlet eder. Burada iki anlam da kastedilmektedir. Yahu-
diler, esaretleri, cahillikleri, fakirlikleri ve yurtsuz dolaşmaları gibi neden-
lerle ahlâken ve maddî yönden çok bozulup tüm iyi niteliklerini kaybettikle-
rinde, sihir, büyü, tılsım ve buna benzer diğer sanatlarla ilgilenmeye başla-
dılar. Hiçbir çaba sarf etmeksizin bu tür tılsım ve büyülerle kendi gelecekle-
rini kazanabilecekleri konusunda kendilerini aldatmaya başladılar. Daha 
sonra kötülükler onları her taraflarından sardı ve büyücülük ilmini Süley-
man Peygamber'e (a.s.) bağladılar. Süleyman Peygamber'in (a.s.) büyük 
saltanatını ve muhteşem güçlerini bu büyülerle elde ettiğini iddia ettiler. 
Yahudiler sihir ve büyü gibi bu tür sanatları büyük bir nimet olarak kabul 
ettiler; hatta Yahudi din adamları (haham) bile sihirle uğraşmaya başladı-
lar. Sonuç olarak, kutsal kitaplara olan tüm ilgilerini kaybettiler ve kendile-
rini Allah'ın Hidayet'ine çağıranlara kulak asmadılar.  

95. Kur'an burada sadece Süleyman Peygamber'e (a.s.) atfedilen büyücü-
lük suçunu değil, ona Kitab-ı Mukaddes'te atfedilen diğer suçları da redde-
der. (I Krallar: 11) Kitab-ı Mukaddes'e göre "Süleyman kadınlardan çok 
hoşlanırdı; kadınları, onu başka ilâhlara tapması için kandırdılar. O da Al-
lah katında kötü olanı yaptı; onların ilâhlarının put ve timsallerini yaptı." 
Kur'an bunu reddeder ve şöyle der: "Süleyman hiçbir zaman küfredenler-
den olmadı. "  
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96. Bu ayette anlatılan olay şudur: Hz. Lut örneğinde olduğu gibi, İsrail-
oğulları Babil'de esirken Allah, sihir öğreterek onları sınamak için insan kılı-
ğında iki melek göndermişti. Bu melekler insanlara sihir öğretmeye başla-
madan önce "Bu şeyleri sadece sizi sınamak için öğretiyoruz. Bu sanat'tan 
yardım ve ümit bekleyerek dünya hayatınızı ve ahiretinizi mahvetmeyin" 
diyerek kendilerine gelenleri uyarıyorlardı. Fakat tüm bu uyarılara rağmen 
onlar sihirler, tılsımlar, muskalar için büyük gruplar halinde geliyorlardı.  

97. Büyü ilimlerinde en büyük dilek, kadını ayartabilmek için kocasından 
ayıran bir muska veya tılsım elde etmek idi. Bu, onların ne kadar bozulduk-
larını göstermektedir. Onların en büyük zevki başkalarının kadınlarıyla ilişki 
kurmak ve onları kocalarından ayırmaktı. Bu bozulmanın en kötüsü idi. 
Çünkü toplumun temel taşını oluşturan ailenin köklerini yıkmak demekti. 
Eğer karı ile koca arasındaki ilişki sağlam olursa, toplum da sağlam ve güç-
lü olur. Fakat ikisi arasındaki ilişki kötü olursa, bütün toplum bozulur. Bu 
nedenle onlar, kendi dayanışmalarının göstergesi olan bu önemli ilişkiyi 
kökünden keserek toplumlarına en büyük kötülüğü yapıyorlardı. Bir hadis-
te Hz. Peygamber (s.a.); Şeytan'ın dünyanın dört bir tarafına vekillerini 
gönderdiğini söyler. Vekiller geri döndüğünde ne yaptıklarını anlatırlar. 
Birisi kavga çıkardığını, ötekisi karışıklık ve kargaşa yarattığını söyler; fakat 
Şeytan "Hiçbir şey yapmadınız" der. Daha sonra biri gelir ve: "Bir adamla 
karısının arasını ayırdım" der. Şeytan onu kucaklar ve: "Gerçekten büyük 
bir iş yaptığını" söyler. Bu hadisin ışığında, neden iki meleğin İsrailoğulları-
'na karı ve kocayı ayıran bilgi ile gittikleri açığa çıkmaktadır. Sadece böyle 
bir şey, onların ahlâkî seviyelerini tam anlamıyla ölçebilirdi. 

172) Ey iman edenler! Eğer, sadece O’na kulluk ediyorsanız, size rızık 
olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından170 yiyin ve Allah'a şükredin. 

170. İnananlara, rahipler, hahamlar, din bilginleri ve atalar tarafından ko-
nulan her tür gereksiz, yanlış ve gayri meşru yasağı kaldırmaları emredil-
mektedir. Eğer söyledikleri gibi gerçekten Allah'a inanıyorlarsa, Allah'ın ya-
sakladığı şeyleri yemekten kaçınmalı ve O'nun helâl kıldıklarını, hiç tere-
düt etmeksizin yemelidirler. Bir hadis-i şerifte, Hz. Peygamber (s.a) şöyle 
buyurmuştur: "Bizim kıldığımız gibi namaz kılan, yüzünü bizim kıblemize 
çeviren ve bizim boğazladığımızı yiyen kimseler Müslümandır." Bu nedenle 
eğer bir kimse Allah'ın helâl ettiği şeyleri yemekte şüpheye düşerse, Kâbe'-
ye yönelerek namaz kılsa bile henüz gerçek bir Müslüman olmamış demek-
tir. Eğer gerçekten ve samimiyetle Müslüman olmuşsa, cahiliye inançlarını 
ve önyargılarını bir tarafa bırakmalıdır. Eski âdet ve geleneklere devam et-
mesi o kişinin hâlâ cahiliye zehiri ile zehirlenmekte olduğuna bir delildir.  
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173) O, size ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına ke-
silmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı.171 Fakat kim kaçınılmaz 
olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık (ve saldırı) yapmamak ve haddi aşma-
mak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Ger-
çekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.172 

171. Bu, hem Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın eti, hem de Allah-
'tan başkasına sunulan yiyeceği ihtiva eder. Gerçekte her şey Allah'ındır ve 
her şeyi veren O'dur; bu nedenle şükrün bir nişanesi olarak her şey Allah'ın 
adı anılarak yapılmalıdır. Başkasının adının anılması, o kişi veya şeyin, en 
azından bu niteliklerle Allah'a ortak olarak kabul edilmesi anlamına gelir.  

172. Bu ayette temiz olmayan bir şeyin şu üç şartla kullanılmasına izin ve-
rilmektedir: 1) Aşırı bir ihtiyaç durumunda. Örneğin, eğer bir kişi açlıktan 
veya susuzluktan ölmek üzereyse veya bir hastalık nedeniyle hayatı tehli-
kedeyse ve pis olan şeyden başka kullanabileceği başka şey yoksa o zaman 
onu kullanmasına izin verilir. 2) Kişi böyle yaparken kalbinden Allah'ın ka-
nununu çiğnemek gibi bir istek geçirmemelidir. 3) Kişi gerekli olandan bir 
lokma bile fazla kullanmamalıdır. Meselâ böyle bir durumda, eğer haram 
olan şeyden bir-iki lokma veya damla hayatı kurtarmaya yetecekse, kesin-
likle bundan fazlası alınmamalıdır.  

188) Birbirinizin mallarını aranızda haksızlıkla yemeyin. İnsanların malla-
rından bir kısmını, bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere 
(rüşvet olarak) vermeyin.197 

197. Bu ayetin iki yönü vardır: Hiç kimse hâkimlere rüşvet vererek başkala-
rının malını ele geçirmeye çalışmamalı ve bu nedenle yalan iddialarla mah-
kemeye başvurmamalıdır. Var olan delillere göre hâkimin, haksız kimse le-
hine hüküm vermesi mümkündür. Bu hüküm, o malın haksız kişiye helâl ol-
duğu anlamına gelmez. Hz. Peygamber (s.a) böyle kimseleri şu şekilde 
uyarmıştır: "Her şeyin ötesinde ben de bir insanım. Benim önüme getirilen 
bir davada, karşısındakinden daha iyi konuşanın lehine hüküm vermek 
mümkündür. Fakat onun lehine hüküm vermiş olsam da, davayı bu şekilde  
kazanan kişi, aslında kendisine Cehennem'de bir yer kazanmaktadır."  

219) Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, 
hem de insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından 
daha büyüktür."235 Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "İhti-
yaçtan artakalanı." Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşü-
nürsünüz; 
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235. Bu, alkollü, sarhoş edici içkiler ve şans oyunları ile ilgili verilen ilk 
emirdir. Burada, ileride kesin yasaklamaya giriş teşkil edecek şekilde bun-
ların kabul edilemeyeceği bildirilmektedir. Bu emrin ikinci aşaması, mümin-
lere sarhoşken namaz kılmanın yasaklanmasıdır. En sonunda içki ve kumar 
tamamen haram kılınmıştır. (Bkz. Nisa: 43, Mâide: 90). 

5 El-Mâide: 
3) Ölü eti,9 kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş,10 
vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvan ta-
rafından yenmiş, (henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,11 dikili 
taşlar üzerine12 boğazlanan13 (hayvanlar), ve fal oklarıyla kısmet ara-
manız14 size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) 
Bugün küfre sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmiş-
lerdir. Artık onlardan korkmayın, Ben'den korkun.15 Bugün size dininizi 
kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak 
İslâm'ı seçtim.16 Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı 
karşıya kalırsa' günaha eğilim göstermeksizin (bu haram saydıklarımız-
dan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.  

9.  "Doğal şartlarda ölen hayvan etleri."  

10. Allah'ın adından başka bir kimse veya bir şey adına kesilen veya bir veli 
(aziz), bir tanrı ya da bir tanrıça vs.ye sunma niyetiyle kesilen hayvanın eti.  

11. "Eğer bir hayvanın başına bunlardan biri gelir de yine ölmez ve gereği 
gibi boğazlanırsa, onun etini yemek helâldir." Buradan temiz bir hayvanın 
etinin ancak öngörüldüğü şekilde boğazlanmasıyla helâl olacağı ve onu he-
lâl kılmanın başka bir yolunun bulunmadığı anlamı da çıkmaktadır. Hayvan 
öngörüldüğü şekilde, yani boğazın çoğu kısmı kanın serbestçe akmasına 
imkân verecek biçimde kesilir. Eğer boynun tamamı koparılır veya hayvan 
boğazından sıkılarak ya da bir başka şekilde öldürülürse, gerektiği gibi bo-
ğazlanmış olmaz. Çünkü bu durumda kanın çoğu vücutta kalarak farklı yer-
lerde pıhtılaşıp ete yapışır. Fakat gerektiği şekilde boğazlanacak olursa, vü-
cudun tamamı, beyinle bağlantılı olarak kanın bütünüyle vücuttan boşal-
ması için uzun bir süre kalır ve et bizzat haram olan kandan temizlenir. Bu 
bakımdan, etin helâl olması için kandan temizlenmesi gerekir.  

12. Arapça'da nusub, özelikle herhangi bir aziz veya tanrı için kendilerine 
gayri meşru bir tapınmadan dolayı kurbanın kesildiği her türlü yer için 
kullanılır.  
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13. Bu bağlamda, hükmün yiyecekleri haram veya helâl kılmak için öngör-
düğü sınırların tıbbî açıdan değil de ahlâkî ve manevî açıdan çizildiği iyice 
anlaşılmalıdır. Hüküm, ancak neyin ahlâkî veya manevî açıdan zararlı ya 
da yararlı olduğu ve helâl şeyleri kazanmanın doğru ve yanlış yollarıyla ilgi-
lenir. İnsanın kendi kendine bunları ortaya çıkarma aracının bulunmadığı 
ve bu nedenle hükmün yol göstericiliği olmadan bu alanda yanlışlıklar ya-
pabileceği açıktır. Bu yüzden, yasaklanan şeyler temizlik (tayyib) veya ah-
lâk ya da inanç açısından zararlı olduğu için yasaklanmıştır. Meşru kılınan 
şeyler ise, bütün bu kötülüklerden uzak olduğu için meşru kılınmıştır. Bura-
da, halkın açıkça anlaması için Allah'ın neden bazı yasakların altında yatan 
hikmeti açıklamadığı sorulabilir. Kur'an'ın aynı zamanda Âlim ve Hakîm de 
olan Allah'ın Kitabı ve Hz. Peygamber'in (s.a) O'nun Resulü olduğuna ina-
nan bir kişi, arkada yatan hikmeti anlamadan da bu sınırları gözetir.  

14. Bu ayet üç tür yasaktan oluşmaktadır: 1- Tanrı, tanrıça veya benzerle-
rinden, şirk olan yollarla talihini öğrenmek için fal okları çekmeyi veya ge-
lecekleri ya da anlaşmazlıkları çözümlemekle ilgili işaretler almayı yasakla-
maktadır. Söz gelimi, Mekke'nin putperest Kureyş kabilesi bu amaçla Kâbe-
'de Hûbel putunu seçmişlerdi, onun yanında yedi fal oku bulundururlardı. 
Putun bakıcısına (din adamına) kurban sunduktan ve bir takım merasimler-
den sonra bir ok çekerler ve onun üzerine kazınmış bulunan yazıları Hûbel-
'in hükmü olarak kabul ederlerdi. 2- Akla ve bilgiye başvurmadan herhangi 
bir şeyi iyi veya kötünün işareti saymak, hayatın günlük sorunları hakkında 
mantıksız karar alma yöntemleri ve yollarından veya belli şeyleri, olayları, 
durumları ve benzerlerini uğursuzluk sayarak gelecek olaylar hakkında 
anlamsızca sonuçlara varmaktan oluşmaktadır. Kısaca, fal yöntemlerini ve 
kehanetleri içine almaktadır. 3- Kazanmanın meziyet ve liyâkate, hak, hiz-
met ve diğer aklî yargılara değil de, salt şansa dayandığı tüm kumar çeşit-
lerini kapsamaktadır. Örneğin, belli bir bilet sahibini çok sayıda aynı türden 
bilet sahiplerinin zararına ödüllendiren piyango çeşitleri ve çok sayıda doğ-
ru cevabın içinde yalnızca şansa dayanarak işaretlenen bir cevaba ödül ve-
ren bulmacalar, tüm bunlar haramdır. Ne var ki, eşit derecede meşru iki 
şey veya hak bulunup da, aralarında hiçbir aklî seçim yapma yöntemi ol-
madığı zamanlarda kura çekmek İslâm'da meşrudur. Söz gelimi ortada her 
bakımdan aynı hakka sahip iki kişi bulunduğunda, hâkim birine öncelik ta-
nıyacak hiçbir aklî yargı yolu bulamazsa ve taraflarda hakkından vazgeç-
mezlerse, iki taraf da razı olmak kaydıyla sorun kura ile çözülür. Veya iki 
meşru şeyden birini seçmek zorunda kalıp da, seçimde güçlük çeken kişi 
kura atabilir.  
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15. "Bugün" belli bir gün veya tarih değil, ayetin indiği gün demektir. "Kâ-
firler dininizden ümidini kesti" ifadesinin anlamı şudur: "Uzun süren sis-
temli bir direnme ve karşı çıkıştan sonra, dininizi başarısızlığa uğratma 
ümidini yitirdiler. Dininiz kalıcı bir hayat düzeni olup, sağlam bir temele 
oturduğundan, artık eski "Cahiliyet'e döneceğinizi ummuyorlar. Yani, kâfir-
lerden sizin dinî görevinizi yapmanıza engel olacak bir tehlike yoktur. " Bu 
yüzden, "Onlardan değil, Allah'tan korkup, O'nun emir ve hükümlerini yeri-
ne getirmelisiniz. Artık Yasa'ya itaatsizliğiniz, Allah'a itaat etme niyeti taşı-
madığınız anlamına gelecektir.  

16. "Dininizi kemâle erdirdim" demek, "Onu bütün bir düşünce, hayat siste-
mi ve medeniyet oluşturan kalıcı bir hayat tarzının gerekli tüm öğeleriyle 
donattım ve ilkelerini koydum. Tüm insanî sorunların çözümü için ayrıntılı 
talimatları belirledim. Artık bundan böyle bir başka kaynaktan kılavuz ve 
talimat aramanıza gerek yoktur." demektir. "Nimetin tamamlanması", hi-
dâyet nimetinin tamamlanmasıdır. "Sizin için hayat tarzı olarak İslâm'dan 
razı oldum; çünkü itaatinizle ve ona olan bağlılığınızla, kabul etmiş olduğu-
nuz İslâm'a içten inandığınızı uygulamada da gösterdiniz. Bu bildirinin, da-
ha önce H. 6. yılda inmiş fakat bu ifadenin gerçek anlamı kavranılamamış 
olduğu için, tüm Arabistan'ın itaat altına alındığı ve İslâm'ın gücünün doru-
ğa çıktığı H. 10. yılda, Veda Haccı münasebetiyle açıklanması için Hz. Pey-
gamber'e (s.a) yeniden vahyolunduğu rivayet edilmektedir.   

 88) Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helâl ve temiz olarak yiyin. 
Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı da takvalı olun. 

90) Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın 
işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar) dan kaçının; umulur ki kur-
tuluşa erersiniz.109  

109. Bu ayette dört şey mutlak olarak haram kılınmaktadır: İçki, kumar, 
ensab (Allah'tan başkalarına tapınmak için adanmış ve içlerinde Allah'tan 
başka şeylerin adlarına kurbanlar ve hediyeler sunulan yerler) ve kehanet 
araçları. Bunlardan içki hakkında hüküm ise, ayrıntıları ile şöyledir: İçki bu 
ayetle mutlak anlamda haram kılınmadan önce, hakkında iki hüküm daha 
inmişti. (Bakara:219, Nisa: 43). Son hüküm gelmeden önce Hz. Peygamber 
(s.a) kendileri mutlak yasağa hazırlamaları için halkı toplamış ve onları 
uyararak şöyle demişti: "Allah insanların içki içmelerinden asla hoşlanmaz. 
Mutlak yasak yakında gelse gerektir. Bu yüzden ellerinde içki bulunanlar 
onu satsınlar." Bundan bir süre sonra, Maide suresi 90. ayet inince, "Şu an-
da ellerinde içki bulunanlar artık onu ne içebilir, ne de satabilir; bu yüzden 
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onu yok etsinler." diye ilânda bulundu. Bunun üzerine dökülen içkiler Medi-
ne sokaklarında aktı. İbn Ömer'den (r.a) rivayet edilen bir hadise göre Hz. 
Peygamber (s.a) şöyle buyurmuşlardır: "Allah içkiyi ve onu içeni, sunanı, 
satanı, alanı, üreteni, ürettireni, taşıyanı ve kendisine taşıtanı lânetlemiş-
tir." Arapça "hamr" kelimesi öncelikle üzümden yapılan şarap anlamına 
geliyorsa da, buğday, arpa, kuru üzüm, hurma ve baldan yapılan içkiler 
için de kullanılır olmuş ve yasak, sarhoşluk veren her şeyi içine almıştır. Hz. 
Peygamber (s.a) zamanında sarhoş için belli bir ceza yoktu. Bu suç için ve-
rilen cezanın en yüksek miktarı kırk kırbaçtı. Hz. Ömer'in (r.a) halifeliğinin 
ilk günlerinde de aynı ceza uygulanıyordu. Fakat o suçların arttığını görün-
ce, diğer sahabelere de danışarak cezayı seksen kırbaca çıkardı. İmam Ma-
lik, İmam Ebu Hanife ve bir rivayete göre İmam Şafiî de aynı görüşteydiler.  

91) Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşür-
mek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeç-
tiniz, değil mi?  

6 El-En âm: 
119) Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dı-
şında, O size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın 
ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın 
kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, se-
nin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. 

121) Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu bir fısk-
'tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için 
kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. 86 Onlara itaat ederseniz şüp-
hesiz siz de müşriklerden olursunuz.87  

86. Burada, Yahudi bilginlerinin İslâm karşısında Cahiliye Araplarının zihin-
lerini zehirlemek için kullandıkları değişik şüphe ve karşı çıkış türlerine de-
ğinilmektedir. Hz. Abdullah İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre, Yahudi-
lerin Hz. Muhammed'e (s.a) karşı öğrettikleri çıkış yollarından biri şuydu: 
"Allah'ın (tabiî ölümle) öldürdüğü haram oluyor da, bizim (Allah'ın adını 
anarak) öldürdüğümüz (boğazladığımız) nasıl helâl oluyor?" Ehl-i kitabın 
çarpık tutumları bu türdendi işte. Halkın zihnini zehirlemek ve gerçekle sa-
vaşlarında onları silâhlandırmak için böylesi sorular icat ediyor ve kendile-
rine sunuyorlardı.  

87. Allah'ın ilâhlığını kabul etmekle birlikte Allah'tan yüz çevirenlerin yolla-
rını ve buyruklarını izlemek de şirktir. Allah'ın birliğini kabul etmek, hayatın 
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tüm yönlerinde Allah'a itaat etmektir. Allah'ın yanısıra bir başka kişiye da-
ha itaat edilmesi gerektiğine inanan bir kimse akide açısından şirke düş-
müştür. Haram ve helâl kılma yetkisini kendisinde gören böylesi kişilere Al-
lah'ın yol göstericiliğini hiçe sayarak itaat eden bir kimse ise şirke amelî 
açıdan girmiş olur. Şimdi, sure içinde 118-121. ayetlerin konumuna baka-
lım. Önceki ayetlerde (116-117) Müslümanlar Hz. Peygamber (s.a.) vasıta-
sıyla, zanna ve kaprislere dayalı yanlış yollarını izleyip propaganda ederek 
başkalarını da saptıranlara karşı korunmaları için uyarılmıştı. Burada ise, 
tam yeri gelmişken, bu soyut talimatı somut biçimde açıklığa kavuşturmak 
için aynı şey örneklenerek tekrarlanmaktadır.  

145) De ki: "Bana vahyolunanlar içinde, yiyen bir kimsenin yiyeceği (şey-
ler) için, ölü eti, dökülen kan, domuz eti ki bu gerçekten murdardır  ya da 
Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında, haram kılınmış bir şey 
bulmuyorum.121 Kim kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, saldır-
mamak ve haddi aşmamak şartıyla (bu sayılanlardan ölmeyecek kadar 
yiyebilir). Şüphesiz senin Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir. 

121. Bu konu, Bakara-173 ve Maide,3'te ele alınmıştı ve Nahl-115'te tartı-
lacaktır. Bakara suresinin 173. ayeti ile bu ayet arasında küçük bir deyiş 
farklılığı varmış gibi görünüyor. Bakara'nın sözü edilen ayetinde yasak-
lanan yalnızca 'kan' idi. Burada haram kılınan ise, akıtılan, yani hayvan 
yaralandığında veya kesildiğinde akan 'kan'dır. Mesfûh (akıtılmış) kelime-
sinin eklenmesi yalnızca 'kan'ın mahiyetini açıklamak için olup, 'emir'de 
herhangi bir değişiklik yapmaz. Aynı şekilde, Maide-3'te bu dört yasağın 
yanı sıra başka şeyler de anılmıştı; boğulan, vurularak öldürülen, düşmekle 
ölen veya bir başka hayvan tarafından sürçülerek öldürülen hayvanlar. Bu 
da, bu yolla öldürülen hayvanların da 'ölü' sayılması gerektiğini gösteren 
bir açıklama olduğundan, iki ayetteki 'emir'in niteliğinde herhangi bir deği-
şiklik yapmaz. Şimdi de fakihlerin çeşitli görüşlerini ele alalım. Hz. Abdullah 
İbn Abbas ve Hz. Aişe, hayvanî yiyecekler içinde yalnızca bu dördün (ölü-la-
şe, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın eti) 
haram ve tüm diğerlerinin helâl olduğu görüşündeydiler. Fakat bu dördün 
yanı sıra, Hz. Peygamber'in (s.a.)evcil maymunlar, keskin dişli av hayvanla-
rı ve pençeli kuşlar gibi daha başka bazı hayvanlardan iğrendiğini ifade 
eden hadisler vardır. Bu nedenle, fakihler yasağı yalnızca bu dört nedenle 
sınırlamaz ve genişletirler. Sonra, yasak üzerinde ve başka hangi hayvanla-
rın yasak olduğu konusunda da fakihler arasında görüş ayrılığı vardır. Me-
selâ Hanefiler, lâşe yiyen hayvanları, av kuşlarını ve ölü etiyle beslenen 
hayvanları mutlak şekilde haram kabul ederken, İmam Malik ve Evzaî'ye 
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göre av kuşları helâl ve Leys'e göre de kedi helâldir, İmam Şafiî'ye göre ise, 
yalnızca (aslan, kurt ve kaplan gibi insanlara saldıran) etobur hayvanlar 
haramdır. Yine Hanefi' lere göre tüm sürüngenler haramken İbn Ebi Leyla, 
İmam Malik ve Evzai'ye göre yılan helâldir. Yukarda verdiğimiz bilgilerin 
incelenmesi sonucunda varılan gerçek, Kur'an'da anılan yalnızca dört şeyin 
haram olduğu ve bunların yanı sıra, çeşitli derecelerde iğrenç daha başka 
hayvanların bulunduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla, bazılarının kişisel iğ-
renme duyduğu hayvanlar hakkında, İslâm Hukuku kimseyi sevmediği şeyi 
yemeye zorlamaz fakat  bunlara haram hükmüde veremez.. 

16 En-Nahl: 
114) Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız,110 Allah'ın nimetine şükredin; 111 
Allah'ın size verdiği rızıklardan helâl (ve) temiz olarak yeyin.  
 
110. Burada helâl ve harama niyet etmek Allah'a ibadetin ölçüsü olarak 
sunulmuştur. Allah'ın kulları olduklarını söyleyenler temiz ve helâl olanı 
yerler. O'na şükrederler, haram ve pis şeylerden kaçınırlar.  
 
111. Bundan, bu sürenin kıtlıktan sonra nazil olduğu anlaşılmaktadır.  
 
116) Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla: "Şuna helâl buna 
haram"114 demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüp-
hesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.  
 
114. Bu ayet açıkça, haram ve helâli belirleme hakkının sadece Allah'a ait 
olduğunu gösterir. Veya başka bir deyişle, kurallar koyma yetkisi sadece 
Allah'ındır. Bu nedenle helâl ve haramı belirlemeye yeltenen herkes O'nun 
haklarına tecavüz etmiş olur. Elbette ilâhî emri nihai otorite olarak kabul 
eden bir kimse, belirli bir şeyin veya hareketin haram mı yoksa helâl mi ol-
duğunu bundan çıkarabilir. Haramı ve helâli belirleme yetkisini haksız yere 
üstlenmek iki nedenden ötürü Allah'a karşı yalan uydurmak olur: a) Böyle 
bir kimse, Kitab'ı göz önüne almaksızın, kendisinin helâl ve haram dedikle-
rinin Allah tarafından helâl ve haram kılındığını söyler veya: b) Allah'ın he-
lâli ve haramı belirleme hususunda insanları hayatlarıyla ilgili hükümler 
koymada serbest bıraktığını söylemek ister. Tabii ki bu iddiaların her biri 
Allah'a karşı uydurulmuş bir "yalan" ve bir iftiradır. 

113 El-Felâk:    
4) Düğümlere üfüren kadınların şerrinden,6  
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6. Düğüme üflemek kelimesi pek çok müfessire göre sihir için kullanılır. 
Çünkü sihirbazlar, bir iple düğüm atarak ona üflerler. Bu ayetin anlamı 
"sihirbazların şerrine karşı fecri getiren Rabb'e sığınırım." şeklindedir. Aye-
tin bu anlamını şu rivayet de teyit eder: Rasûlullah’a sihir yapıldığında Ceb-
rail (a.s) gelerek Muavezeteyn'i okumasını tavsiye etmişti. Muavezeteyn'de 
bir tek bu cümle sihirle ilgilidir. Sihir hakkında şu bilinmelidir; Birisini sihirle 
etki altına almak için şeytandan ve yıldızlardan yardım istenir. Kur'an bu 
nedenle sihiri küfür saymıştır. Yapılan sihirde şirk olmasa ve küfür kelimesi 
bulunmasa da sihir haramdır. Rasûlullah onu, yedi büyük günahtan biri 
saymıştır. Bu yedi günah insanın ahiretini mahveden günahlardır. Buhari 
ve Müslim'den, Rasûlullah’ın şöyle dediği Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş-
tir: "Mahveden yedi şeyden sakının. Ashab sormuş: Ya Rasûlullah onlar ne-
dir? Rasûlullah şöyle buyurmuştur: "Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, 
haksız yere adam öldürmek, riba yemek, yetimin malını yemek, cihatta 
düşmandan kaçmak, iffetli bir mümin kadına zina iftirası atmak. 

 
HESAP GÜNÜNDE CEZA VE MÜKÂFATIN ÖLÇÜSÜ 

 
79 En-Nâzi’ât: 
37) Artık kim taşkınlık edip-azarsa, 
38) Ve dünya hayatını seçerse,  
39) Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. 
40) Fakat Rabbinin huzurunda suç işlemekten çekinerek, nefsini tutkular-
dan sakındırırsa, 
41) Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir. 

84 El-İnşikâk: 
7) Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, 
8) O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,6 

6. Yani onların (iyilerin) hesabı zor olmayacak ve onlara dünyada hangi kö-
tülükleri yaptın? Diye sorulmayacaktır. Şayet iyilikleri kötülüklerinden ağır 
basarsa, onların hesabı görülürken kötülükleri affedilecek ve onlara bu ko-
nuda hesap sorulmayacaktır. Kur'an'a göre kötüler hesaba çekilirken he-
sapları çok zor olacaktır. Bu husus Rad-18'de hesabın en kötüsü ifadesi ile 
anlatılmıştır. Salih insanlar için ise, Ahkaf-16'da hesaplarının nasıl olacağı 
hakkında şöyle buyrulmuştur: "Onlar öyle kimselerdir ki, yaptıklarının en 
iyisini onlardan kabul eder ve onların kötülüklerinden geçeriz, cennet halkı 
arasındadırlar. Bu kendilerine doğru vadedilen Vaad dir." Hz. Aişe’den bir 
rivayette, Rasûlullah şöyle dedi:  Allah, kimin eline defteri sağdan verilirse 
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onun hesabı kolay olacaktır "Onun sadece hesabı görülecektir. Öyle uzun 
uzun soruşturulmayacaktır." buyurdu. Diğer bir rivayete göre ise: "Bir de-
fasında Rasûlullah’ı namazda şöyle dua ederken duydum: "Yarabbi! He-
sabım kolay olsun!" Selâm verdikten sonra, ona bu duanın anlamını sor-
dum. Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: "Kolay hesap kulun hesabının hemen 
görülmesi ve affedilmesidir." 

9) Ve kendi yakınlarına da sevinç içinde dönmüş olacaktır.7 

7. Ayette geçen onun ehli ifadesi ile onun akrabası, dostları ve onun gibi 
azaptan kurtulanlar kast olunuyor.  

10) Kimin de kitabı ardından verilirse,8 

8- Hakka Suresi'nde "amel defterlerinin sol elleri tarafından verileceği" be-
yan edilmişti. Bunun nedeni herhalde şu olmalıdır. Kâfir yaptığı işlerin kötü 
olduğunu bildiği için, utanarak elini arkaya çekecek, fakat buna rağmen 
amel defteri arkasından eline verilecektir. Kısaca bundan kurtuluş yoktur.  

11) O da, helâkı (yok olmayı) çağıracak, 
12) Çılgın alevli ateşe girecek. 
13) Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.9 

9. Onların hâli Salih insanların tam tersidir. Bu husus hakkında Tur 26' da 
şöyle buyrulmuştur: "Daha önce biz ailemiz içinde korkardık dediler" Yani 
onlar çoluk çocuklarının muhabbet ve sevgisi, ahiret hayatlarını tehlikeye 
sokmasın diye, her an bunun korkusu içinde yaşarlardı. Kâfirler ise, tam ak-
sine çoluk-çocuklarına eğlence dolu bir hayat geçirtebilmek için haram-
helâl demeden her yola başvururlar ve onların refahı için başkalarının hak-
larına tecavüz ederek, Allah'ın hudutlarını çiğnerlerdi.  

14) Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. 
15) Hayır; gerçekten onun Rabbi, kendisini çok iyi görendi.  

HEVA VE HEVESİ İLÂH EDİNMEK 

45 El-Câsiye:    
23) Nefsinin arzusunu ilâh edinen30 ve Allah'ın (halini) bildiği için saptır-
dığı,31 kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi 
gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir?32 
Halâ düşünüp ibret almayacak mısınız? 
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30. "Heva ve hevesini ilâh edinmek" ifadesiyle bir kimsenin, nefsinin her is-
tediğini yapması ve yaptığı işin Allah indinde haram mı helâl mi olduğunu 
dikkate almadan davranması kastolunmaktadır. Böyle bir insan, Allah em-
retmiş bile olsa, eğer nefsi istemiyorsa o işi yapmaz. İşte bu kimse nefsine 
itaat ettiği şekilde, başkalarına da itaat ediyorsa şayet, o kimseleri ilâh ve 
ma'bud edinmediğini söylese de tanrı edinmiş olur. Çünkü bu kayıtsız şart-
sız teslimiyeti, onun bu kimseleri tanrı edindiğinin açık ispatıdır. Ve bu da 
apaçık şirktir. Bu kişi, itaat ettiği kimseye secde etmediğini ve onu ilâh ola-
rak görmediğini söylemekle, şirkten kurtulamaz. Nitekim diğer büyük mü-
fessirler de bu ayeti, bu şekilde yorumlamışlardır. İbn Cerir, "Allah'ın koy-
duğu helâl ve haramı dikkate almadan nefsinin arzusuna göre davranan 
kimse, nefsini ilâh edinmiş olur" demektedir. 

31. "Allah'ın bir ilme göre saptırdığı kimse" ifadesiyle, ilmi olmasına rağ-
men dalâlete düşen kimselerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Çünkü o nefsi-
nin kölesi olmuştur. Ayrıca şöyle bir anlam da vermek mümkündür: "Allah 
o kimsenin nefsine kulluk ettiğini bildiği için, onu dalâlete itmiştir."  

32. Allah'ın bir kimseyi dalâlete itmesi, o kimsenin kalp ve kulağını mühür-
lemesi ve gözlerine perde çekmesi hakkında, birçok yerde açıklamalar ya-
pılmıştır. Bu ayetin siyak ve sibakından ahiret düşüncesini ancak nefsinin 
yönlendirmesiyle hareket eden ve nefislerine kul olan kimselerin inkâr et-
tikleri açıkça anlaşılmaktadır. Ahireti inkâr edenler giderek nefislerine köle-
liği daha da artırır ve battıkça batarlar. Hiçbir kötülükten çekinmeden, 
başkalarının haklarına tecavüz etmekten ve zulümde bulunmaktan  sakın-
mazlar. Hak ve hukukun onlar nezdinde bir anlamı yoktur. Hiçbir şeyden ib-
ret almadıkları gibi, onlara nasihat da fayda vermez. Gece gündüz arzula-
rının peşinde koşarlar ve hangi yolla olursa olsun heva ve heveslerini tat-
min etmek için çırpınıp dururlar. Tüm bunlar, ahiret düşüncesini inkâr 
etmenin sonuçta insanın ahlâkını felç ettiğinin apaçık ispatıdırlar. Çünkü 
bir insanın davranışlarından kendini Allah'a karşı sorumlu hissetmesi, onun 
insanlık dairesi içinde bulunduğunu gösterir.  

 
HIRSIZLIK YAPMANIN HÜKMÜ 

 
5 El-Mâide: 
38) Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah'tan 
caydırıcı bir ceza olarak kesin.60 Allah mutlak üstün Olan dır, en iyi hü-
küm verendir.  
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60. Hırsızın (iki değil) bir eli kesilir ve ilk hırsızlık olayında sağ elin kesilmesi 
konusunda icma vardır. Hz. Peygamber (s.a) emaneti kötüye kullanıp ema-
nete hıyaneti hırsızlık saymamış ve bu suçu işleyenin eli kesilmeyeceğini 
irade buyurmuştur. Bu da göstermektedir ki, hırsızlık ancak başka birinin 
elinin altındaki mal haksız yere çalınıp mülkiyete geçirildiği zaman meyda-
na gelir. Hz. Peygamber (s.a) yine, değeri az olan bazı malları çalanın elinin 
kesilmeyeceğini belirtmiştir. Örneğin, Hz. Aişe'den (r.a) rivayet edilen bir 
hadise göre, "Hz. Peygamber (s.a) "Meyve ve sebze gibi yenilecek şeylerin 
çalınmasında el kesme yoktur" buyurmuşlardır. Halife Hz. Osman ve Hz. Ali 
(r.a) kuş çalanın elinin kesilmemesine hükmetmişti. İmam Ebu Hanife’ye 
göre sebze, meyve, et, pişmiş yemek, henüz toplanmamış tahıl, eğlence ve 
müzik aletlerinin, ormanda otlayan hayvanların çalınması halinde el kesil-
mez. Ne var ki, Kuşkusuz bunlar daha değişik şekillerde cezalandırılırlardı. 

Ancak, şu gerçek te göz ardı edilmemelidir. Allah’ın en temel ve genel hük-
mü olarak bütün hükümler meşruiyetini buradan alırlar: Zorunluluklar/ 
mecburiyetler bütün haramları mubah, yasakları geçersiz kılar. Dolayısıyla 
önemli olan, çalınan şey değil, çalınma nedenidir. Örneğin aç kalmış bir 
kimsenin açlığını gidermesi için yiyecek çalması hırsızlık değildir ve eli de 
kesilmez. Zira suçlu o değil, onu aç bırakandır. Örneğin, birini öldürenin ce-
zası öldürülmek olduğu halde; “eğer nefsi müdafaa ve ya meşru bir neden-
le öldürmüşse, ölüm cezasının uygulanmaması gibi. Ancak, tıpkı can gibi 
mal da kutsanmıştır ve her türlü güveni sağlanmalıdır. Emek harcamadan, 
haksız yoldan ve ihtiyacı da yokken başkasının malını çalmak hırsızlıktır ve 
eli kesilir. 

39) Kim yaptığı hırsızlıktan sonra Tevbe eder ve kendini düzeltirse, şüp-
hesiz Allah onun tövbesini kabul eder.61 Muhakkak Allah, bağışlayandır, 
esirgeyendir.  

61. Bu, hırsız pişman olursa eli kesilmez demek değildir. Eli kesildikten son-
ra tövbe eder, kendini düzeltir ve Allah yolunda, gerçek anlamda Allah'a 
kul olursa, kendini günahından temizleyecek olan Allah'ın gazabından kur-
tarır demektir. Öte yandan kişi, eli kesildikten sonra pişmanlık duymaz ve 
ıslah olmayıp kötü düşünceler beslemeye devam ederse, ağır cezaya rağ-
men kalbi temizlenmemiş demektir. Bu yüzden, yine Allah'ın gazabını hak 
edecektir. Kur'an'ın kişiyi, Allah'ın affını dilemeye ve kendini düzeltmeye 
teşvik etmesinin nedeni budur. El, toplumun huzurunun korunması için 
kesilir. Ceza mutlaka ruhu temizleyecek demek değildir. Ruh ancak tövbe 
ve Allah'a yönelmekle temizlenir.  
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HIZIR “ilm-i ledün” 

18 Kehf: 
65)  Derken katımızdan, kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan 
bir ilim öğrettiğimiz1. Bizim kullarımızdan bir kul2 buldular.   

1. “Ledün” sözcüğü, kimi dünya dinlerinde gnosis (gizli, özel bilgi, sır) ola-
rak tanımlanan biçimiyle “tasavvuf dininde” de bilgi türü olarak, “ilm-i le-
dun” olarak yer almaktadır. Bu; “hiçbir çaba olmaksızın, Allah’ın, birilerinin 
kalbine doğrudan bilgi yüklemesi” olarak tanımlanmaktadır. Oysa “ledün” 
sözcüğü Kur’an’ın birçok ayetinde olduğu gibi, burada da “mekân zarfı” 
olarak; tarafında, yanında, katında anlamlarına gelmektedir. 

 2. Çeşitli kaynaklara dayanılarak “Hızır” olarak adlandırılan “bir kul”un 
kim olduğu bilgisi Kur’an’da yer almamaktadır. Hızır sözcüğü Kur’an’da yer 
almadığı halde, “kullarımızdan bir kul”u, Kur’an dışı geleneksel anlayış,  
Kur ’an dışı inançların etkisinde kalarak “Hızır” olarak anmaktadır.  

                                                                              (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
 

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? 

39 Zumer: 
9) Gece saatlerinde secde ederek, kıyam durarak gönülden itaatkâr olan, 
ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini uman kimse, bu nankörlerle bir 
tutulur mu?  De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu”?28 Kesinlikle 
yalnızca temiz akıl sahipleri öğüt alırlar.  

28. Burada, biri kendisine bir musibet geldiğinde sadece Allah'a rücu eden, 
diğer zamanlarda ise başkalarına kulluğu esirgemeyen kimseler ile diğeri 
her zaman ve halde Allah'a yönelen kimseler olmak üzere iki tip insan ara-
sında bir mukayese yapılmaktadır. Allah Teâlâ birinci grubu cahil, ikincileri 
ise, okuma yazma bilmeseler de âlim olarak nitelemektedir. Zira asıl ilim, 
hakikatin ilmidir ve bu ilme göre amel etmektir. İnsanın kurtuluşu buna 
bağlıdır. Sanki şöyle denmek isteniyor "Bu iki grubun eşit olması mümkün 
mü?" Bu insanların dünyada bir araya gelmeleri nasıl mümkün değilse, 
ahirette de bir araya gelmeleri mümkün olmayacaktır. 
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HİDAYET - DELÂLET 
 
2 El-Bakara: 
175) Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın 
almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. 

6 El-En âm: 
125) Allah, kime hidayet dilerse, onun kalbîni İslâm'a açar;92 kime de 
sapkınlık dilerse, göğe çıkmaya çalışıyormuşçasına kalbîni daraltır ve sı-
kar. Allah, iman etmeyenleri işte böyle sıkıntı içinde bırakır. 

92. "Allah kalbîni İslâm'a açar" ifadesi, "Allah zihninden ve kalbinden İslâm 
hakkındaki her tür kuşku, tereddüt ve kararsızlığı gidererek, kendisini İslâm 
gerçeği konusunda iyice ikna eder" demektir. 

7 El-A’râf: 
29) De ki: “Rabb’im bana haktan yana olmayı emretti.” Her mescitte yüz-
lerinizi O’na doğrultun ve dini yalnızca O’na has kılarak dua edin. Sizi ilk 
yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz. 

30) Bir kısmına hidayet19 verdi, bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü bun-
lar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru 
yolda saymaktadırlar. 

19. Allah bizzat kendisinin tanımladığı dinin ve onun aşağıda anlatılan te-
mel prensiplerinin, müşriklerin saçma geleneklerle beslenen din anlayışları-
na tamamen ters düştüğünü, 29. ayette beyan etmiştir. 1) Bir insan, haya-
tını, adalet ve hakkaniyete uygun bir şekilde düzenlemeli, 2) İbadetinde sa-
dece hakka yönelmelidir. Yani, "yalnız Allah'a yönelinmeli, bu konuda şir-
kin her türünden kaçınmalı, Allah'tan başkasına en ufak bir itaat, saygı ve-
ya yönelim göstermemelidir." 3) İnsan, hidayeti, yardımı ve her türlü kötü-
lükten koruma ve kollanmayı sadece Allah'tan dilemelidir. Bunun için de 
Allah'tan yardımını istemeden önce bütünüyle tüm hayatını O'na adamalı, 
O'na teslim olmalıdır. Çünkü inançsız, asi ve başkasına kul olarak, hayatını 
şirk içinde sürdürmek ve sonra da "Allah'ım, sana karşı başkaldırışımızda 
başarılı olmamız için bize yardım et" gibi duada bulunmak elbette abestir. 
4) Bütün bunların yanında şüphe duymadan, bu dünyada nasıl doğduysa 
ahirette de öyle diriltileceğine ve daha sonra dünyada yaptığı bütün işlerin 
hesabını vermek üzere çağrılacağına samimi bir şekilde inanması gerekir.  
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178) Allah kime hidayet verirse o artık hidayeti bulmuştur; kimi de şa-
şırtıp-saptırırsa artık onlar da hüsrana uğrayanlardır. 

186) Allah'ın saptırdığı kimseye artık hidayet verecek yoktur. Ve onları 
tuğyanları (azgınlıkları) içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakıverir. 

10 Yûnus: 
108) De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hi-
dayete ulaşırsa, o, ancak kendi nefsi için hidayete ulaşmıştır. Kim de sa-
parsa, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim." 

13 Er-Ra’d: 
27) Küfre sapanlar: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya!" 
derler.43 De ki: "Şüphesiz Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, kendisine ka-
tıksızca yöneleni de dosdoğru yola yöneltip iletir."44 

43. Bu soruya daha önce ki ayetlerde cevap verilmişti. Şimdi de aynı itiraz 
tekrarlanarak, farklı bir üslupla cevap verilmiştir.  

44. Bu onların sorularına cevaptır. Onların dalalete düşmelerinin mucizeyle 
hiçbir ilgisi yoktur. Eksik olan mucize değil, doğru yolu bulma arzusudur. 
Çünkü Allah hiç kimseyi eğer sapmışsa zorla doğru yola sokmaz. Bırakın, 
dileyen seçtiği batıl yolda serseriler gibi dolaşıp dursun. Öyle ki, böyle kim-
seler için hakikati bulmaya vesile olabilecek vasıtalar bile bir sapıtma vası-
tası olur. İlkine yol gösteren bir meşale, diğerinin gözlerini kamaştırır. İşte 
Allah'ın bir kimseyi saptırmasından kasıt budur. Onların mucize taleplerine 
verilen bu cevap eşsiz bir belagat örneğidir: "Ey akılsızlar, doğru yolu bula-
mamanızın mucize gösterilmesiyle bir ilgisi yoktur, onu bulmak istemeyen 
sizlersiniz. Etrafınızda her tarafa yayılmış duran sayısız ayetleri görmüyor-
sunuz; çünkü hidayete ermek gibi en ufak bir derdiniz yok. Bunca ayet size 
yol göstermezken nasıl olur da tek bir ayet (mucize) yardım eder? Ancak 
Allah'a yol arayanlar bu ayetleri görürler ve bununla doğru yolu bulurlar. 

14 İbrâhîm:     
4) Biz, mesajımızı anlaşılır olarak iletebilmesi için hiç bir resulü, kendi 
halkının dilinden başka bir dille göndermedik.5 Allah, artık dileyen kim-
seyi saptırır, dileyen kimseyi de hidayete iletir.6 O, üstün ve güçlü olan-
dır, hüküm ve hikmet sahibidir.7 

5. Bu ayet iki noktayı ima eder: Birincisi, Allah insanların daveti anlayama-
ma gibi bir bahaneleri olmaması için vahy, peygamberin gönderildiği kav-
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min diliyle indirilmiştir. İkincisi, bu ayet, mucize olsun diye hiçbir Peygam-
berin başka bir dille kavmine gönderilmediğini göstermektedir. Çünkü Al-
lah, insanların meraklarını gidermekten daha çok davetin anlaşılmasına ve 
doğru yola ulaşılmasına, ihtimam göstermiştir. Bu amacı gerçekleştirmek 
için o kavmin dilini bilen Nebi aracılığıyla vahyi insanlara sunmuştur. 

6. "Peygamberler daveti; o kavmin herkes tarafından anlaşılan ana diliyle 
sunmuş olmalarına rağmen, daveti anladıkları halde  kabul etmeyen kim-
seler doğru yola ulaşamamıştır. Çünkü Allah; kişilerin tercihleri doğrultu-
sunda dilediğini hidayete ulaştırmakta, dilediğini de saptırmaktadır.  

7. Allah, Aziz ve çok güçlü olduğu için hiç kimse tek başına doğru yolu bul-
ma veya sapma gücüne sahip değildir. Çünkü hiç kimse sınırsız, bağımsız 
değil, bilakis Allah'ın kudreti dâhilindedir. Fakat Allah hikmet sahibi oldu-
ğu için, kudreti, gelişigüzel bir şekilde, hiçbir şeye dayanmaksızın dilediğine 
hidayet verip dilediğini saptırmakta kullanmaz. O'ndan hidayet alan kişi, 
bu hidayeti kendi çabası ile kazanmıştır, hidayetten sapan kimse ise sapık-
lığı kendisi seçtiği için doğru yoldan ayrılmıştır. 

16 En-Nahl: 
36) Andolsun, biz her topluma: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının" 
(diye tebliğ edecek) bir resul gönderdik.32 Böylelikle, onlardan kimine 
Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine de sapkınlık hak oldu.-33 
Artık, yeryüzünde gezin de yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.34  

32. "Siz işlediğiniz günahlara 'Allah'ın dileği böyle' diye özür öne sürerek 
kurtulamazsınız, çünkü biz her ümmete 'Benden başkasına kulluk etmeyin, 
Tağut’a uyup, ona itaat etmeyin' diye tebliğ eden bir Peygamber gönder-
dik. Bunun yanısıra sizi, daha önceden amellerinizi ve sapıklıklarınızı kabul 
etmediğimiz konusunda uyarmıştık. O halde neden sapıklıklarınız için özür-
ler bulmaya çalışıyorsunuz? Yoksa size gönderdiğimiz Resûllerin size dini 
tebliğ etmek yerine, sizi zorlaması gerektiğini mi söylemek istiyorsunuz? 

33. "Ne zaman bir ümmete bir Peygamber gelse onlar iki grup olurlar." (1) 
Daveti kabul edenler (Eğer Allah'ın dilemesi olmasa bu da imkânsız olur.) 
(2) Daveti reddeden ve sapık yola bağlananlar.  

34. Yani, siz insanlık tarihinden kendinize ders çıkarabilirsiniz. Sözgelimi Hz. 
Musa (a.s) ve İsrailoğulları mı Allah'ın azabına çarptırılmıştır yoksa Firavun 
ve kavmi mi? Yine azab, Hz. Salih, Hz. Hud, Hz. Nuh ve diğer peygamberle-
re inanan kimselere mi, yoksa onları reddedenlere mi gelmiştir? Bu tarihi 
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misallerden, kâfir toplumlara bir mühlet tanınmış olduğu ortaya çıkmıyor 
mu? Allah onlara inkâr ve isyan etmelerine rağmen, yine de mühlet ver-
miştir. Ancak kendilerine yapılan tebliğ ve nasihate rağmen, bir toplum 
dalâlet üzerinde ısrar eder ve haddi aşarsa, onlara verilen mühlet sona 
erer ve Allah o toplumu helâk eder. 

17 El-İsrâ’: 
15) Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa 
kendi aleyhine sapar.15 Hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü 
yüklenmez.16 Biz, bir peygamber gönderinceye kadar (hiç bir topluma) 
azab edecek değiliz.17  

15. Burada, "Eğer bir kimse doğru yola uyarsa, ne Allah'a ne Peygamber'e 
ve ne de başka bir kimseye iyiliği dokunmaz, bu sadece kendi yararınadır" 
gerçeği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan eğer bir kimse doğru yoldan sa-
parsa, kendisinden başka ne Allah'a ne Peygamber'e ve ne de insanları ıs-
lah eden kimselere hiç bir zarar veremez. Çünkü bunlar insanları yanlış yol-
lardan alıkoyup doğru yola yöneltmeyi dilerler ve hiç bir kişisel çıkarları 
yoktur. Bu nedenle akıllı bir insanın yapması gereken şey kendisine neyin 
doğru neyin yanlış olduğu açıklandıktan sonra doğru yola uymasıdır.  

16. Kur'an birçok yerde kişisel sorumluluk ilkesini sık sık vurgulamıştır. Çün-
kü hiç kimse Kur'an’ın ifade ettiklerini tam anlamaksızın körü körüne doğru 
yola tabi olamaz. Herkes sadece kendi ahlâkî tutumundan sorumludur ve 
Allah'a karşı kendisi hesap verecektir, başka hiç kimse onun yükünü pay-
laşmayacaktır. Örnek olarak bir nesil, bir toplum veya çok sayıda insanın 
ortak olduğu belirli bir davranış veya tutumu ele alalım. Hüküm gününde 
tüm insanlar Allah'ın önünde toplandıklarında bu toplu harekete, katkıda 
bulunduğu ölçüde sorumluluk alacak ve ona göre ceza veya mükafata hak 
kazandıracaktır. Ne bir kimse başkasının yaptığı katkı nedeniyle cezalandı-
rılacak ne de onun günahı başka birine yüklenecektir. Bu ilke, akıllı bir in-
sanın başkalarını taklit ederek hareket etmemesi veya onları kendisine ör-
nek göstermemesi için tekrar tekrar ifade edilmektedir. Eğer bir kimse ken-
di kişisel sorumluluğunu hissedebilirse, diğerleri ne yaparsa yapsın hüküm 
gününden başarıyla çıkmasını sağlayacak davranışlarda bulunur.  

17. Bu, Kur'an tarafından zihinlere farklı şekillerde işlenen diğer bir ilkedir. 
Burada ilâhî adaletin uygulanmasında elçinin önemi vurgulanmaktadır. 
Çünkü ceza veya mükafat elçinin getirdiği mesaja göre belirlenmektedir ve 
ilgili kişilerin lehinde veya aleyhinde bir delil olarak kullanılacaktır. Aksi 
takdirde insanların cezalandırılması adil olmaz. Çünkü bu durumda insan-
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lar, doğru yola uymalarını gerektiren bilginin kendilerine ulaşmadığı, bu 
nedenle de cezalandırılmamaları gerektiğini öne sürebilirler. Fakat kendile-
rine ulaşan bu daveti reddettikleri takdirde hiç bir özür hakları kalmaya-
caktır. Bazıları da kendilerine sunulan daveti kabul etmek yerine, "Hiç bir 
Peygamberin tebliğini duymamış olanlar ne yapacaklar?" Şeklinde sorular 
öne sürerler. Bu insanlara gelince, bugün dahi Dünya’nın herhangi bir kö-
şesinde yaşayıpta kendisine Allah’ın mesajı ulaşmayan bir toplumdan Allah 
haberdardır ve adaleti gereği o toplumdan hesap sorulmaz. Fakat kimin 
daveti duyduğunu ve ona karşı ne zaman, nasıl, hangi tutumu takındığını 
yani, cezalandırılması için gerekli şartları hazırlayacak şekilde bir tebliğden 
haberdar olup olmadığını en iyi ancak Allah bilir. 

97) Allah, kimi hidayete ulaştırırsa, işte o, hidayet bulmuştur, kimi de 
saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın.110 Kıyamet 
günü, biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrede-
riz.111 Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükûn buldukça, çılgın 
alevini onlara arttırırız.  

110. Bu ayette Kur'an ilâhî bir kuralı ortaya koymaktadır. Allah, sadece 
kendi hidayetine uymayı isteyen kimseyi doğru yola ulaştırır ve sapmak 
isteyenin de sapıtmasına izin verir. Bundan sonra Allah'ın hidayet kapısını 
kapadığı kimseyi doğru yola getirmeye hiç kimsenin gücü yetmez, çünkü o 
kimse inatçılığı ve sapıklıktaki ısrarı nedeniyle hidayetten mahrum edilmiş-
tir. Şu açık bir gerçektir ki, eğer bir kimse hakka sırtını döner ve bâtıla bağ-
lanırsa, dünyada onu bâtıldan çevirip hakka döndürebilecek hiç bir güç 
yoktur. Çünkü bu sapıklıktan sonra Allah böyle bir kimse için haktan daha 
da uzaklaşıp bâtıla sevgi duymasına neden olan vesileler yaratır.  

111. Kıyamet gününde onlar kör, sağır ve dilsiz olarak diriltileceklerdir, 
çünkü onlar bu dünyada iken hakkı görmediler, duymadılar ve konuşmadı-
lar. Kör, sağır, dilsizler gibi davrandılar. 

19 Meryem: 
75) De ki: "Kim sapkınlıkta ise, Rahman, ona vaat edilen şeyi; azabı veya 
kıyamet saatini görecekleri zamana kadar, zamanı uzatarak süre tanır. 
Böylece kimin yeri (makamı) daha kötü ve taraflarca daha zayıf olduğu-
nu yakında bileceklerdir. 

76) Allah, hidayet bulanlara hidayeti arttırır.46 Sürekli olan Salih davra-
nışlar, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç 
bakımından da daha hayırlıdır.  
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46. Yani "Her fırsatta Allah onları doğru kararlar vermeye yöneltir, onların 
doğru yolu benimsemelerine yardımcı olur ve onları kötülüklerden ve yanlış 
işlerden korur. Bu nedenle onlar doğru yolda sürekli ilerleme kaydederler."  

27 En-Neml: 
92) "Ve Kur'an okumakla. Kim doğru yola yönelirse, kendisi için yönelmiş 
olur ve sapkın yolu seçenlere: "Ben yalnızca bir uyarıcıyım," dersin. 

93) Ve de ki: "Allah'a hamdolsun, O size ayetlerini gösterecektir, siz de 
onları tanıyacaksınız." Senin Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir. 

28 El-Kasas: 
85) Hiç şüphesiz, sana Kur'an'ı farz kılan,107 seni dönülecek yere108 elbet-
te döndürecektir. De ki: "Rabbim, hidayetle geleni de, açıkça bir sapıklık 
içinde olanı da daha iyi bilmektedir." 

107. "O sana Kur'an'ı tebliğ etme, onu insanlara öğretme ve dünyayı muh-
tevasındaki kılavuza göre ıslah etme sorumluluğu vermiştir."  

108. Mead kelimesi orijinal anlamıyla bir kimsenin sonunda dönmek zo-
runda olduğu yer demektir. Nekra (Belirsiz isim) olarak kullanılması, onun 
tarif edilmemiş (edilemez) bir esenlik ve felah yeri olduğuna delâlet eder. 
Bazı müfessirler onun cennete delâlet ettiği düşüncesindedir. Fakat anlamı 
yalnızca cennetle sınırlamak için bir sebep yoktur. Bizzat Allah onu hem bu 
dünyaya, hem de ahirete taalluk eden bir vaat olarak kullanmışta olabilir. 
Hem sonra ayetin bağlamı, Hz. Rasûl'e bağışlanacağı Vaad edilen en yük-
sek şeref ve esenliğe yalnızca ahirette değil, dünyada da gerçekleşecek bir 
vaad olarak bakılmasını gerektiriyor. 57. ayetten bu yana ki ifadelerde 
Mekke müşriklerinin sözleri şöyleydi: "Ey Muhammed, seninle birlikte he-
lâk mı olalım istiyorsun? Eğer sana uyup da bu inancı kabullenirsek Arabis-
tan bize zindan olacak." Buna cevaben Allah, peygamberine şöyle diyor: 
"Ey Muhammed, sana mesajı iletme görevini veren seni helâk etmeyecek, 
tam aksine seni bugün insanların hayallerinin bile erişemeyeceği bir mevki 
ye yükseltecek." Gerçekten de, bundan üç-beş yıl sonra Allah Hz. Rasûl'e 
tüm Arabistan'ın hâkimiyetini bağışlamıştır. Koca bir yarımada bütünüyle 
tek bir şahsın kontrolüne girmiş ve hiçbir muhalifi ona karşı koymaya cesa-
ret edememiştir. Bu sadece politik değil, aynı zamanda dinî bir egemenlik-
ti, zira tüm bir nüfus İslâm'a kazandırılmıştır. 
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34 Sebe’: 
24) De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim?" De ki:42 "Allah, 
gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya apaçık 
bir sapıklıkta."43 

42. Burada soru ile cevap arasında ince ve anlamlı bir boşluk vardır. Soru-
nun muhatabı, sadece Allah'ın varlığına inanmakla kalmayıp, rızkı verenin 
de Allah olduğunu bilen ve buna inanan müşriklerdi. Fakat buna rağmen 
onlar kalplerinde Allah'a başkalarını ortak koşuyorlardı. Şimdi onlara: "Size 
gökten ve yerden kim rızık veriyor?" diye sorulduğunda müşrikler köşeye 
sıkıştırılmış oluyorlardı. Eğer Allah'ın yanısıra başka birisini de ansalar, 
kendilerinin ve halklarının inançlarına aykırı bir ifadede bulunmuş olacak 
ve kavimlerinin kendilerini reddedeceğinden korkuyorlardı. Eğer rızkı vere-
nin sadece Allah olduğunu kabul etseler, o zaman da hemen şu soruyla 
karşı karşıya geleceklerdi: "O halde ne için başkalarını ilah ediniyorsunuz?" 
Rızkı veren Allah olduğuna göre, başka ilâhlara niçin itaat ve ibadet edil-
sin? Böylece müşriklerin kafası karışıyor ve şaşkınlığa düşüyorlardı. Ne 
sadece Allah'ın rızık veren olduğunu söyleyebiliyor, ne de başka bir ilâhın 
rızık verdiğini iddia edebiliyorlardı. Soruyu soran onların cevap vermediğini 
görünce kendi sorusunu kendi cevaplıyor ve: "Allah" diyor.  

43. Bu cümle, tebliğdeki hikmetin önemli bir noktasına işaret etmektedir. 
Yukarıda zikredilen soru ve cevabın mantıklı sonucu Allah'a itaat ve ibadet 
eden kimsenin doğru, O'nun yanısıra başkalarına tapanların ise yanlış yol-
da olduğudur. Yani verilecek cevap: "O hâlde biz doğru yoldayız, siz sapık-
lık içindesiniz" olmalıydı. Fakat buna rağmen böyle açık ve dosdoğru bir 
karşılık tebliğ yönünden uygun ve akıllıca olmazdı. Çünkü bir kimseye hitap 
edildiğinde ve kendisine açıkça sapıklık içinde olduğu söylenir, konuşan da 
doğru yolda olduğunu iddia ederse, muhatabını daha da inatçı olmaya ve 
gerçeğe karşı gelmeye sevk eder. Allah'ın Resulünden, sadece apaçık ger-
çeği söylemekle birlikte yanlış yolda olanları mümkün olduğunca tahrik 
etmeden şöyle söylemesi isteniyor: "Onlara de ki: Bizim sadece rızık veren 
bir tek Allah'ı mabud kabul ettiğimiz, sizinse rızık vermeyen başka ilahlar 
edindiğiniz anlaşılıyor. Mantıki olarak hangimizin doğru yolda hangimizin 
yanlış yolda olduğuna siz hükmedin." 

35 Fâtır:   
8) Yaptığı kötü işleri kendisine yakıştıran ve onu güzel gören kimseye ne 
demeli?16 Allah, dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete eriştirir. Öyleyse, 
onlar için üzülüp kendini harap etme.17 Gerçekten Allah, yapmakta ol-
duklarını en iyi bilendir.18   
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16. Yukarıdaki iki paragrafta da sıradan insanlar muhatap alınıyordu. Şim-
di ise bu paragrafta Rasûlullah'ı (s.a), yenilgiye uğratabilmek için tüm güç-
lerini sarfeden, küfrün önderleri muhatap alınıyor. Yani, bazı kimseler, iyilik 
ve kötülük arasındaki farkı idrak etmelerine rağmen, hep kötü işler yapar-
lar, fakat bazı zamanlar vicdanlarının sesine kulak verince, fıtratları tama-
men bozulmadığı için doğru yola girerler. Bazı kimseler de iyilik ve kötülük 
arasındaki farkı idrak bile edemezler. Öyle ki, kötülüğü medeniyetin ve 
kültürün bir simgesi olarak taşırlar. İyiliği gericilik olarak görürlerken fısk 
ve fücur'u da ilericilik kabul ederler. Doğru yol onların nazarında bir sapma 
iken, sapıklık onlar için doğru yoldur. İşte böyle kimseler için nasihat fayda-
sızdır. Çünkü bunlar için iyilik ve kötülüğü ayırt etmek mümkün olmadığın-
dan, kendilerini ıslah etmezler ve nasihatten yüz çevirirler. Bir davetçi bu 
kimselerle zaman kaybetmeden, bunun yerine iyi ve kötüyü fark edebilen, 
kalpleri Hakk'a tamamen kapanmamış kimselere gitmelidirler.  

17. İlk cümlede Allah, "hidayet vermek ve dalâlete düşürmek benim elim-
dedir" diye buyurmuştu. Bu, kötülükte ısrar eden, iyi ve kötüyü ayır edebil-
me yeteneğini kaybeden kimselere, Allah'ın hidayet nasip etmeyip, onları 
kendi hallerine bıraktığı ve onların bu halde yollarına devam ettiklerini 
apaçık göstermektedir. Bundan dolayı Allah, Hz. Peygamber'e (s.a) bu gibi 
insanların peşini bırakmasını, artık onlardan ümidini keserek üzülmemesini 
ve sabretmesini söylüyor. Çünkü onlar dalâlet içinde kalacaklardır. Burada 
iki nokta dikkat çekmektedir: Birincisi, burada sıradan insanlara değil, Ra-
sûlullah'ı (s.a) ve İslâm davetini başarısızlığa mahkûm edebilmek için her 
hileye başvuran Mekke'nin ileri gelenlerine hitap edilmektedir. Bu insanlar 
Hz. Nebi'nin (s.a) insanları neye davet ettiğini ve onun iyi yolda, kendileri-
nin ise kötü yolda olduklarını pekâlâ biliyorlardı. Fakat buna rağmen O'nu 
yenilgiye uğratmak ve kendi kötülükleri üzerinde direnmek için, böyle bir 
yol tutuyorlar ve kötülüğü yaşatmaya çalışıyorlardı. Onlar Hz. Nebi'ye karşı 
bilerek yalan, hile ve iftirada bulunuyorlardı. Hâlbuki Rasûlullah (s.a) dave-
tini sürdürürken, asla böyle yollara başvurmamıştır. Onlar yine de, bu 
çirkin tavırlarında ısrar etmekten çekinmediler, çünkü kötülük onların 
fıtratı haline gelmişti. Dikkat çeken diğer bir nokta da şudur: Şayet Allah 
gerçekleri sadece kendi elçisine anlatmak istemiş olsaydı, ileri gelenlerin 
dalâlet içinde olduklarını anlatmak için açık bir ayete gerek kalmadan  baş-
ka bir şekilde bildirirdi. Ancak halka: "Sizler, toplumun ileri gelenleri olan 
kimselere uyuyor ve peşlerinden gidiyorsunuz. Oysa onların ahlâklarının ne 
kadar bozuk olduğu ve tavırlarının yanlışlığı apaçık ortadadır” denilmiştir. 
18. Hâkim ve yüce olan Allah, tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Ve sizler 
bu davranışlarınızdan ötürü azaba uğrayacaksınız." 
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HİKMET 

 
2 El-Bakara: 
151) Nitekim Biz, size aranızdan ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, 
size kitabı ve hikmeti1 öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi 
gönderdik.                                                                   

1. Kimileri de bu ayetteki “hikmet” kelimesi ile sünnetin, hadislerin kast-
edildiğini; böylece Kuran’a hadisler ile ilaveler yapılabileceğini söylemişler-
dir. Oysa “hikmet” kelimesinin “sünnet” ve “hadis” gibi bir manası olmadı-
ğı gibi, bu kelimeyle Kuran dışında bir kaynak oluşturulabileceğine dair bir 
delil de yoktur. Aksine hikmetin Kuran’da olduğuna dair birçok ayet vardır: 

251) Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öl-
dürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti.273 
Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olma-
saydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı.274 Ancak Allah, âlemlere karşı bü-
yük fazl (ve ihsan) sahibidir. 

273. Kitab-ı Mukaddes'e göre Davut o zaman genç bir delikanlı olarak İs-
rail'in meliki Talut'un ordusu içindeydi. Filistinlilerin şampiyonu olan Calut 
İsrailoğulları'nı tehditle "İsrail kuvvetlerine meydan okuyorum, bir adam 
çıkarın karşıma da onunla dövüşeyim" dedi. Bunu duyan İsrailoğulları'nın 
cesareti kırılmıştı; fakat Davud, Talut'a: "Onun böyle dik başlılık etmesine 
izin vermeyin, bırakın hizmetkârınız gitsin ve Filistinlilerle savaşsın" dedi. 
Talut izin vermedi, fakat Davud ısrar edince kabul etti. Calut onu görünce 
"Gel de senin etini gökteki kuşlara ve dağlardaki hayvanlara yedireyim" 
diye onun gençliğiyle alay etti. Buna cevap olarak Davud: "Allah seni be-
nim ellerime teslim edecek ve bütün dünya İsrail'in bir Allah'ı olduğunu an-
layacak, hatta bütün buradakiler Allah'ın kılıç ve mızrakla korunmadığını 
öğrenecekler ve O, seni bize teslim edecek" dedi. Daha sonra Davut onu öl-
dürdü ve İsrailoğulları arasında çok meşhur oldu. Talut kendi kızını onunla 
evlendirdi. Ve Davud Talut'tan sonra İsrail'in meliki (kral) oldu.  

274. Yeryüzünde barış ve düzeni korumak amacıyla Allah farklı grup, millet 
ve partilerin belli bir sınıra kadar güç kazanmalarına izin verir. Fakat onlar 
bu sınırları aşarlarsa, o zaman onların gücünü kırar ve yerlerine yenilerini 
getirir. Eğer Allah bir millet veya grubun sonsuza dek hâkimiyette kalması-
na izin verseydi, o zaman Allah'ın arzı karışıklık ve düzensizliklerle dolardı. 
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269) Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene 
büyük bir hayır da verilmiştir.309 Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt 
alıp düşünmez. 

309. "Hikmet", neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırmaya yarayan bilgi 
anlamında kullanılır. O halde hikmet sahibi bir kimse şeytanın dar yollarını 
değil, Allah'ın geniş yolunu takip eder. Şeytanın cimri takipçilerine göre ise 
akıllılık, servetleri ile övünmek, her zaman daha fazla kazanmaya çalış-
maktır. Bunun aksine kendilerine gerçek hikmet verilenler bu tür davranışı 
akılsızlık olarak kabul ederler. Onlara göre hikmet, kendi gerekli ihtiyaçları-
nı karşıladıktan sonra servetini cömert bir şekilde iyi amellere sarfetmektir. 
Birinci grubun bu dünyada daha zengin ve rahat bir hayat yaşaması müm-
kündür; fakat dünya hayatı yaşanılacak hayatın tümü değildir. Dünya ha-
yatı, ölümden sonra da devam edecek hayatın sadece küçük bir parçasıdır. 
O halde dünya hayatının kısa zevkleri için ebedî hayatını feda eden kimse 
çok akılsızca davranmaktadır. Akıllı olan ise, dünya hayatından en iyi şe-
kilde yararlanan ve bu dünyada az bir servete sahip olsa da ahiret'teki ebe-
dî hayat için kendisini hazırlayan kimsedir. 

17-İsra:  
39) Bunlar, sana Rabbin’ in hikmet olarak vahyettikleridir.  

Hikmetle ilgili bu ayete kadar bahsi geçen konuların bir kısmı şunlardır:  
Allah’la beraber başka ilahlar edinmemek (22. ayet). Allah’tan başkasına 
kulluk etmemek, ana babaya iyi davranmak (23. ayet). Anne babaya gerek-
li şekilde davranmak (24. ayet). Rabbimiz’ in iç dünyamızı bildiği (25. ayet). 
Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını vermek, israf etmemek (26. ayet) 

Görüldüğü gibi, gerek Peygamberimiz’ in davranış tarzları (sünnet) adına, 
gerek hikmet adına Kuran’a müracaat etmeliyiz. Peygamberimiz’ in sünne-
ti için de, hikmet için de tek güvenilir kaynağımız Kuran’dır. 

Allah’ın Kuran’daki sınırları; hem hikmettirler, hem de bunları uygulamak 
elçiye (Peygamberimize) itaattir. Kuran, Peygamberimiz’ in ağzından du-
yulmuştur. Zaten birçok Kuran ayeti de Peygamber’e “De ki” emriyle baş-
lar. Kuran, Allah’ın elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in getirdiği Allah-
’ın mesajıdır. Peygamberimiz’ in tüm çabası da bu mesajın kılavuzluğuyla 
insanlara rehberlik etmek olmuştur. Bu yüzden aslen Allah’ın olan bu me-
saja uymak; hem göndericisi Allah’a, hem getiricisi elçiye uymaktır. Allah-
’ın dini Kuran’la tamamlanmış olmuyorsa, o zaman Kuran’ın fonksiyonu 
nedir? Allah neden Kuran ile dini yarım bırakıp, dinin diğer kısmını şüpheli 
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kaynaklara bıraksın? Allah’ın dine ilave etmek istediği şeyler olsaydı Ku-
ran’ı bir kat daha kalın yapıp, bu sorunu çözebilirdi. Oysa Kuran, kendisinin 
detaylı olduğunu söylemektedir.  

Geçmiş kavimlerin başına gelenleri tekrarla anlatan Kuran, kendi içeriğinin 
dışında din adına gerekli olan ilave bilgiler olsaydı, onları da içermez 
miydi? Kuran’ı inceleyenler binde bir rastlanma ihtimali olan konularda bi-
le Kur’ an’ın gerekli izahları yaptığını görürler. Örneğin zorda kalıp kan, leş, 
domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvandan başka bir şey bu-
lamayanların, bunları haddi aşmadan yiyebileceği açıklanır ki; bu durum 
binde bir kişinin başına, hayatında ancak bir kez gelebilecek bir olaydır. 
Peki o zaman, gündelik yaşamda sık sık karşımıza çıkacak konularda dini 
hükümler varsa, Kuran’ın bunları içermediği nasıl düşünülür? Eğer bir ko-
nuda Kuran’da bir hüküm yoksa, o konudaki tercih bize bırakılmış demek-
tir. Elbette bu tercih yapılırken Kuran’ın adalet, dürüstlük, israf etmeme gi-
bi koyduğu evrensel prensiplerden sorumlu olduğumuz unutulmadan bu 
tercih yapılmalıdır. 

33 El-Ahzâb: 
34) Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın.-
51 Hiç şüphe yok Allah, latiftir,52 haberdar olandır.  

51. Metindeki "vezkürne" kelimesinin iki anlamı vardır: Hatırlamak ve an-
mak. Birinci anlamı alırsak ayet şu manaya gelir: "Ey Peygamber'in hanım-
ları, sizin evinizin bütün dünyaya Allah'ın ayetlerinin ve Hikmet'in tebliğ 
edildiği ev olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu nedenle sorumluluğunuz 
çok büyük. İnsanların sizin evinizde bile cahiliyeden kalma adet ve özellik-
ler tespit etmesine fırsat vermeyin." İkinciyi kabul edersek ayet şu anlama 
gelir: "Ey Peygamber'in hanımları, siz duyduğunuz ve gördüğünüz herşeyi 
başka insanlara aktarıp anlatmalısınız. Çünkü siz, başkalarının öğreneme-
yeceği birçok şeyi, Peygamber'le (s.a) yakın ve sürekli ilişkiniz sayesinde, 
yaşayıp öğreniyorsunuz." Bu ayette iki şeye değinilmiştir: 1) Allah'ın Kita-
bı'nı oluşturan  ayetleri. 2) Hz. Peygamber'in (s.a) insanlara öğrettiği bütün 
değerli şeyleri kapsayan geniş anlamlı bir kelime olan Hikmet. Bu kelime ile 
Allah'ın Kitabı'nın ayetleri de kastedilmiş olabilir. Hikmet kelimesi, Hz. Pey-
gamber'in (s.a) okuduğu Kur'an ayetleri, kendi sözleri ve eşsiz mükemmel-
likteki kişiliği ile insanlara öğrettiği değerli bilgileri de kapsar.  
 
52. En gizli ve saklı şeyleri dahi bilir.  
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 38 Sâd: 
20) Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayı-
ran söz (hüküm) yeteneği verdik.18 

18. Hz. Davud çok fasih ve beliğ konuşurdu. O konuştuğunda karşısındaki 
kimseler, ne demek istediğini açıkça anlarlardı. Hüküm verdiğinde de, açık-
ça verirdi. Hem ilim, hem de konuşma bakımından faziletli olmak, ancak 
böyle birine nasip olabilirdi. 

62 El-Cumu’a:    
2) Ümmilere,2 içinde, kendilerinden olan; 0’nun ayetlerini okuyan, onları 
arındıran ve onlara Kitap ve hikmeti3 öğreten bir Resul görevlendiren O’-
dur. Oysa onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.4 

2."Ümmî" ifadesi burada, Yahudi edebiyatına göre kullanılmıştır ve bu kul-
lanımda gizli bir alay sözkonusudur. Yani Yahudilere şöyle denilmektedir: 
"Sizler Araplara hakaret amacıyla "Ümmî" diyor ve güya kendinizle muka-
yese ederek onları hakir görüyorsunuz. Ancak Aziz ve Hâkim olan Allah, on-
lar arasından bir peygamber çıkarmıştır. O peygamber kendiliğinden gel-
memiş, bilakis kâinatın sahibi Allah tarafından gönderilmiştir. O Allah ki 
Aziz'dir, Hâkim’dir. O'na karşı koymaya çalışırsanız, hiçbir şey yapamaz sa-
dece kendinize zarar vermiş olursunuz." Kur'an'da "Ümmî" kelimesi pek 
çok yerde geçer. Ancak her yerde muhtelif anlamlarda kullanılmıştır. Bazı 
yerlerde Ehl-i Kitab'ın zıddı mukabilinde, "Kitab sahibi olmayanlara atfen 
kullanılır. Örneğin, "Kendilerine Kitap verilenlere ve Ümmîlere de ki: Siz de 
İslâm oldunuz mu?" (Al-i İmran: 20) Burada bahsi geçen Ümmiler, Yahudi 
ve Hıristiyanlardan ayrı bir topluluktur. Bazı yerde ise kendilerine nazil olan 
Kitabı bilmeyen, anlamayanlar için kullanılır. "Onların (Yahudilerin) içinde 
bir de Ümmiler vardır ki, Kitab'ı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kurun-
tulardır" (Bakara: 78). Bazı yerlerde ise Yahudilerin bizzat kullandıkları an-
lamda, yani Yahudi olmayanlar için kullanılmıştır: "Kitap ehlinden öylesi 
vardır ki, ona yüklerle emanet bıraksan, hepsini sana öder. Öylesi de vardır 
ki, ona bir dinar versen, devamlı başına dikilmeden onu sana ödemez. 
"Ümmilere karşı bize bir sorumluluk yoktur" dedikleri için böyle yapıyorlar 
ve Allah'a karşı bile bile yalan söylüyorlar (Ali İmran: 75). İşte bu anlam, 
sözkonusu ayetteki kullanımla, aynıdır.  

3. Kur'an'da Hz. Peygamber'in (s.a) bu özelliği 4 yerde geçmektedir. Ve bu 
özelliğin vurgulandığı her yerde maksat farklıdır.  
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a) Bakara 129'da Araplara gönderilen felaket olarak değerlendirdikleri Hz. 
Peygamber'in (s.a) aslında kendileri için büyük bir nimet olduğu, nitekim 
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in O’nu, kendi zürriyetlerine gönderilmesi dileğin-
de bulundukları bildirilmektedir. 
b) Bakara 131'de Müslümanların; Allah'ın Hz. Peygamber'i göndermekle 
kendilerine ne büyük bir lütufta bulunduğunu anlayarak kıymetini bilmele-
rini ve onun nimetinden tam anlamıyla istifade etmelerini istemiştir.  
c) Al-i İmran 164'de ise münafıklara ve imanı zayıf kimselere, Allah'ın 
kendilerine ihsan ettiği böylesine bir nimetin kadrini bilemedikleri için ne 
kadar akılsız oldukları hatırlatılmaktadır.  
d) Aynı özellik 4. kez ve bu surede vurgulanarak Yahudilere şöyle seslenil-
miştir: "Hz. Muhammed'in (s.a) davranışları ile ortaya koyduklarından, siz-
ler de onun bir peygamber olduğunu açıkça görmektesiniz. O'nun size oku-
duğu ayetlerin üslûbu, keyfiyet ve lisanı apaçık olarak, okuduklarının Allah-
'ın ayetleri olduğuna delâlet etmektedir. O başkalarının hayatını ıslah et-
mekte, adet ve münasebetlerini temizlemekte ve onları yüksek bir ahlâk ile 
donatmaktadır. Bu ameliyeyi daha önceki peygamberler de, kendi ümmet-
lerine yapmışlardır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a) o ayetleri sadece okumakla 
kalmayarak, Allah'ın Kitabı'nın bildirdiği ölçülere göre, hayatını düzenleyip 
bunu sizlerin önüne bir örnek olarak koymaktadır. Sizlere öyle bir hikmete 
dayalı mesaj sunmaktadır ki, peygamberlerin dışında hiç kimse bu mesajı 
sunamaz. O'nun hayat tarzı, peygamberlere has bir özellik taşır ve insanlar 
Peygamberleri bu özellikleri ile tanırlar. O halde bu ne inattır ki, hayatı 
apaçık gözler önünde olan bu peygamberi, Allah sizin kavminizden değil 
de, "Ümmi" dediğiniz bir kavimden seçtiği için reddediyorsunuz.  

4. Bu, Yahudilerin gözleri önünde açıkça sergilenen, Hz. Peygamber'in (s.a.) 
risaletinin bir başka ispatıdır. Çünkü Yahudiler, asırlardır Arabistan toprak-
larında yaşıyorlar ve Araplar'ın dinî, ahlakî, sosyal ve kültürel hayatlarını 
yakından biliyorlardı. Yahudiler onların İslâm'dan önceki hayatlarını çok iyi 
bildikleri gibi ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a) önderliğinde değişen bu toplu-
mun çizdiği grafiği de açıkça müşahede ediyorlardı. Bu nedenden ötürü, 
onlara şöyle denilmektedir: "Araplar'ın İslâm öncesi hayatları size gizli 
değildir. Onların İslâm geldikten sonra nasıl bir hayat tarzı sürdüklerini 
gördüğünüz gibi, ayrıca aynı toplumda Müslüman olmayan kimseleri de 
görüyorsunuz. Böylesine büyük bir devrimi bir âmâ dahi fark edebilirken, 
bunu ancak bir Peygamberin başarabileceğini, siz neden idrak edemiyor-
sunuz?  
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İBRÂHİM (A.S.) 

6 El-En âm: 
74) Hani İbrahim, babası Âzer'e (şöyle) demişti: "Sen putları ilahlar mı 
ediniyorsun?50 Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde 
görüyorum."  

50. İbrahim Peygamber'in (a.s) hayatında geçen olay şöyle bir delil getir-
mek için anlatılmaktadır: "Nasıl bugün Peygamber Hz. Muhammed (s.a) ve 
izleyicileri Allah'ın hidayetiyle şirki reddetmişler ve yapay tanrıları bıraka-
rak Kâinatın Tek Sahibi'ne teslim olmuşlarsa, daha önce İbrahim Peygam-
ber (a.s) de aynısını yapmıştı. Ve nasıl bugün cahil insanlar Hz. Muhammed 
(s.a) ile tartışıyorlarsa, daha önce de İbrahim'in kavmi aynı şekilde İbra-
him'le tartışmıştı. Ve dün İbrahim'in (a.s) kavmine verdiği cevabın aynısını 
bugün Hz. Muhammed'in (s.a) izleyicileri karşılarındakilere vermektedirler. 
Bunun yanısıra Hz. Muhammed (s.a) Nuh, İbrahim ve İbrahim'in soyundan 
gelen tüm diğer peygamberlerin (selâm üzerlerine olsun) gittiği yoldan git-
mektedir. Bu bakımdan onu inkâr edenler bilmelidirler ki, Peygamberlerin 
yolundan sapmakta ve yanlış yolda yürümektedirler." Bu bağlamda, he-
men hemen tüm Arap yarımadası halkı kendisini öncü ve kılavuz kabul etti-
ğinden, İbrahim Peygamber'in (a.s) akidesinin anılmasının oldukça anlamlı 
olduğu belirtilmektedir. Özellikle Kureyş onun soyundan gelmek ve onun 
yaptığı Kâbe'yi korumakla övünür dururdu. Bu yüzden, onun tevhid akide-
sine, şirki reddedişine ve kavmiyle olan mücadelesine değinmek büyük an-
lam taşımaktadır. Böylece Kureyş'in, İbrahim Peygamber'le (a.s) ilgili iddia-
larında samimi olmadıkları açığa çıkmaktadır. Açıkça görülmektedir ki, 
müşrikler, büyük saygı duydukları, ataları ve peygamberleri saydıkları İbra-
him Peygamber'inkinin (a.s) aksi bir yolda gitmektedirler. Böylece, Müslü-
manlar karşısında da şaşkın bir duruma düşmektedirler.  

75) İşte böyle İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı 
gösteriyorduk51 ki, kesin ilme erenlerden olsun.52  

51. Yani, "nasıl tabiattaki olgular her gün gözlerinizin önündeyse ve Allah-
'ın ayetleri size gösteriliyorsa, aynı şekilde İbrahim'in de önündeydi. Fakat 
İbrahim bunlar üzerinde derinden derine tefekkür edip gerçeği gördüğü 
halde, siz kör insanlar gibi onlara bakıyor ama görmüyorsunuz. Aynı yıldız-
lar, aynı ay ve aynı güneş gözlerinizin önünde doğup battığı halde, doğuş 
zamanlarında siz gerçekten ne kadar uzaktaysanız, batış zamanlarında da 
onlar aynı ölçüde sizi gerçekten uzaklaştırıyor. Fakat İbrahim akıl gözüyle 
tabiattaki aynı olgular üzerlerinde düşünmüş ve gerçeğe varmıştı.  
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52. Buradaki Kur'an ayetlerinde anlatılan İbrahim Peygamber'le (a.s) kav-
mi arasındaki tartışmanın gerçek niteliğini anlamak için devrin dinî ve sos-
yal şartlarını göz önünde bulundurmak gerekir. İbrahim Peygamber'in do-
ğum yeri olan Ur kentinin arkeologlarca kazılıp toprak üstüne çıkarılmasıy-
la dönemin gerçek şartlarını öğrenmemiz kolaylaşmıştır, Sir Leonardo Wo-
oley, araştırmalarının sonucunu 1935'te Londra'da 'Abraham' adlı kitabın-
da toplamıştır. Bazı bölümleri aşağıda sunulmaktadır: Bugün bilginlerce İb-
rahim Peygamber'in yaşadığı dönem olarak kabul edilen İ.Ö. 2100 yılların-
da Ur'un nüfusunun 500.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. O za-
manlar Ur gelişmiş bir endüstri ve iş merkeziydi. Bir yandan ticaret malla-
rını Pamir ve Nilgiri gibi uzak yerlerden kendine çekerken, bir yandan da 
Anadolu'yla ticari ilişkilerde bulunuyordu. Başkenti olduğu devletin sınırları 
günümüz Irak'ının kuzeyine uzanıyordu. Halk çoğunlukla el işçisi (zanaat-
kâr) ve meslekten tüccardı. Arkeolojik kalıntılardan okunan çağın yazıtları 
materyalist bir hayat görüşüne sahip olduklarını göstermektedir; hayatla-
rının ana amacı servet yığmak ve eğlenmekti. Faiz alıp verirlerdi ve bütü-
nüyle işlerine dalmışlardı. Birbirlerine şüpheyle bakarlar ve en ufak sorun-
lardan dolayı hemen mahkemeye koşarlardı. Tanrılarına olan duaları ge-
nellikle uzun hayat, zenginlik ve işlerinde başarı istemekten ibaretti. Halk 
üç sınıfa ayrılıyordu: 1) Amelu: Bu sınıf din adamları, devlet memurları ve 
askeriyeden oluşuyordu. 2) Nuşkenu: Tüccarlar, zanaatkârlar ve çiftçiler bu 
sınıfa dâhildi. 3) Ardu: Bunlar da kölelerdi. Amelu sınıfının özel ayrıcalıkları 
vardı; hem medeni hukuk, hem de ceza hukuku alanında diğer insanlardan 
daha fazla haklara sahiptiler ve hayatlarıyla mülkleri kutsal ve kıymetli tu-
tulurdu. İbrahim Peygamber'in gözlerini açtığı kentin ve toplumun durumu 
buydu işte. Talmud'a göre kendisi Amelu sınıfına dâhildi ve babası devletin 
en önde gelen görevlilerindendi. “Ur'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 
tabletlerde 5000 tanrının adı geçmektedir. Her kentin kendine özgü tanrısı 
ve baş tanrı, ya da kent tanrısı kabul edilen ve kendisine diğerlerinden da-
ha çok saygı gösterilen özel bir tanrısı vardı. Ur'un kent tanrısının adı, 
'Nennar' (Ay tanrısı)'dı ve bu tanrının adıyla sonraki çağların bilginleri bu 
kente 'Kamerina'da demişlerdi. Bir diğer büyük kent, sonradan Ur'un yeri-
ne başkent yapılan 'Larsa' idi; buranın baş tanrısının adı ise 'Şemeş' (Güneş 
tanrısı)'ti. Bu baş tanrıların altında, çoğunlukla yıldızlarla gezegenlerden ve 
bir kaçı da yeryüzü nesnelerinden seçilen çok sayıda küçük tanrılar vardı. 
Halk daha önemsiz şeyler için yaptıkları duaların bu küçük tanrılarca karşı-
lık verildiğine inanırdı. Tüm bu gök ve yer tanrı ve tanrılarının putlar halin-
de sembolleri dikilmişti ve dua vs. tapınmalar bu semboller önünde yapılır-
dı. 'Nannar' putu Ur'da en yüksek tepe üzerinde yapılmış büyük bir tapı-
nakta korunuyor ve yanında karısı 'Ningil'in kutsal yapısı mabet bulunuyor-
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du. 'Nannar' tapınağı bir kral sarayı gibiydi, her gece farklı bir kadın tapını-
cı oraya giderek bu putun gelini olurdu. Böylece tapınakta tanrıya adanmış 
kalabalık bir kadın topluluğu oluşmuştu, bunların durumu âdeta din fahişe-
leri şeklindeydi. Bakireliğini tanrı adına feda eden kadın çok saygın görü-
lürdü. Her kadının kurtuluşa ermesi için en az ömründe bir kez 'tanrı yolun-
da' bir başka erkeğe kendini teslim etmesi gerektiği şeklinde ortak bir 
inanç vardı. Bu din fahişeliğinden en çok yararlananların da bizzat erkek 
'din adamları' olduğu açıktır. Yalnızca bir tanrı değildi 'Nannar'; ülkenin en 
büyük toprak ağası, en büyük tüccarı, en büyük zanaatkârı ve siyasal ha-
yatın baş yöneticisiydi; çok sayıda bahçe, ev ve tarla adanmıştı tapınağına 
çünkü. Bu kaynaklardan gelen gelirin yanısıra, çiftçiler, toprak sahipleri ve 
tüccarlar da mısır, süt, altın, kumaş vs. den oluşan adaklarını tapınağa ge-
tirirlerdi. Tabiî ki, bunlara bakacak kalabalık bir grubun varlığı gerekiyordu. 
Tapınak adına çok sayıda atölye çalıştırılıyor ve geniş düzeyde bir iş çevrili-
yordu. Tapınakta adalet yüksek mahkemesi kurulmuştu ve yargıçları oluş-
turan din adamlarının hükümleri 'tanrı'nın hükmü kabul ediliyordu. Krali-
yet hanedanı da egemenliğini gerçek egemen 'Nannar'dan alıyordu yine. 
Kral ülkeyi onun adına yönetiyordu ve bu bakımdan tanrılık mertebesine 
yükselmiş olup kendisine diğer tanrılar gibi tapınılıyordu. İbrahim Peygam-
ber zamanında Ur'a egemen bulunan hanedan, İ.Ö. 2300'de doğuda Susa-
'ya, batıda Lübnan'a uzanan geniş bir imparatorluk kurmuş bulunan Ur-
Nammu'dan geliyordu. Hanedan Ur-Nammu nedeniyle Nammu adını al-
mıştı, işte Arapça'da buna Nemrud denmiştir. İbrahim Peygamber'in hicre-
tinden sonra bu hanedan ve bu ulus ardı kesilmez felâketlere uğradı. Elam-
lılarca Ur'un yıkılması, Nannar putuyla birlikte Nemrud'un da ele geçirilme-
siyle yıkılış hızlandı. Elamlılar Ur'a egemen olarak Larsa'da yönetimlerini 
kurdular. Son darbe, bir Arap hanedanı yönetiminde güçlenen ve hem Ur'u 
hem de Larsa'yı kontrolüne geçiren Babil'den geldi. Bu yıkılışın sonucunda 
Ur halkı kendilerini yıkım, utanç ve tahripten kurtaramayan Nannar'a olan 
inançlarını bıraktılar. Bugüne değin yapıla gelen arkeolojik araştırmaların 
sonuçları doğruysa, ortada açık bir gerçek vardır: Şirk, İbrahim'in kavminin 
çok tanrıcı ibadetlerinin temeli ve basit bir dini inanç değil, ekonomik, kül-
türel, siyasal ve sosyal hayat sistemlerinin de ana temeliydi. Buna paralel 
olarak, İbrahim Peygamber'in mesajı yalnızca puta tapıcılığın köküne vur-
makla kalmıyor, kraliyet hanedanına tapınma ve bu hanedanın egemenli-
ğinin yanısıra, din adamlarıyla soyluların sosyal, ekonomik ve siyasal statü-
lerine ve tüm ülkenin kollektif hayatına da yükleniyordu. Bu yüzden, çağrı-
sının kabulü kapsamlı değişiklikler gerektiriyordu. Geçerli sosyal modelin 
bırakılıp, tevhid temeli üzerinde yeniden kuruluşunu öngörüyordu. Bundan-
dır ki, İbrahim Peygamber (a.s) mesajını yaymaya başlar başlamaz halk, 
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soylular din adamları sınıfı ve Nemrud hep birlikte onun sesini kesmek için 
ayaklandı ve Kur'an'da anlatılan keskin kavga patlak verdi.  

76) Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. "Bu benim rabbim-
dir!" dedi. Fakat yıldız batınca da, "Ben öyle batanları sevmem" dedi.  

77) Ardından Ay’ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim 
rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun ki Rabbim bana 
doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapmışlardan olurum" dedi. 

78) Sonra güneşi (ışıklar saçarak) doğarken görünce: "İşte bu en büyük, 
Rabb’im budur," demişti. Ama o da batınca, "Ey halkım, tartışmasız ben 
sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım,”53 dedi      

53. İbrahim Peygamber'i Allah'ın elçisi olarak atanmadan önce gerçekliğe 
götüren düşünce şekli 76-78. Ayet 'de,  ifade olunmaktadır. Burada beynini 
ve gözlerini doğru biçimde kullanabilen, İbrahim Peygamber gibi Allah'ın 
Birliği hakkında herhangi bir şey öğrenme imkânı bulunmayan, şirk' in ege-
men olduğu bir çevrede doğup büyümüş de olsa, insanın gerçeğe ulaşabi-
leceği bir peygamber örneği ile anlatılmaktadır. Tek şart, kişinin tabiattaki 
olguları doğru olarak gözlemleyip, onlar üzerinde dikkatlice ve bağlantılı, 
mantıki bir düşünce zinciriyle gerçeğe ulaşmak için aklını kullanmasıdır. 
Önceki ayetlerden, İbrahim Peygamber'in hayatının bilinç kazanmasından 
itibaren yıldızlara, aya ve güneşe tapan bir halkın içinde bulunduğu anlaşıl-
maktadır. Bu bakımdan, onun gerçeği araştırmadaki kalkış noktasının, 'bu 
nesneler gerçekten Rabb olabilir mi?' sorusu olması tabiidir. İşte, Onun dü-
şüncesi bu soru çevresinde merkezileşmiş ve halkının tüm tanrılarının de-
ğişmez bir kanuna bağlı hareket ettiklerini keşfedince de kaçınılmaz ola-
rak, bu tanrılardan hiçbirinin Rabb adını alabilecek herhangi bir niteliğe sa-
hip olmadığı sonucuna varmıştır.  

Hayatında bugüne kadar geceler gelip geçmiş, yıllarca ay, güneş ve yıldız-
lar doğup batmış, fakat belli bir gecede belli bir yıldızın batarken gözlenişi 
İbrahim Peygamber'de (a.s) merkezi Allah'ın Birliği Gerçekliğine götüren 
zihin faaliyetine yol açmıştır. Belki o olgunluk çağına kadar, halkının dini 
olan ve tüm hayat sisteminin üzerine oturduğu yıldızlara, Ay’a ve Güneş’e 
tapma sorunu üzerinde düşünüyordu. Sonra bir gece yıldızları gözlerken, 
zihni birden harekete geçmiş ve sorunu çözmede kendisine yardım etmiştir.  

79) "Gerçek şu ki, ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve ye-
ri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."  
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80) Kavmi onunla tartıştı. Bana doğru yolu gösteren Allah hakkında be-
nimle niçin tartışıyorsunuz? Ben, O’na eş koştuklarınızdan korkmuyo-
rum. Ancak Rabbimin hakkımda dilediği olur. Rabbin ilmi her şeyi kuşat-
mıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?"54  

54. İbrahim Peygamber müşriklerden, kendilerinin de kabul ettikleri Rabbi-
nin her şeyin bilgisine sahip olduğu ve yaptıklarından bütünüyle haberdar 
bulunduğu gerçeğini hatırlamalarını istiyordu. Sonra da, kendilerini düş-
tükleri bitkinlikten kurtarıp, mesajı ve gerçekliği gösterecek sağduyularını 
kullanmaları için bu sorusunu yöneltti.  

81) "Siz, Allah’ın size, hakkında hiç bir yetki vermediği şeyleri O'na ortak 
koşmaktan korkmazken, ben nasıl olurda sizin eş koştuklarınızdan korka-
rım? Bu, ikisinden hangisi emin olmaya daha layıktır? Keşke bilseydiniz. 

82) İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar55, işte güvenlik 
onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.  

55. Bazı tefsirciler, İbrahim Peygamber'in kavminin Allah'a inanmadığı ve 
kendi tanrılarını kâinatın yegâne hâkimleri olarak kabul ettikleri görüşün-
dedirler. Bu nedenle de, ilgili ayetlerin ve İbrahim Peygamber'le ilgili diğer 
ayetlerin yorumunu bu varsayıma dayandırmaktadırlar. Oysa bu bölümde-
ki tüm ayetlerin bu halkın yaratıcı olarak Allah'a inandıklarını, fakat ilâhlı-
ğında ve hükümranlığında O'na ortaklar koştuklarını gösterdiği açıktır. İb-
rahim Peygamber'in şu sözleri bu gerçeği ortaya koymaktadır: "Nasıl olur 
da ben, sizin şirk koştuklarınızdan korkarım?" Ayrıca, onun Allah lafzını 
anış biçimi, kavminin Allah'a inandığını, fakat bunun yanısıra O'na ortaklar 
koştuklarını gösteriyor. Ayet-82'de geçen 'zulm' kelimesi şirk anlamındadır. 
Bazı sahabeler onu günahkârlık olarak aldıklarında, Peygamber "Burada o 
şirk anlamındadır" diyerek bu yanlış anlayışı gidermiştir.  

83) Bu, İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz ispatlı delilimizdir. Dilediği-
mizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin, Hüküm verendir, Bilendir. 

84) Biz ona İshak'ı ve Yakup’u bağışladık. Her birine de hidayet verdik; 
daha önce Nuh'a da hidayet verdik. O’nun soyundan Davud'a, Süleyman-
'a, Eyüp’e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da. İşte Muhsin olanları böyle 
ödüllendiririz.  

161) De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru bir yola iletti, dimdik duran bir 
dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine.142 O müşriklerden değildi."  
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142. 'İbrahim Milleti': 'Her zaman gerçek inancın bir diğer ayırıcı özelliği de 
budur. 'Musa Milleti' veya 'İsa Milleti'ne tercih edilmiştir; çünkü Musa ve 
İsa'nın izleyicileri bu 'Millete yanlış olarak 'Yahudilik' ve 'Hıristiyanlık' adla-
rını takmışlardır. Öte yandan hem Yahudiler, hem de Hıristiyanlar İbrahim'i 
gerçek peygamber olarak tanıdıklarından 'İbrahim Milleti' ifadesi kullanıl-
mıştır. Arap müşrikleri de bu 'Millet'in (Yol'un) Doğru Yol olduğunu inkâr 
edemiyorlardı. Çünkü İbrahim'in doğru bir insan olduğuna inanıyorlar ve 
cehaletlerine rağmen Kâbe'yi yapanın bir putperest değil, Allah'ın dindar 
bir kulu olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. 

258) Allah, kendisine mülk289 verdi, diye rabbi konusunda İbrahim'le290 

tartışmaya gireni görmedin mi?291 Hani İbrahim: "Benim Rabbim diriltir 
ve öldürür" demişti; o da: "Ben de öldürür ve diriltirim" demişti. (O za-
man) İbrahim: "Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir, (hadi) sen de 
onu batıdan getir" deyince, o küfre sapan böylece afallayıp kalmıştı.292 
Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. 

289. Bir önceki ayette Allah'ın müminlerin yardımcısı ve koruyucusu oldu-
ğu, onları karanlıklardan çıkardığı; Tağut’ un ise kâfirlerin yardımcısı oldu-
ğu ve onları karanlığa yönelttiği bildirilmişti. Burada ise buna delil olacak 
nitelikte üç olay ele alınmaktadır: Birincisi, Hakk'ın apaçık gösterildiği ve 
buna karşı hiçbir şey söyleyecek halde olmayan bir kimsenin hikâyesidir. 
Bu kimse Hakk'ın kendisine apaçık gösterilmesine rağmen O'nu kabul et-
memiştir. Çünkü o tağut tarafından saptırılmış ve karanlıklar içinde başı-
boş gezinmeye bırakılmıştır. Diğer iki olay ise, kendilerini sadece karanlık-
tan kurtarmakla kalmayıp, onlara görünmeyen gerçeklikleri de müşahede 
ettiren Allah'a tam anlamıyla ve yakinen inanan iki kimsenin hikâyesidir.  

290. Burada değinilen kimse Hz. İbrahim'in (a.s) doğduğu ülke olan Irak'ın 
kralı Nemrud'dur. Kitab-ı Mukaddes bu tartışmadan bahsetmez; fakat Tal-
mud, ayrıntılarıyla ele alır ve özde Kur’an’daki pasaja çok benzemektedir. 
Talmud, Hz. İbrahim'in (a.s) babasının Nemrud'un baş memurlarından biri 
ve efendisinin gözde kulu olduğunu bildirmektedir. Oğlu Hz. İbrahim (a.s) 
ise çok küçük yaşından beri derin bir Allah sevgisi taşımaktaydı. Büyüdü-
ğünde açıktan Allah'ın "Birliğini" ilân etmeye ve Allah'a koşulan ortaklarını   
kötülemeye başladı. İnancını göstermek amacıyla putları kırdı. Babası kra-
lın huzuruna çıktı ve oğlunu ihbar etti: "O hüküm vermen için senin huzuru-
na çıkarılsın" dedi. Huzura çıkarıldı ve aşağıda bahsedilen tartışma geçti. 

291. Tartışmanın asıl konusu şuydu: Hz. İbrahim (a.s) Rab olarak kimi ka-
bul ediyordu: Allah'ı mı, Nemrud'u mu? Bu tartışma, tebaasını Rab olarak 
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Allah'ı değil de, kendisini kabul etmeye zorlayan Nemrud'un zorbalığından 
kaynaklanıyordu. Tabiî onun bu iddiası yanlıştı. Kendisine bu mülkü veren 
Allah'a şükreden bir kul olarak, Rab diye Allah'ı kabul etmeliydi. Şükreden 
bir kul olmak yerine o, öyle nankör oldu ki, tebaasının Rabbi olduğunu id-
dia etmeye başladı. Hz. İbrahim (a.s) bu durumu kabul edemeyeceği için 
aralarında bir tartışma meydana geldi. Bu tartışmanın asıl mahiyetini an-
layabilmek için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalıyız. a) Allah'ı 
ilâhlar ilâhı ve rabler rabbi olarak kabul edip, bununla birlikte O'nu tek Rab 
ve Mâbud olarak kabul etmediklerini gösterir bir şekilde O'na başka ilâhlar 
ve rableri ortak koşmak, hemen hemen tüm müşrik toplumların özelliğidir.  
b) Onlar her zaman ilâhlığı ikiye ayırmışlardır: Tabiatüstü ilâhlık ve hüküm-
de ilâhlık. Bir sonuç doğuran her tür sebebi kontrol eden tabiatüstü ilâhlığı, 
Allah'a atfetmişlerdir. Bu nedenle ihtiyaç duyduklarında veya zorluk anla-
rında O'ndan yardım dilerler; fakat cahillikleri nedeniyle ruhları, melekleri, 
cinleri, yıldızları ve daha birçok şeyi Yüce Allah'a eş koşarlar, onlara dua 
ederler, ibadet ederler ve onlar için yapılmış tapınaklara adaklar sunarlar. 
Sadece Allah'a ait olan hayat tarzını belirleme dünyadaki bütün işler üze-
rinde mutlak otorite sahibi olma hakkını, her çağdaki müşrikler Allah'tan 
alıp, kral soyundan gelenlere, farklı gruplara vermişler veya Allah'la diğer 
putlar arasında paylaştırmışlardır. Kral soyundan gelenlerin ikinci katego-
rideki anlamıyla ilâhlık iddia etmelerinin nedeni budur. Bu soylular grubu, 
iddialarına destek bulabilmek için birinci anlamda ilâhların soyundan gel-
diklerini iddia etmişlerdir. Rahipleri ve din adamları ise onları bu konuda 
destekleyip savunmuşlardır. c) Nemrud, hâkimiyete sahip olduğu anlamın-
da ilâhlık iddiasında bulunmuştur. O ne Allah'ın varlığını reddetmiş ne de 
kendisinin göklerin ve yerin yaratıcısı, evrenin yöneticisi olduğunu iddia 
etmiştir. O sadece Irak'ın, Irak'ta yaşayanların mutlak efendisi ve hâkimi 
olduğunu iddia ediyordu. O'nun iddiası şuydu: Ben ne dersem kanundur ve 
söylediklerim nedeniyle benden başka hiç kimseye karşı sorumlu değilim. 
Bu nedenle beni efendi (rab) olarak kabul etmeyen her Iraklı asidir. d) 
Burada değinilen tartışma, Hz. İbrahim (a.s): "Ben Âlemlerin Rabbini Rab 
olarak ve ibadet edilecek tek ilâh olarak kabul ediyorum. O'ndan başka her 
şeyin rabliğini ve ilâhlığını reddediyorum." deyince ortaya çıkmıştır. Bu 
açıklama sadece kutsal din ve ulusal ilâhları kökünden reddetmekle kal-
mıyor, aynı zamanda ulusal devletin ve onun merkezî gücü olup, Irak'ın tek 
efendisi olduğunu iddia eden Nemrud'un varlığını tehdit ediyordu. Buna 
müsamaha gösterilmemesinin ve Hz. İbrahim'in (a.s) sorguya çekilmek 
üzere Nemrud'un önüne getirilmesinin nedeni işte bu tehdittir.  
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292. Hz. İbrahim (a.s) ilk cümlesinden itibaren Allah'tan başka Rab olama-
yacağını apaçık ortaya koyduysa da, Nemrud yine de O'nun iddiasını çürüt-
meye çalıştı. Fakat ikinci delilden sonra Nemrud o denli köşeye sıkıştırılmış-
tı ki, başka bir sebep öne sürecek gücü kalmamıştı. Çünkü kendisi de, güne-
şin Hz. İbrahim'in (a.s) Rab olarak kabul ettiği Allah'ın emrinde olduğunu 
biliyordu. Fakat buna rağmen, bu apaçık gerçeği kabul edemezdi; bunu ka-
bul etmesi, despotluk yönetiminden vazgeçmesi demek olurdu. Buna hazır 
olmadığı için, apaçık farkına vardığı halde Nemrud, nefse tapınmanın ka-
ranlığından Hakk'ın aydınlığına çıkmadı. Eğer nefsi yerine, Allah'ı ilâh ola-
rak kabul etseydi, Hz. İbrahim'in (a.s) davetiyle doğru yolu bulurdu. 

Talmud' da bu tartışmadan sonra Nemrud'un Hz. İbrahim'i (a.s) hapse 
gönderdiği ve Hz. İbrahim'in (a.s) orada on gün kaldığı yazılıdır. Daha son-
ra kral ve adamları O'na canlı canlı yanma cezası verdiler. Bu olaya Kur'an-
'da da değinilmektedir. (Bkz. Enbiya: 51-74, Ankebut: 16-24, Saffat: 85-98.) 

14 İbrâhîm: 
35) Hani İbrahim46 şöyle demişti: "Bu şehri47 güvenli kıl, beni ve çocukla-
rımı putlara kulluk etmekten uzak tut."  

46. Bundan önceki ayetlerde (32-35) Kureyş'e bütün insanlara verdiği bun-
ca nimete karşılık Allah'a şükretmeleri için bir çağrı yapılmıştır. Fakat bu 
pasajda aynı çağrı Kureyşlilere verilen özel nimetler hatırlatılarak tekrar-
lanmaktadır. Onlara İbrahim'in atalarını Kâbe yakınlarına yerleştirdiği, 
Mekke'yi "emin bir belde" yaptığı ve İbrahim'in (a.s.) duasına karşılık Al-
lah'ın Kureyşlilere nimet ve lütuflarını bahşettiği hatırlatılmaktadır. Onlar-
dan bu "nimetleri" hatırlamaları ve doğru yola uymaları istenmektedir.  
47. Mekke.  
 
36) "Rabbim, gerçekten o putlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp saptır-
dı.48 Bundan böyle kim bana uyarsa, artık o bendendir, kim de bana is-
yan ederse kuşkusuz Sen, bağışlayansın, esirgeyensin."49  

48. Bu, putların Allah'ın yolundan sapık yollara döndüren birer araç olduk-
larını söylemenin mecazi bir anlatımıdır.  

49. Doğru yoldan başka yollara uyanlara karşı gösterilen yumuşaklık, İbra-
him (a.s.) ın insanlara duyduğu şefkatin bir göstergesidir. İbrahim (a.s.) on-
ların durumunu Allah'ın merhamet ve bağışlamasına bırakmıştır, çünkü 
onları ilahi azap içinde görmeye dayanamazdı. Sonra onlar için af dilemiş 
ve rızk konusunda Allah'a şöyle dua etmiştir. "Rabbim, Allah'a ve ahiret 
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gününe inananları ürünlerle rızıklandırır." (Bakara, 126). Ahiret azabı ge-
lince İbrahim (a.s.) benim yolumda, yürüyemeyenleri cezalandır dememiş 
ve onlar hakkında 'Yarabbi! Sen bilirsin, sen af edici ve merhametlisin', de-
miştir. Bu merhamet ve şefkat dileği sadece kendi evlatları için değil, bü-
tün bir insan topluluğu içindi. Buna benzer bir başka örnek de Hud suresin-
de yer almaktadır. Melekler Lut kavminin sapık topluluğunu helâk etmek 
üzere yola çıktıklarında İbrahim (a.s.) onlar için dua etmeye başlamıştır. 
"İbrahim, Lut kavmi konusunda bizimle tartışmalara girişti, çünkü o yumu-
şak huylu ve merhametli biriydi. (Hud: 74-75). Aynı şekilde Hz. İsa (a.s.) da 
çok yumuşak kalpliydi. Hatta Allah ona, kendisine uyanların doğru yoldan 
saptıklarını gösterdiğinde yine de onlar için dua edip yalvaracaktır. "Eğer 
onları azablandırırsan, kuşkusuz onlar senin kullarındır, eğer onları bağış-
larsan, kuşkusuz Aziz olan, Hâkim olan da sensin". (Maide: 118)  

37) "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram 
yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz! Sâlatı ikâme 
etsinler. İnsanlardan bir kısmının gönlünü onlara yönelt ve onları birta-
kım ürünlerden rızıklandır.50 Umulur ki şükrederler."  

50. Allah İbrahim (a.s.) ın duasını kabul etti. Bu surenin indirildiği dönemde 
Arabistan'ın her tarafından birçok insanın hac ve umre için Mekke'ye git-
mesinin ve bugün de dünyanın her tarafından insanın orada toplanmasının 
nedeni bu duadır. Bunun yanısıra o bölgenin tamamen kurak olmasına ve 
hayvanlar için bile hiç bitki yetişmemesine rağmen, yılın her mevsiminde 
çeşit çeşit meyve ve sebzelerle doludur. 

38) "Rabbimiz! Sen, gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz her şeyi bilmekte-
sin.51 Yerde ve gökte hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz."52  

51. "Rabbim, sen benim dilimle söylediğimi duyarsın ve şüphesiz bütün 
düşünce ve duygularımdan da haberdarsın."  
52. Burada Hz. İbrahim (a.s.) ın sözü tasdik edilmektedir.  

39) "Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı 
armağan etti. Şüphesiz benim Rabbim, gerçekten duayı işitendir."  

40) "Rabbim, beni ve soyumu salatı ikame edenlerden kıl. Rabb’imiz, 
duamı kabul buyur."  

41) "Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, annemi, babamı ve mü' 
minleri bağışla."53  
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53. Hz. İbrahim (a.s.) duasında müşrik babasını da anmıştı, çünkü ona o-
nun için kendi Rabbine dua edeceğine dair söz vermişti (Meryem 48). Fakat 
sonra, onun için dua etmemesi gerektiğinin, çünkü onun bir Allah düşmanı 
olduğunun farkına vardığında verdiği sözden vazgeçmiştir. (Tevbe114). 

21 El-Enbiyâ’: 
73) Onları, buyruklarımızla hidayete yönelten önderler kıldık. Onlara ha-
yırlar yapmayı, salâtı ikame etmeyi ve zekâtı vermeyi vahyettik. Ve onlar 
yalnızca bize kulluk edenlerdi.66  

66. Kur'an'la Kitab-ı Mukaddes arasında ki İbrahim (a.s) kıssasında; Kur'-
an'a göre bir müşrik olan İbrahim'in (a.s) babası, oğlunu cezalandıranların 
en başında geliyordu, fakat Kitab-ı Mukaddes daha değişik bir olay anlatır: 
"Terah; Abram(İbrahim)’ in Nahor'un ve Haran'ın babalarıdır ve Haran da 
Lut'un babasıdır. Abram'ın karısının adı Sara idi ve Sara kısırdı, çocuğu ol-
mazdı. Ve Terah oğlu Abramı, torunu Lut'u, gelini Sara'yı alıp Kenan diya-
rına gitmek üzere Ur şehrinden ayrıldı. Ve Haran'a gelip oraya yerleştiler. 
Terah 205 yaşında Haran da öldü." (Tekvin 11: 27-32) "Ve Rab Abram (İb-
rahim)'a dedi: "Memleketinden akrabanın yanından ve babanın evinden 
sana göstereceğim memlekete (Kenan'a) git. Seni büyük bir millet yapaca-
ğım. Seni mübarek kılacağım ve senin adını yücelteceğim: Seni mübarek 
kılanları mübarek kılacağım, sana lanet edene lanet edeceğim." (Tekvin 
12: 1-3). Burada Hz. İbrahim'e niçin bu kadar iltifat edildiği nedense belir-
tilmemiştir. Okuyucunun bu olayla ilgili Kur'an'ı açıklamayla Yahudi versi-
yonu arasındaki farkı anlaması için Talmut'da anlatılanları aşağıda özetli-
yoruz. Bu, aynı zamanda Kur'an'ın, Kitab-ı Mukaddes'ten ve Yahudi edebi-
yatından kıssalar aldığını düşünen kimselerin zihnindeki yanlış anlamayı da 
ortadan kaldıracaktır. Talmut'a göre, "Kâhinler, Abram'ın doğduğu gece 
gökyüzünde büyük bir yıldız gördüler ve Nemrud'a Terah'ın evinde doğan 
çocuğu öldürmesini tavsiye ettiler. Kral çocuğu öldürmeye karar verdi, fa-
kat Terah çocuğunu sakladı ve onun yerine bir hizmetçinin çocuğu öldürül-
dü. Bunun üzerine Terah karısını ve çocuğunu bir mağaraya sakladı, çocuk-
la annesi orada on yıl yaşadılar. Onbirinci yılda Abram, Terah tarafından 
Nuh'a götürüldü. Abram, Nuh ve oğlu Sam'ın gözetiminde 39 yıl yaşadı. Bu 
sırada Abram, kendisinden 10 yaş küçük olan yeğeni Sara ile evlendi. (Tek-
vin 11: 29; 17: 17). Talmud daha sonra şöyle devam eder: "Abram 50 yaşı-
na gelince babasına geri döndü. Babasının bir putperest olduğunu ve evin-
de 12 aya tekabül eden 12 put bulunduğunu gördü. Babasını putperestlik-
ten vazgeçirmeye çalıştı, fakat babası onu dinlemeyince Abram bir gün ev-
deki bütün putları kırdı. Bunu gören Terah doğruca Nemrud'a gitti ve 50 yıl 
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önce evinde doğan çocuğun ihanet ettiğini ve evdeki putları kırdığını söy-
ledi. Bu konuda kralın hüküm vermesini istedi. Nemrut, Abram'ı sorguya 
çekti, fakat Abram'ın verdiği cevaplar, dosdoğru, kesin ve açıktı. Nemrud 
onu hapse attı ve meseleyi karar için meclise sundu. Meclis Abram'ın yakı-
larak öldürülmesi hükmünü verdi. Bunun üzerine bir ateş hazırlandı ve Ab-
ram ateşe atıldı. Kardeşi, aynı zamanda da kayınpederi olan Haran da ate-
şe atıldı. Nemrud, Terah'a doğduğu gün Abram'ın yerine neden başka bir 
çocuk öldürüldüğünü sormuş, o da bunu Haran'ın planlandığı cevabını ver-
mişti. Bu nedenle Haran da yakılarak cezalandırıldı. Haran yanarak öldü, 
fakat insanlar Abram'ın alevlerin arasında hiçbir zarar görmeksizin yürüdü-
ğünü gördüler. Nemrud'a bunu haber verdiklerinde o da bu olayı kendi 
gözleriyle gördü ve şöyle bağırdı: "Ey göklerin ilahının adamı! Ateşten çık 
ve yanıma gel." Bunun üzerine Abram ateşten çıktı. Nemrud ona inanan-
lardan biri oldu. Ve ona çok pahalı hediyeler verdi. Bundan sonra, Talmut'a 
göre Abram Irak'da iki yıl daha kaldı. Ta ki Nemrud korkunç bir rüya gördü 
ve kâhinler Abram'ın onun krallığını yerle bir edeceğini, bu nedenle Abram-
'ı öldürmesi gerektiğini söylediler: Nemrud, Abram'ı öldürmek üzere adam-
lar gönderdi, fakat Abram, Nemrud'un kendisine verdiği Eleazar adındaki 
köleden onların planlarını öğrendi. Bunun üzerine Abram kaçtı ve Nuh'un 
yanına sığındı. Terah da onu orada ziyarete geldi. Baba ile oğul en sonun-
da o memleketi terk etmeye karar verdiler. Bunun üzerine Terah, oğlu Ab-
ram, torunu Lut, aynı zamanda torunu olan oğlunun karısı Sara ile birlikte 
Ur şehrini terk edip Haran'a gitti." (H. Plano: The Talmut Selections, Lon-
dra, sh. 30-42.) Talmut'un bu anlattıklarını okuyan bir akıl sahibi, bunların 
Kur'an'da anlatılan kıssalara kaynak olabileceğini düşünebilir mi? 

29 El-‘Ankebût: 
25) (İbrahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'ı bırakıp dünya hayatında ara-
nızda bir sevgi bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz.42 Sonra kıyamet gü-
nü, bir kısmınız bir kısmınızı inkâr edip tanınmayacak ve bir kısmınız bir 
kısmınıza lanet edeceksiniz.43 Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yar-
dımcınız da yoktur."  

42. İbrahim (a.s) bunu, ateşten sağ-salim kurtulduğunda söylemiş olmalı-
dır. Yani, "Siz topluluk olarak hayatınızı, bir millet olarak sizi birbirinize 
bağlayan puta tapıcılık (şirk) temeli üzerine bina ettiniz, Allah'a ibadet üze-
rine değil. Çünkü dünyada insanlar, çok yanlış ve asılsız da olsa herhangi 
bir inanç etrafında toplanabilirler ve bu inanç yapılan anlaşma veya sözleş-
me, karşılıklı dostluk, akrabalık, kardeşlik ve diğer tüm dinî, sosyal, kültü-
rel, ekonomik ve politik ilişkilerin kurulması için bir araç teşkil edebilir.  
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43. Ahirette; dünyada iken Allah'a ibadet, hikmet ve takva üzerine kurulan 
sevgi, dostluk, birlik, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkileri devam edecektir. Ayrı-
ca küfür, şirk ve sapıklık üzerine bina edilen tüm ilişkiler kesilecek ve tüm 
sevgiler düşmanlık ve nefrete dönüşecektir. Baba ve oğul, karı ve koca, ho-
ca ve öğrencisi hepsi birbirini lanetleyecek ve "İşte bu günahkâr insan beni 
saptırdı. Ona iki katı fazla bir ceza verilmeli." diyeceklerdir: Bu noktaya Kur 
'an'ın birçok yerinde değinilmiştir. Mesela Zuhruf Suresi'nde şöyle buyrul-
maktadır: "O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar 
birbirine düşman olurlar." A'raf Suresi 67'de: "Her ümmet ateşe girdiğinde 
kendi yoldaşına lanet eder. Hepsi birbiri ardından cehennemde toplanınca, 
sonrakiler, öncekiler için: "Rabbimiz, bizi sapıtanlar işte bunlardır, onlara 
ateş azabını kat kat artır". Ahzab Suresi 38'de de: "Rabbimiz, biz yöneticile-
rimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, bizi onlar yoldan saptırdılar. Onlara 
iki kat azap ver, onları büyük bir lanete uğrat." derler" buyrulmaktadır. 

26) Bunun üzerine Lût ona iman etti44 ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rab’-
bime hicret edeceğim.45 Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hü-
küm ve hikmet sahibidir."46  

44. Konunun akışı, Hz. İbrahim (a.s) ateşten çıkıp biraz önceki cümleleri 
söylediğinde, tüm kalabalığın içinden sadece Hz. Lut'un (a.s) ortaya çıkıp 
ona inandığını ve itaat ettiğini göstermektedir. Bu olaydan sonra muhte-
melen daha birçok insan Hz. İbrahim'in (a.s) peygamberliği konusunda ik-
na olmuştur, fakat bütün bu topluluk ve idare tarafından Hz. İbrahim'in 
(a.s) inancına karşı gösterilen çok açık ve sert tepki nedeniyle halk korku-
dan bu inancı tasdik edip ona tabi olma cesaretini gösterememiştir. Bu 
nimet sadece Hz. İbrahim’in (a.s) yeğeni olan ve sonunda amcası ve yenge-
sine (Hz. Sare) hicretlerinde de eşlik eden Hz. Lut'a (a.s) nasip olmuştur. 
Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Hz. Lut (a.s) bu olaydan önce kâfir ve 
müşrikti de, Hz. İbrahim'in (a.s) ateşten sağ-salim çıktığı mucizeyi müşahe-
de edince mi inandı? Eğer öyleyse, müşrik olan bir kimse peygamber tayin 
edilebilir mi? Bu sorunun cevabı şudur: Kur'an burada "fe-âmene lehü Lut" 
kelimelerini kullanmıştır ve bunlar Hz. Lut'un (a.s) daha önceden Allah'a 
inanmadığı veya O'na başka ilahları ortak koştuğu anlamına gelmez. Bun-
lar sadece onun, bu olaydan sonra Hz. İbrahim'in (a.s) peygamberliğini tas-
dik ettiği ve ona itaati seçtiği anlamına gelir. Yani Hz. Lut (a.s) amcasının 
tebliğleri ile ilk karşılaştığında genç bir delikanlıydı.  

45. "Ben Rabbim uğurunda vatanımı terk edeceğim ve Rabbim beni nereye 
götürürse oraya gideceğim.  
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46. "O beni koruma ve bana yardım etme kudretine sahiptir ve O benim 
için her neye karar verirse bu büyük bir hikmettir."  

27) Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik47 ve onun soyundan (seçtik-
lerimize) peygamberliği ve kitabı (vahy ihsanı) kıldık;48 ecrini de dünyada 
verdik. Şüphesiz o, ahirette salih olanlardandır.49  

47. Hz. İshak (a.s), Hz. İbrahim'in (a.s) oğlu, Hz. Yakub (a.s) da torunu idi. 
Hz. İbrahim'in (a.s) diğer oğulları burada zikredilmemiştir. Çünkü onun 
Medyen'deki torunlarından sadece Hz. Şuayb (a.s) peygamber tayin edil-
miş ve onun Hz. İsmail'in (a.s) soyundan gelen torunlarından ise, 2500 yıl-
lık bir süre içinde Hz. Muhammed'e (s.a) kadar hiç peygamber çıkmamıştır. 
Bunun aksine Hz. İshak'ın (a.s) soyundan gelenler, Hz. İsa'ya (a.s) kadar 
hep kitap ve peygamberlik ile şereflendirilmişlerdir.  
48. Bu, İbrahim'in (a.s) soyundan seçilen peygamberleri kapsamaktadır.  

49. Burada söylenmek istenen şudur: Hz. İbrahim'in (a.s) tebliğini ortadan 
kaldırmaya çalışan Babil'in günahkâr yöneticileri, rahipleri ve bilginlerine 
körü körüne tâbi olan putperest insanlar ortadan silinmişler ve yeryüzün-
de izleri bile kalmamıştır. Fakat onların sadece Allah'ın kelamını söyledi di-
ye ateşe atarak yok etmek istedikleri ve daha sonra memleketini eli boş 
bir şekilde terketmek zorunda kalan kimseye Allah öyle bir lütuf ihsan et-
miştir ki, onun adı dünyada 4000 yıldan beri bilinmektedir ve kıyamet gü-
nüne kadar da öyle kalacaktır. Bütün Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristi-
yanlar ağızbirliği etmişçesine onu liderleri olarak kabul ederler. Son 40 asır 
boyunca insanlara gelen hidayet Hz. İbrahim'in (a.s)  ve onun soyundan 
gelenler sayesinde olmuştur. Onun ahirette elde edeceği eşsiz mükâfat 
muhakkaktır, fakat bu dünyada kazandığı şerefli mevki, dünyevî fayda ve 
çıkarlar uğrunda kendilerini parçalayan hiçkimseye nasip olmamıştır.  

31) Resullerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde53 dediler ki: " Biz bu 
beldenin halkını helak edeceğiz.54 Çünkü onun halkı zalim oldular."  

53. Bu olayla ilgili Hûd ve Hicr Suresinde verilen ayrıntılı bilgilere göre, Hz. 
Lut'un (a.s) kavmine azabı getiren melekler ilk önce Hz. İbrahim'e (a.s) uğ-
ramışlar ve ona İshak'ın (a.s) doğumunu, ondan sonra da Hz. Yakub'u (a.s) 
müjdelemişlerdir. Daha sonra da ona kendilerinin Hz. Lut'un (a.s) kavmini 
helâk etmek için gönderildiklerini söylemişlerdir.  

54. "Şu memleket"; Hz. Lut'un (a.s) kavminin yaşadığı beldedir. O dönemde 
Hz. İbrahim (a.s) Filistin'in şimdi "el-Halil" denilen "Hebron" şehrinde ikâ-
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met ediyordu. Bu şehrin birkaç mil güney-doğusunda, Ölü Denizin şimdi 
deniz suları altında kalan ve bir zamanlar Hz. Lut'un (a.s) kavminin yaşadı-
ğı bölümü yer almaktadır. Bu bölge alçak bir bölgeydi ve yüksek bir şehir 
olan Hebron'dan görülebiliyordu. İşte bu nedenle melekler oraya işaret 
ederek: "Biz şu memleket halkını helâk edeceğiz." demişlerdi.  

32) Dedi ki: "Onun içinde Lût da vardır."55 Dediler ki: "Onun içinde kimin 
olduğunu biz daha iyi bilmekteyiz. Kendi karısı dışında, onu da, ailesini 
de muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır."56  

55. Bu kıssanın Hûd Suresi’nde anlatılan ilk bölümüne göre, Hz. İbrahim 
(a.s) ilk önce melekleri insan şeklinde görünce korkmuştu, çünkü melekle-
rin insan şeklinde gelmesi çok tehlikeli bir görevin haberciliğini hatırlatırdı. 
Melekler ona müjde getirince korkusu geçti ve onların Hz. Lut'un (a.s) hal-
kına gönderilmiş olduğunu anladı. Sonra da Hz. Lut'un (a.s) halkı için mer-
hamet istemeye başladı (Hûd: 74-75). Fakat bu ricası kabul edilmedi ve 
ona şöyle dendi: "Ey İbrahim bundan vazgeç, zira Rabbi'nin emri gelmiştir. 
Onlara, mutlaka geri çevrilmez azap gelecektir." (Hûd: 76) Bu cevaptan 
sonra Hz. İbrahim (a.s), Hz. Lut'un (a.s) halkına verilen mühletin uzatılması 
konusundaki tüm ümidini kaybedince bu sefer Hz. Lut'u merak etmeye baş-
ladı ve burada da belirtildiği gibi: "Ama orada Lut var" dedi. Yani, "Eğer 
Lut orada iken azap inerse, o ve ailesi nasıl kurtulacak?" demek istedi.  

56. Tahrim Suresi 10. ayete göre, eşi Hz. Lut'a (a.s) inanmıyordu. Bu ne-
denle, Hz. Lut'un (a.s) eşi de helâk edilecekler arasında olduğu belirtilmiş-
tir. Büyük bir ihtimalle Hz. Lut (a.s) hicret edip Ürdün'e yerleştiğinde, orada 
yaşayanlardan biri olan bu kadınla evlenmişti. Fakat kadın bütün ömrünü 
beraber geçirdiği halde ona inanmamış ve gönlü hep kendi kavmi ile bera-
ber olmuştu. Akrabalık ve kardeşlik gibi şeylerin Allah katında bir önemi 
olmadığı ve herkes kendi iman ve ahlâkına göre değerlendirildiği için, bir 
peygamberin eşi olmak bile ona hiçbir şey kazandırmamış ve o da iman ve 
ahlâk yönünden bağlı kaldığı halkı ile birlikte helâk olmuştur.  

33) Elçilerimiz Lût'a geldikleri zaman, onların gelmelerinden dolayı telaş-
landı, sarkıntılık yapacaklarını düşünerek içi daraldı.57 Elçiler: "Korkma 
ve üzülme.58 Biz, geride kalanlarla beraber olacak olan eşin hariç, seni ve 
aileni mutlaka kurtaracağız." Dediler.  

57. Hz. Lut'un (a.s) tasalanıp kaygılanmasının nedeni, meleklerin yakışıklı, 
genç delikanlılar suretinde gelmiş olmasıydı. Hz. Lut (a.s), halkının ahlâkî 
durumunu bildiği için endişeyle şöyle düşündü: "Eğer bu misafirleri evime 
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kabul edersem, onları sapkın halktan korumam çok güç olacak, kabul et-
mezsem, o zaman da herhangi bir yerde geceleyecekler ve onları kendi 
ellerimle günahkâr insanlara teslim etmiş olacağım." Bu da şeref ve asale-
te yakışmayan bir davranış olacak. Bundan sonra neler olduğu bu surede 
anlatılmamıştır. Fakat Hûd, Hicr ve Kamer Surelerinde anlatıldığına göre 
insanlar Hz. Lut'un (a.s) kapısına dayanmışlar ve kötü amaçları için, misa-
firlerin kendilerine teslim edilmesi konusunda diretmişlerdir.  

58. Yani, "Bize bir zarar verebileceklerinden korkma, bizi onlardan nasıl ko-
ruyacağın konusunda da endişe etme." İşte bunu söylediklerinde melekler 
Hz. Lut'a (a.s) kimliklerini açıkladılar ve insan olmadıklarını, bilakis bu hal-
ka azap getiren melekler olduklarını söylediler. Hûd 80’ ki ifadeye göre, 
halk kapısına toplandığında, Hz. Lut (a.s) misafirlerini onlardan kurtarama-
yacağını anlayınca şöyle dedi: "Keşke sizi savacak gücüm yahut  güçlü bir 
yardımcım olsaydı." Bunun üzerine melekler: "Ey Lut, biz senin Rabbinin 
elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar" dediler. (Hûd: 81) 

34) "Şüphesiz biz, fasıklık yapmalarından dolayı, bu ülke halkının üstüne 
gökten iğrenç bir azap indireceğiz."  

35) Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için oradan apaçık bir ayet59 
bırakmışızdır.  

59. "Apaçık bir işaret", Lut Gölü denilen Ölü Denizdir. Kur'an'ın birçok ye-
rinde Mekkeli müşriklere şöyle hitap edilmektedir: "Sapıklıkları yüzünden 
helâk edilen günahkâr kavimlerin işaretleri, gece gündüz Suriye'ye gider-
ken görebileceğiniz şekilde yolunuz üstünde durmaktadır." (Hicr: 76, Saf-
fat: 137). Bugün hemen hemen kesin bir şekilde, Ölü Denizin güney ucunun 
Hz. Lut'un (a.s) kavminin başkenti olan Sodom'un yer aldığı bölgenin şid-
detli bir zelzele ile yerin dibine batması sonucu oluştuğu kabul edilmekte-
dir. Bu bölgede hâlâ, orada insanların yaşadığını gösterir işaretlere rast-
lanmaktadır.  

43 Ez-Zuhruf: 
26) Hani İbrahim babasına ve kavmine: "Hiç tartışmasız ben, sizin tap-
makta olduklarınızdan uzağım"25demişti.  

25. Burada İbrahim (a.s) sadece kendi inancını açıklamakla yetinmemiş ay-
rıca şöyle bir delil öne sürmüştür. "Sizin taptığınız mabutlar hiçbir şey ya-
ratamazlar. Onlar, doğru yolu göstermezler ve buna güç de yetiremezler. 
Ben ancak insanları yaratan ve yol gösteren bir tek Allah'a tabi olurum."  
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28) Ve bunu (bu tevhid inancını) gelecek nesiller için kalıcı bir ilke yaptı26 
ki belki gerçeğe yönelirler diye.27  

26. Bu ilke, “Hâlık olan Allah'tan başka ibadete layık kimse yok” demektir. 
27. Yollarını kaybettiklerinde kendisini takip ederek anayolu bulmalarına 
yarayacak açık bir söz veya işaret vardır onlar için. Burada atalarını takip 
etmek zorunda oldukları kabul edilebilse dahi, atalarının hayırlı ve iyi olan-
larını değil, kötü olanlarını taklit ettikleri açıklanarak Kureyşlilerin utanma-
ları gerektiği beyan edilmiştir. Gerçekten de Kureyşlilerin, Arap dünyasının 
liderliğini ellerine geçirmelerinin nedeni, onların Hz. İbrahim ve Hz. İsmail-
'in torunları olmaları ve Kâbe'nin muhafızlığını ellerinde bulundurmalarıy-
dı. Bu yüzden onlar, kendi atalarını örnek almaları gerekiyorken, bu şerefli 
atalarını değil de dalâlet içinde bulunan ve çevre kabilelerden putperestliği 
takip eden atalarını taklit etmişlerdir. Ayrıca burada, körü körüne ataları-
nın takip edilmesi doğru olsaydı, Hz. İbrahim kendi atalarına açık açık "Ben 
sizin cahilce adetlerinize uymam, çünkü sizler Allah'ı bırakıp, başkalarına 
kulluk ediyorsunuz. Oysa onlar, hiç birşey yaratmamıştır", demezdi, deni-
lerek, Hz. İbrahim'in atalarına bağımlı olmadığı vurgulanmak isteniyor. 
Zira Hz. İbrahim, atalarının takip ettikleri yolun doğru olup olmadığını 
düşünerek bir karara varıyordu. Şayet onların takip ettikleri yol da hiçbir 
makul delile dayanmıyorsa, onlar da hemen o yolu terk etmelidirler. 

60 El-Mümtehine: 
4) Gerçek şu ki, İbrahim’in babasına: "Sana bağışlanma dileyeceğim, ama 
Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye gücüm yetmez" sözü hariç, İb-
rahim ve onunla birlikte bulunanlar sizin için iyi bir örnektirler.6 Onlar 
kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizden ve Allah'tan başka kulluk 
ettiğiniz şeylerden kesinlikle uzağız. Biz sizi reddediyoruz.7 Siz, ilâhın yal-
nızca Allah olduğuna iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düş-
manlık ve buğz devam edecektir." Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, yalnız 
Sana yöneldik.' Dönüş yalnızca Sana’dır."  

6. Diğer bir ifadeyle, Hz. İbrahim'in müşrik bir toplumla ilişkisini kestiğini 
ilan etmesi sizin için güzel bir örnektir. Yoksa O'nun müşrik babası için dua 
etmeye söz vermesi ve bizzat dua etmesi size örnek değildir. Çünkü kâfir-
leri sevmek, müminlere yakışmaz. "Akraba bile olsalar, cehennemin halkı 
oldukları anlaşıldıktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek, ne Peygam-
ber'in, ne de müminlerin yapacağı iş değildir" (Tevbe: 113) Bu bakımdan 
bir Müslümanın, Hz. İbrahim de dua etmiş diyerek kâfir yakınlarına Allah-
'tan mağfiret dilemesi caiz değildir. "O halde Hz. İbrahim niçin bu işi yap-
mış veya buna devam etmiş midir?" şeklinde sorular sorulabilir. Bu soru-
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ların cevabını Kur'an ayrıntılarıyla bildirmektedir. Babası, Hz. İbrahim'i ev-
den kovduktan sonra, O babasına, "Selâm sana! Senin için Rabbimden 
mağfiret dileyeceğim" der. (Meryem: 47) Bu sözü üzerine Hz. İbrahim, 
babası hakkında iki kez mağfiret dilemiştir. Birincisi, "Rabbimiz! Hesabın 
görüleceği gün beni, anamı-babamı ve müminleri bağışla." (İbrahim: 41). 
İkincisi, "Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. Kulların diriltilecekleri 
gün beni utandırma" (Şuara: 86-87) Ancak, kendisi için mağfiret dilediği 
babasının Allah düşmanı olduğunu idrak edince, onunla ilişkilerini kopardı-
ğını şöyle ilan etmiştir. "İbrahim'in babasına dua etmesi, sadece ona yaptı-
ğı bir vaadden ötürü idi. Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine 
bildirilince, ondan uzaklaştı. Gerçekten İbrahim, çok içli ve yumuşak huylu 
idi." (Tevbe: 114) Bu ayetlerden açıkça, Peygamberlerin ancak sonuna ka-
dar devam eden davranışlarının örnek alınabileceği anlaşılmaktadır. Kendi-
lerinin sonradan terk ettiği veya Allah'ın yapmaktan menettiği ya da sonra-
ki şeriatın nesh ettiği davranışlar örnek alınamaz.  

7. Yani, "Biz sizin dininizi tanımıyor ve sizlerin de hak üzerinde olmadığını-
za inanıyoruz" Bir kimsenin Allah'a iman etmesi, onun Tağut'u inkâr etme-
sini gerektirir. "Kim Tağut'u inkâr edip, Allah'a sığınırsa, muhakkak ki, o, 
kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir."  
                                                                                                      (2 Bakara: 256) 

   
İFFETLİ YAŞAMAK VE MUT’A (Süreli Nikâh Arap Geleneği) 
 
4 En-Nisâ:  
22) Babalarınızın daha önce evlenmiş oldukları kadınlarla evlenmeyin. 
Ancak geçmişte olanlar istisna. Bu utanç verici, çirkin ve kötü bir yoldur. 
 
23) Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek 
ve kız kardeşlerinizin kızları, sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz, hanım-
larınızın anneleri, üvey kızlarınız, gelinleriniz ve aynı anda iki kız kardeşi 
birlikte nikâhlamanız size haram kılındı. Evlenip ilişkide bulunmadığınız 
hanımlarınızın kızlarını almanızda bir sakınca yoktur. Geçmişte olan 
geride kalmıştır. Doğrusu Allah, Çok Bağışlayıcı ve Rahmeti Kesintisiz’dir. 

24) Ve sağ ellerinizin sahip olduğu kimseler (cariyeler)1 hariç, muhsenat 
(evli kadınlar)la da evlenemezsiniz. Bu Allah'ın üzerinize yasasıdır. Bunla-
rın dışında kalanlar ise, Muhsin olan,2 müsafihin3 olmayanları, malları-
nızla almanız size helâl kılındı. O halde, Onlardan yararlanmanıza4 kar-
şılık, ücretlerini üzerinde anlaştığınız şekilde verin. Anlaşma yaptığınız 
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miktar üzerinde, karşılıklı olarak değişiklik yapmanızda bir sakınca yok-
tur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve en iyi hüküm verendir.  

1.“Sağ ellerinizin sahip olduğu” deyimi, “güç yolu ile üzerinde tasarruf et-
me hakkına sahip olduğunuz” anlamına gelmektedir. Bu deyimle, esas ola-
rak kast edilen şey, bakımları ve sorumlulukları üstlenilerek sahip olunan 
savaş esirleri ve o günün cahiliye döneminin bakayası/kalıntısı olarak ka-
lan cariyeler ile ancak nikâh yapılarak birlikte olunabileceğidir. Kur’an; ni-
kâh yapılmaksızın kimle olursa olsun yapılan bütün ilişkileri zina olarak ta-
nımlamaktadır.  

2. Hür olan, iffet ve namusunu koruyan.  
3. Evlilik dışı ilişkide bulunan, metres hayatı yaşayan.  
4. Ayette geçen “istemta’tum” sözcüğü, yararlanma anlamına gelmekte 
olup, “ Mut’a ” sözcüğünün mastarıdır. 

Açıklama Notu: 
24. Ayetin çevirmenler arasında ihtilaf yaratan konusunun doğru anlaşıla-
bilmesi için, ilgili konunun başlangıcı olan, Nisa Suresi’nin bundan önce ge-
len 22 ve 23. Ayetlerinden başlayarak birlikte mütalâ etmek gerekmekte-
dir: Normal bir nikâh konusunu ele alan 22. Ayet; İslâm öncesi cahiliye 
adetlerinden olan üvey anne ile evlenmenin yasaklandığını ve bu âdetin 
çok “çirkin bir hayâsızlık” olduğunu belirtiyor. Devamı olan 23. Ayette bu 
sefer; Öz anne ile yapılan evlilikten başlayarak, kızları, kız kardeşleri, hala, 
teyze, kız yeğenlerle, sütanne, süt kızkardeş, kayınvalide, üvey kızları, ge-
linleri ve aynı anda iki kız kardeşle yapılan nikâh ve evliliklerin haram kılın-
dığı, ancak önceki dönemlerde işlenen bu tür günahlardan dolayı da kim-
senin bir cezaya tabii tutulmayacağı belirtilmektedir. 
Bu konu ile ilgili son 24. Ayet ise; konu bağlamında kimlerle daha evlenile-
meyeceğini açıklamalarına devam ederek, savaşta esir alınanlar arasında 
“geçimi ve bakımı üstlenilen” cariyelerle nikâh yapılabileceğini ayrıca; ni-
kâh yapmanın haram olduğu “evli ve özgür” kadınların dışında kalan iffe-
tini, namusunu koruyan ve metres hayatı yaşamayan kadınlarla, mihrini 
vermek şartıyla evlenmenin helâl kılındığını ifade ediyor.  
 
Açık bir şekilde görüldüğü üzere 22, 23 ve 24. Ayetlerde; cahiliye dönemin-
de yapılan yanlış evlilikler nedeniyle; evlenilmesi sakıncalı olan kadınlar tek 
tek açıklanarak yasaklanmış ve haram kılınmış, evlenilmesi helâl olan kim-
selerde yine, açıklanarak ayetle hükme bağlanmıştır. Ayrıca; cahiliye döne-
mindeki evliliklerde yapılan yanlışlıklar, sadece evlenilecek kadınların seçi-
mi konusunda yaşanmamıştır. Mehirleri ödenerek ve varis olma hakkı da 
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tanınarak yapılan sürekli evliliklerin dışında, genellikle savaşlarda sefer 
amacıyla uzun süre evinden uzak kalan erkeklerin adet haline getirdikleri 
değişen süreleri kapsayan ve adına “Mut’a” yani geçici nikâh denilen ve 
gene İslâm ahlâkıyla bağdaşmayan bir çeşit evlilik Peygamberimiz döne-
minde de geleneksel olarak sürdürülmeye çalışılmıştır. Üstelik bu yapılan 
nikâhta üzerinde anlaşma yapılan süre karşılığında ödenen ücret dışında 
kadına başka hiçbir hak ta tanınmamıştır.  
 
Peygamberimizin sarhoş edici maddelerde olduğu gibi bu konuda da nü-
büvvet dönemi sonuna kadar zaman zaman tedricen yasaklamaya çalıştığı 
fakat toplum direncini kıramadığı için birkaç seferinde izin verdiğini ve Hz. 
Ali’den olduğu söylenen bir rivayete göre de Hayber seferi dönüşünde ke-
sin olarak yasakladığı bildiriliyor. Bir rivayete göre de, İslam’ın genel ahlâk 
ve iffet anlayışına tamamen zıt olan bu gelenek Hz. Ömer’in halifeliğinde 
kesin olarak yasaklandığı ifade ediliyor. 
 
Günümüzde ki İslâm dünyasında, Mut’a nikâhının özellikle İran’da Şia’nın 
bir kolu olan Caferi mezhebi ekolü mensuplarınca yaşatıldığı bilinmektedir. 
Fakat ne yazıktır ki; Şia mezhebi anlayışı dışında kalan ve Kur’an Meali ya-
zan çevirmenler arasında bazı müfessirler de 24. Ayetin 4. Cümlesinde 
Türkçe açıklaması; ( O halde, Onlardan yararlanmanıza karşılık, ücretlerini 
üzerinde anlaştığınız şekilde verin.) şeklinde olan ve ayette Arapçası “ Fe 
mastemta’tum bihi mınhunne fe atuhunne ucurehunne faridah. “ olarak 
geçen metinde ki “yararlanma” ve “ücret” kelimelerinin Arapça karşılığı 
olan “istemta’tum” ve “ucur” terimlerine farklı anlamlar katarak (Ücretin, 
Mehir olmadığını belli bir süre için yaşanan zevkin karşılığı olarak ödenen 
bedel olduğu düşüncesiyle)  bu ayetin Mut’a nikâhına işaret ettiğini ve bu 
nikâhın Allah’ın hükmü olduğunu dolayısıyla meşru olduğunu iddia ederek 
Şia mezhebinin bu sapkın inancına katılmaktadırlar. Oysaki Allah Kur’an da 
çok daha basit konularda bile açık ve detaylı bilgilere yer verirken, sözde 
Mut’a nikâhı gibi önemli bir konuda açıklık getirmemesi herhalde düşünü-
lemez. Bu nedenle, yapılan son derece yanlış ve zorlama bir yorumlamadır. 
Çünkü dikkat edilirse, bu ayeti kendinden önce gelen 22 ve 23. Ayetlerin 
devamı olarak bir bütünlük içerisinde ele aldığımızda, konu başından sonu-
na kadar normal bir nikâhın kimlerle yapılabileceği ile ilgili izin ve yasakla-
rı ele almaktadır. Yoksa birçok konuda olduğu gibi cahiliye döneminden ka-
lan örneğin içki içmek gibi geleneklerin Nebi zamanında da bir süre devam 
ettiği, fakat zaman aralıklarıyla gelen ayetlerle tedrici olarak yasaklandığı 
bilinmektedir. Bu nikâhın Nebi zamanında da yaşanıyor olması düşüncesin-
den, İslam’da var olduğuna dair hüküm çıkarmak çok büyük bir yanılgıdır. 
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Ayette “O halde” diye başlayan metnin ne ifade ettiğinin yorumuna gelin-
ce; haram kılınan ancak yaşanmaya devam etmekte olduğu için yasakla-
nan söz konusu yanlış evliliklerin sona ermesi için, evlilik sürelerini de hesa-
ba katarak aralarında anlaştıkları ücret (mehir) in erkek tarafından ödene-
rek, haram kılınan bu evliliğin sonlandırılması istenmektedir. Kur’an’a göre 
mehir, kendisinden yararlanılması karşılığında evlilik bağının teminatı ola-
rak kadına verilmiş bir haktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve en iyi hü-
küm verendir.  

23 El-Mü’minûn: 
5) Ve onlar ırzlarını korurlar; 3 

3. Onlar kelimenin tam anlamıyla iffet ve namus sahibidirler. Her türlü cin-
sel sapıklık ve aşırılıktan uzaktırlar.  

6) Eşleri veya sağ ellerinin sahip oldukları hariç kimse ile ilişkiye girmez-
ler.1 Bundan dolayı da kınanmazlar.2   

1. “Ma meleket eymanuhum,” “sağ ellerinizin sahip oldukları” anlamında 
bir deyimdir. Bu deyimle, esas olarak kast edilen şey, bakımları ve sorumlu-
lukları üstlenilerek, sahip olunan savaş esirleri ve o günün cahiliye dönemi-
nin bakayası/kalıntısı olarak kalan cariyeler ile ancak nikâh yapılarak (evle-
nilerek) ilişkiye girilebileceğine ait hükümdür. Bu deyimle vurgusu yapılan 
husus, ilişkide nikâhın şart görülmesidir. Toplumsal gerçekliğe dayanan bir 
kalıntı olarak kölelik ve cariyelik olgusu, İslam’ın kabul ettiği veya ön gör-
düğü bir durum değildir. İslam, kölelik ve cariyeliği; cariye ve köle edinme 
yollarını ortadan kaldırarak kesinlikle yasaklamıştır. Aslında mevcudun tas-
fiye edilmesi süreci olan uygulamaları ileri sürerek cariyelik ve kölelik kalın-
tısını İslam’a yamamak, İslam’a atılan büyük bir iftiradır.  

2. Onlarla olan ilişkiden dolayı kınanmazlar. Dikkat edilirse ayette “ve” de-
ğil “veya” bağlacı kullanılmış. Bu şu anlama gelmektedir; ya eşleri ile veya 
sağ ellerinin sahip oldukları ile birlikte olabilirler. Hem eşi, hem de sağ eli-
nin sahip olduğu ile aynı anda birlikte olamazlar. 
                                                                               (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

7) Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.5  

5. Bizzat cinsel arzunun ve onu özellikle dindar ve takva sahibi kişiler için 
meşru yollarla gidermenin de yerilmiş olduğu gibi yanlış bir anlama olma-
sın diye 'anti-parantez' (ara cümlesi) olarak bu iki ayet gelmiştir. Yalnızca 
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müminlerin gizli yönlerini titizlikle korudukları ifadesiyle yetinilmiş olsaydı, 
bu durumda onların rahip ve münzevî bir hayat içinde yaşayan kişiler gibi 
evlenmeden "terk-i dünya" bir hayat sürmeleri gerektiği gibi yanlış bir an-
lam pekişebilirdi. Bunu önlemek için, cinsel arzunun meşru yollarla gideril-
mesinde sakınca olmadığını bir ara cümleyle belirtme gereği duyulmuş ola-
bilir. Şu kadar ki, bu arzuyu gidermede öngörülen sınırları aşmak yasaklan-
maktadır. Bu konu ilgili olarak birkaç noktayı belirtelim: 1) "Fakat kim bun-
ların ötesini isterse, böyleleri sınırı aşanlardır" cümlesi cinsel arzunun zina, 
eşcinsellik ve bunlar gibi daha başka yollarla gidermenin haram olduğunu 
açıklamaktadır. 2) Bazı müfessirler bu ayetten Arap geleneği olan Mut'a 
'nın (geçici evlilik) da yasak olduğu sonucuna varmışlardır.   

25 El-Furkân: 
68) Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilâh'a tapmazlar. Allah'ın haram 
kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler.84 Kim bunları ya-
parsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır.  

84. Gerçek kullar üç büyük günahtan sakınırlar: Şirk, katl ve zina. Bizzat Hz. 
Peygamber (s.a) bu günahların ağırlığı konusunda uyarıda bulunmuştur. 
Abdullah İbn Mes'ud'un rivayetine göre, kendisine en kötü günahlar sorul-
duğunda şu cevabı vermişlerdir: 1) Seni yaratmış olan Allah'a bir şeyi denk 
tutmak, 2) Rızık korkusuyla çocuğunu öldürmek, 3) Komşunun karısıyla zi-
na etmek. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesaî, Ahmed). Büyük günahların yal-
nızca bunlar olmadığı açıktır. Fakat bu üçü, o zamanki Arap toplumunda 
işlenen günahların en yaygınları olduğundan, özellikle belirtilmişlerdir. Şirk 
'ten kaçınmanın, gerçek kulların meziyetleri arasında sayılması konusunda, 
şirki bir kötülük saymayan kâfirlere karşı, bunun neden bir fazilet olarak 
sunulduğu sorulabilir. Bunun cevabı şudur: Her ne kadar şirke dalmış da 
görünseler, Araplar'ın şirk doktrini üzerinde şüpheleri vardı. Tarihlerinde 
bunun örneği pek çoktur. Sözgelimi Ebrehe, Mekke'yi kuşattığı zaman, Ku-
reyş Kâbe’nin kurtulması için putlarına değil, Allah'a yalvarmıştı. Bu olayla 
ilgili şiirleri "fil Halkı”nın helâk edilmesinin, putlarının yardımından değil, 
Allah'ın gücünden ve tabiat üstü bir müdahaleden ileri geldiğine inandıkla-
rını gösteren delillerle doludur. Kureyş ve Arap putperestleri, Ebrehe Mek-
ke yolunda Taif'e vardığında Taif halkının, en büyük putları "Lat"ın tapına-
ğını yıkar korkusuyla Kâbe’yi yıkması için kendisine yardım ettiklerini, hatta 
kılavuzlar vererek tepelerden Mekke'ye geçirdiklerini biliyorlardı. Bu olay 
Araplara öylesine dokunmuştu ki, bundan sonra yıllarca baş kılavuzun me-
zarını taşa tutmaya devam ettiler. Ayrıca Kureyş ve diğer Araplar inançları-
nı İbrahim Peygamber'e (a.s) dayandırırlar, dinî ve sosyal adetleriyle Hac 
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ibadetlerine İbrahim'in dininin bir parçası olarak bakarlardı. İbrahim Pey-
gamber'in (a.s) putlara değil, Allah'a ibadet ettiğini de biliyorlardı. Sıradan 
Arabın, putlarına fazla saygı duymadığı, hatta onlardan hakaretle söz etti-
ği, istek ve duaları yerine gelmediğinde hediyelerini de geri aldığı olurdu. 
Bir başka Arap, develerine bereket vermesini istemek üzere Sa'd isimli üze-
rine kurban kanları sürülmüş uzun boylu bir put olan ilahın tapınağına ge-
lir. Develer o’nu görünce ürker ve sağa-sola kaçışmaya başlarlar. Arap öy-
lesine kızar ki, putu taşlamaya başlar ve "Allah seni helâk etsin! Senden 
develerime bereket istemeye geldim, fakat sen hepsini elimden aldın diye 
bağırır. Bütün bunlardan kolayca anlaşılabileceği üzere, Araplar Allah'a 
ibadetin değerini kalplerinde duyuyorlar, fakat bu duyuşu, bir yandan eski 
adetler, cahiliye hayat ve değer anlayışı bastırırken, diğer yandan da Ku-
reyş'in öncü "dini" sınıfı, büyük çıkarlarını koruma gereği putperestlikten 
vazgeçemedikleri için, Allah'a ibadet aleyhine halk arasında önyargılar 
üretiyorlardı. Dolayısıyla kalplerinde, doğruyu bilen ve hisseden fakat buna 
rağmen karşı çıkışlarına devam eden kâfirlerden korkmayan Rasûlullah’ın 
(s.a) izleyicileri Arabistan’da bir üstünlük alâmeti olarak anılmaktadır. 

  
İFK (Hz. Aişe’ ye iftira olayı):  
 
24 En-Nûr: 
11) O ağır iftirayı uyduranlar,8 sizin içinizden bir güruhtur;9 siz onu kendi-
niz için bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayırdır.10 Onlardan her 
biri için, işledikleri günahın cezası vardır. Onlardan (iftiranın) büyüğünü 
yüklenene ise büyük bir azab vardır.  

8. Bu, Hz. Aişe'ye atılan bir iftiradır. Bizzat Allah bunu ilk (gerçek dışı suçla-
ma, iftira, bühtan) olarak tanımlamış ve tümden reddetmiştir. Buradan iti-
baren, surenin inmesine yol açan olayın anlatımına geçilmektedir.  

Bir süredir Rasûlullah’a karşı hasmane bir tutum sergileyen "Abdullah bin 
Ubey" in, bu tutumunu arkadaşı olan Useyd bin Uzeyr’ re soran Hz. Pey-
gamber (s.a)’e arkadaşı; "Onu hoş gör ya Rasûlullah, siz Medine'ye gelme-
den önce biz onu kral yapmaya karar verdik. Siz gelince o kral olamadı ve 
bu yüzden sizden nefret ediyor" dedi. Uydurduğu bir fitneyi akıllı ve çabuk 
hareketi ile önleyen Hz. Peygamber (s.a)'e karşı, Abdullah b. Übeyy'in eline 
çok daha ciddi, çok daha büyük ve yeni bir fitne olan Hz. Aişe' ye iftira at-
ma fırsatı geçti. Eğer Hz. Peygamber (s.a) ve ona içten bağlı olanlar, bu 
fitneyi karşılamada gerekli akıllılığı, sabır ve olağanüstü disiplini gösterme-
miş olsalardı, genç İslâm Ümmeti iç savaşa sürüklenebilirdi.  
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İftira olayına yol açan hadisleri anlamak için, olup bitenleri Hz. Aişe'nin 
kendi ağzından dinleyelim: "Hz. Peygamber (s.a) ne zaman bir sefere çıksa, 
hanımlarından hangisinin kendisine eşlik edeceğini belirlemek için kura çe-
kerdi. Buna göre, Mustalıkoğulları seferinde kendisine ben eşlik edecektim. 
Dönüşte Hz. Peygamber (s.a) geceleyin yolda son olarak bir yerde konakla-
dı. Vakit henüz geceydi ki, yürüyüş için hazırlıklara başladılar. Ben de def-i 
ihtiyaç için kampın dışına çıktım. Dönüş yolunda konak yerine yaklaştığım-
da gerdanlığımı kaybettiğimi fark ettim. Aramak için geri döndüm, fakat 
bu arada kervan hareket etmiş ve ben de arkalarında yalnız kalmıştım. 
Hevdeci taşıyan dört kişi, o günlerde kıtlıktan dolayı zayıf olduğum için, 
boş olduğunun farkına varmadan onu deveye yüklemişlerdi. Geride kaldı-
ğım anlaşılır da gelir beni götürürler ümidiyle çarşafıma bürünüp yere 
uzandım. Bu arada uyumuşum. Sabahleyin Safvan bin Muattal Sülemî yol-
dan geçerken, beni gördü, tanıdı ve bağırarak devesini durdurdu: "İnna lil-
lahi ve inna ileyhi raciun! Hz. Peygamber'in hanımı burada kalmış!" Bu ses 
üzerine birden uyandım ve çarşafımla yüzümü kapadım. Hemen devesini 
çöktürdü ve kenarda durdu, ben de deveye bindim. Öğle sıraları kervana 
yetiştik ve kimse benim geride kaldığımı fark etmemişti. Sonradan bu ola-
yın bana iftira atmak için Abdullah b. Übeyy tarafından kullanıldığını öğ-
rendim. (Daha başka rivayetlere göre, Hz. Aişe Safvan'ın yedeğindeki deve 
üzerinde orduya yetişip de geride kaldığı anlaşılınca, Abdullah b. Übeyy 
"Allah'a yemin olsun, artık o iffetli ve temiz değildir. Bakın bakın, Peygam-
berimizin karısı geceyi birlikte geçirdiği adamın çektiği deve üzerinde ve 
açık olarak geliyor" diye bağırmıştır.) Medine'ye varınca hastalandım ve 
bir aydan fazla yatakta kaldım. Olanlardan bütünüyle habersiz olsam da, 
'iftira haberi şehirde bir skandal halini almış ve Hz. Peygamber'in (s.a) ku-
lağına ulaşmıştı. Hastalığımla eskiden olduğu gibi ilgilenmediğini görüyor-
dum. Geliyor, bana hiçbir şey söylemeden başkalarından nasıl olduğumu 
öğreniyor ve gidiyordu. Bir şeyler dönüyor diye kafam 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 şehrin 
dışına çıktım. (Babam, Mistah ve ailesinin geçimini üstlenmişti.) Oradan 
buradan konuşurken bir şeye takılıp sendeledi ve aynı anda "Yok olsun 
Mistah!" diye bağırdı; "Sen nasıl annesin ki, Bedir Savaşı'na katılmış olan 
oğlunu böyle lânetliyorsun?" dedim. "Sevgili kızım" diye başladı ve şöyle 
devam etti: "Onun ne skandal heveslisi olduğundan haberin yok mu?" Ar-
dından bana iftira kampanyasıyla ilgili herşeyi anlattı. Münafıkların yanı 
sıra, bazı gerçek müslümanlar da bu kampanyaya katılmışlardı. (Mistah, 
İslâm'ın ünlü şairi Hassan b. Sabit ve Cahş'ın kızı Hz. Zeynep' in kız kardeşi 
Hamne de bunların önde gelenleriydi.) Bu korkunç hikâyeyi duyunca kanım 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 204 

  

dondu, hemen eve dönüp, gecenin kalan kısmını ağlayarak geçirdim. Ben 
yokken Hz. Peygamber, (s.a) Ali ve Üsame b. Zeyd'le bu konuyu konuşmuş. 
Üsame hakkımda güzel sözler söylemiş, "Ey Allah'ın Rasûlü" demiş. "hanı-
mında iyilikten başka bir şey görmedik. Onun hakkında yayılan her şey ya-
lan ve iftiradan ibarettir." Ali ise, "Ey Allah'ın Resul’ü, kadın sıkıntısı yok, is-
tersen bir başkasıyla evlenebilirsin. Fakat meseleyi araştırmak arzusunday-
san kadın hizmetçisini çağırt ve ondan sor" görüşünde bulunmuş. Hizmetçi 
çağırıldığında O, "Seni Hakkla gönderen Allah'a yemin ederim ki, onda kö-
tü hiçbir şey görmedim, ancak, kendisine ben yokken yoğrulmuş hamura 
bakmasını söylediğimde uyuya kalır ve bir keçi gelip onu yerdi" demiştir. 
"Aynı gün Hz. Peygamber (s.a) minbere çıkıp halka sesleniyor ve şunları 
söylüyor: "Ey müslümanlar, eşime iftira atarak bana zarar vermede hiçbir 
sınır tanımayan adamın saldırılarına karşı içinizden kim benim şerefimi ko-
ruyacak? Allah'a yemin olsun ki, ben iyice araştırdım ve ne onda, ne de adı 
iftiraya karışan kişide kötü hiçbir şey 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 öldüre-
lim, yok eğer Hazrec kabilesine mensupsa, eğer emredersen yine öldüre-
lim" diyor. Bunu duyan Hazrec kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade ayağa kal-
karak, "Yalan söylüyorsun, onu asla öldüremeyeceksin. Bu adamın bizim 
kabilemize ait olduğunu bildiğinden böyle konuşuyorsun" diye karşılık ve-
riyor. Hz. Üseyd, "Sen bir münafıksın, bu nedenle de bir münafığı koruyor-
sun" cevabında bulunuyor. Bunun üzerine mescidde, Hz. Peygamber (s.a) 
orada olmasına rağmen ayaklanmaya dönüşebilecek derecede bir karga-
şalık çıkıyor. Fakat Hz. Peygamber (s.a) öfkelerini bastırıyor ve minberden 
iniyor.  Fakat burada Abdullah bin Übeyy'in çıkardığı, fitnenin büyüklüğüne 
işaret etmek istiyoruz. Şöyle ki: (1) Bu, Hz. Peygamber (s.a) ve Hz. Ebu Be-
kir Sıddık'ın şerefine ve namusuna karşı bir saldırıydı. (2) İslâmi hareketin 
en büyük serveti olan yüksek manevi üstünlüğü sarsmaya yönelikti. (3) 
Muhacirlerle Ensar ve ensarın iki kabilesi olan Evs'le Hazrec arasında bir iç 
savaş çıkarma amacını da taşıyordu. 

Hz. Aişe olayın kalan kısmını şöyle anlatıyor: "İftirayla ilgili söylentiler şe-
hirde bir ay kadar süreyle yayılmaya devam etti. Bu, Hz. Peygamber'e (s.a) 
büyük bir üzüntü yıkım kaynağı oluyordu. Ben çaresizlikten ağlarken, anne-
babam da benim ızdırabımdan dolayı adeta hastalanmışlardı. Nihayet bir 
gün, iftiradan sonra ilk defa Hz. Peygamber (s.a) bizi ziyaret etti ve yanıma 
oturdu. O gün önemli bir şeylerin olacağını hisseden Hz. Ebu Bekir'le Üm-
mü Ruman da (annem) yanımıza oturdular. Hz. Peygamber (s.a) şöyle di-
yerek söze başladı: "Aişe, hakkındakini duydum, eğer masumsan, Allah'ın 
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masumiyetini açıklayacağını umuyorum. Yok, eğer bir günah işlediysen, 
tevbe et ve Allah'tan bağışlanma dile, bir günahkâr günahını itirafla tevbe 
ederse, Allah onu affeder". Bu sözleri işitince gözyaşlarım gözlerimde kuru-
du. Hz. Peygamber'e (s.a) cevap verir umuduyla babama baktım, ama o da 
şöyle dedi: "Kızım, ne diyeceğimi bilmiyorum" Sonra anneme döndüm o da 
ne diyeceğini bilmiyordu. Sonunda ben konuştum: "Hakkımdaki her şeyi 
duydun ve ona inandın. Şimdi ben suçsuz olduğumu söylesem, Allah şahi-
dimdir ki, suçsuzum bana inanmayacaksın, yapmadığım bir şeyi itiraf et-
sem, Allah biliyor ki, yapmadım, o zaman da inanacaksın." O anda Yakup 
Peygamber'in adını hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Bu nedenle 
içinde bulunduğum kötü durum dolayısıyla şöyle dedim: "Yusuf Peygam-
ber'in babasının söylediklerini tekrarlamaktan başka yapabileceğim bir şey 
yok: "Fe-sabrun cemîl", (Yusuf: 83). Bunu söyleyerek uzandım ve öbür tara-
fa döndüm. Allah'ın masumiyetimi bildiğini ve gerçeği mutlaka açıklayaca-
ğını düşünüyordum, fakat beni savunmak için insanların kıyamete kadar 
okuyacakları İlahi Vahy'in ineceğini hiç aklımdan geçirmemiştim. Herhalde 
Hz. Peygamber bir rüya görür ve Allah masumiyetimi gösterir diye düşünü-
yordum. Fakat o esnada birden Hz. Peygamber'in (s.a) üzerinde vahy hali 
görüldü, böyle anlarda soğuk bir kış gününde bile yüzünde inci gibi ter 
damlaları birikirdi. Hepimiz nefesimizi tuttuk ve sessizce bekledim. Ben 
korkmuyordum, fakat anne-babam korkuyla çarpılmış gibi görünüyorlardı. 
İlahi vahyin ne yönde geleceğini bilmiyorlardı. Vahy bitince Hz. Peygamber 
(s.a)’in oldukça memnun ve büyük bir mutluluk içinde ilk sözleri şu oldu: 
"Tebrikler Aişe, Allah masumiyetinin delilini gönderdi" dedi ve sonra da ge-
len ayetleri okudu . Bunun üzerine annem bana: "Kalk ve Hz. Peygamber'e 
teşekkür et" dedi. Ben de, "Ben ne ona, ne de siz ikinize teşekkür ederim, 
ben ancak benim beraatımı gönderen Allah'a şükrederim. Siz bile hakkım-
daki töhmete bu kadar karşı çıkmadınız" dedim" (Bu, herhangi bir rivayetin 
çevirisi değil, Hz. Aişe aleyhindeki iftira olayıyla ilgili olarak hadis kitapla-
rında yer alan rivayetlerin özüdür.)  

9. Rivayetlerde, söylentileri birkaç kişinin yaydığı ifade olunmaktadır. Bun-
lar da Abdullah b. Übeyy, Zeyd b. Rifa (muhtemelen Yahudi münafık Rifaa 
b. Zeyd'in oğlu), Mistah b. Üsase, Hassan b. Sabit ve Hanne bint-i Cahş'tı. 
Bunlardan ilk ikisi münafık, kalan üçü ise yanlış anlama ve zayıflıktan dola-
yı şerre karışmış Müslümanlardı.  

10. Yani, "Gevşememelisiniz. Her ne kadar münafıklar kendi varsayımların-
ca üzerinize en kötü saldırıda bulunmuşlarsa da, sonunda kaybeden onlar 
ve temelde kazanan siz olacaksınız." Girişte belirtildiği gibi, münafıklar 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 206 

  

Müslümanlara gerçek üstünlük alanı ve her cephede karşıtlarına karşı za-
ferlerinin asıl faktörü olan maneviyat cephesinden vurmayı plânlıyorlardı. 
Fakat Allah bunu müslümanlar için bir güçlenme aracına dönüştürdü. Bu 
vesileyle Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir'le ailesi ve genelde Müslümanların 
benimsediği tutum ve davranış, onların ahlâken en temiz, tabiat en adalet-
li, hoşgörülü ve karakter olarak da soylu ve sabırlı insanlar olduklarını hiç-
bir şüpheye imkân tanımayacak şekilde gösterdi. Eğer Hz. Peygamber (s.a) 
istemiş olsaydı, şerefine karşı girişilen saldırının sorumlularına çok ağır ce-
zalar verebilirdi. Fakat tam bir ay herşeye sabırla katlandı ve Allah'tan ilâhî 
hüküm gelince, kazf cezasını yalnızca suçları sabit olan üç Müslümana uy-
guladı ve münafıklara dokunmadı. Hz. Ebu Bekir'in sürekli olarak destekle-
diği kendi yakınları bile üzerine leke yağdırmaya devam ederken, bu soylu 
adam ne onlarla ailevi ilişkilerini kesti, ne de Mistah'ın ailesine yaptığı yar-
dımından vazgeçti. Hz. Peygamber'in hanımlarından hiçbiri iftirada en ufak 
bir rol almadıkları gibi, onu tasvip edici en ufak bir söz bile söylemediler. O 
kadar ki, uğruna kız kardeşi Hanne bint-i Cahş'ın iftirada rol oynadığı Hz. 
Zeyneb bile rakibesi (Hz. Aişe) hakkında ancak iyi sözler etti. Bizzat Hz. Aişe 
(r.a) bunu şöyle açıklar: "Hz. Peygamber'in hanımları içinde Zeynep benim 
en güçlü rakibimdi. Fakat iftira olayıyla ilgili olarak Hz. Peygamber kendisi-
ne görüşünü sorduğunda, o şöyle cevap vermişti: "Ey Allah'ın Resulü, Al-
lah'a yemin ederim ki, onda takvadan başka bir şey görmüş değilim." Hz. 
Aişe'nin kendi karakter yüceliği ise, Hassan bin Sabit'e davranışıyla ölçü-
lebilir. Hassan b. Sabit, aleyhindeki iftira kampanyasında önemli bir rol 
oynamış olmasına rağmen, Hz. Aişe kendisine gerekli değer ve itibarı 
göstermekte devam etmiştir. Bir defasında, kendisine Hassan'ın iftirada 
bulunan kişi olduğu hatırlatıldığında o, "Hayır, Hassan Hz. Peygamber (s.a) 
ve İslâm adına İslâm düşmanı şairlere cevap veren kişiydi" karşılığını ver-
miştir. İftiradan doğrudan etkilenen kişilerin tavır ve davranışları da böy-
leydi. Diğer Müslümanların tutumları ise şu tek bir örnekle açıklanabilir: 
Hz. Ebu Eyyub el-Ensari'nin karısı iftira söylentilerinden söz ettiğinde, bu 
büyük sahabi şöyle demiştir: "Ey Eyyub'un annesi, Aişe'nin yerinde orada 
sen olsaydın böyle bir şey yapar mıydın?" Karısının "Allah'a yemin olsun ki 
asla yapmazdım." demesi üzerine de şunu söylemiştir: "O halde Aişe sen-
den daha iyi bir kadındır. Bana gelince, Safvan'ın yerinde ben olsaydım, 
böylesine kötü bir düşünceyi aklımdan bile geçirmezdim. Safvan ise ben-
den daha iyi bir müslümandır." Böylece, münafıkların düzdüğü şerrin so-
nucu, varmak istediklerinin tam tersine oldu ve müslümanlar bu imtihan-
dan manevi yönden daha da güçlenmiş olarak çıktılar. Üstelik bu olayın 
Müslümanlara daha başka yararları da oldu. Bu olay nedeniyle, İslâm'ın 
sosyal hukuk kurallarına önemli eklemelerde bulunuldu. Müslümanların bu 
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alanda Allah'tan aldıkları yeni hükümlerle, İslâm toplumu ahlâkî kötülükle-
rin baş gösterip yayılmasına karşı koruma altına alınıyor, daha da arınıyor 
ve kötülükler ortaya çıkacak olsa bile, derhâl önlenme çareleri getiriliyor-
du. Bu olayın başka bir yararı da, Müslümanlar Hz. Peygamber'in (s.a) gay-
bı bilmediğini bütünüyle anlamış oldular. Onun bildiği, ancak Allah'ın ken-
disine öğrettiğiydi. Bunun dışında, onun bilgisi normal bir insanın bilgisiyle 
aynıydı. Tam bir ay Hz. Aişe ile ilgili olarak büyük endişe içinde kaldı. Eğer o 
gayb bilgisine sahip olmuş olsaydı, böylesine alt üst olmaz, soruşturmada 
bulunmaz ve tövbe tavsiye etmezdi. Bununla birlikte, ilâhî mesaj gerçeği 
açıklayınca, bir aydan fazla bir süredir sahip olmadığı bilgiyi edindi. Böyle-
ce Allah, halkın aşırı ve kör inançlar nedeniyle dinî liderleri hakkında düştü-
ğü aşırı kavrayışlara karşı doğrudan tecrübe ve gözlemle Müslümanları ko-
rumuş oldu. Belki de vahy'in bir ay sonra gelmesinin nedeni buydu. Çünkü 
vahy hemen ilk günde gelseydi, böyle faydalı bir etki yapmamış olurdu.  

 
İFTİRA 

 
4 En-Nisâ: 
105) Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz 
sana Kitabı hak olarak indirdik.140 (Sakın) Hainlerin savunucusu olma. 

140. O dönemde meydana gelen bir olayla ilgili 105-115. ayetlerde çok 
önemli noktalara değiniliyor. Ensar'ın Beni Zafer kabilesinden Te'ame veya 
Beşir bin Ubeyrik denilen bir adam vardı. Te'ame başka bir ensarın zırhını 
çalmış ve bir Yahudinin evine gizlenmişti. Bir hırsızlıkla ilgili soruşturma 
başladığında zırhın sahibi meseleyi Hz. Peygamber'e (s.a) götürdü ve O'na 
Te'ame'den şüphelendiğini söyledi. . Fakat suçlu olan Te'ame, akrabaları 
ve Beni Zafer kabilesinden birçok kişi ile işbirliği yaparak suçu, kendisini 
savunan Yahudi’nin üzerine yıktılar. Te'ame'nin akrabaları Yahudi ye suç-
lamayı sürdürerek şöyle söylediler: "Hakkın düşmanı olan, Allah ve Resulü-
'ne inanmayan bir Yahudi’nin sözüne güvenilmez. Oysa biz müslümanız ve 
güvenilir kişileriz, o halde bizim sözümüze inanılmalı." Hz. Peygamber (s.a) 
tabiî olarak, doğru gibi görünen bu iddiadan etkilendi; neredeyse Te'ame'yi 
beraat ettirip Yahudi aleyhine hüküm verecekti ki bu meseleyi açıklığa ka-
vuşturan bir vahiy aldı. Hz. Peygamber (s.a) bir hâkim olarak kendi önüne 
getirilen delillere göre hüküm verecek olsaydı suçlu sayılmazdı. Çünkü hâ-
kimler, kendi önlerine getirilen delillere göre hüküm vermelidirler ve bazen 
insanlar olayı yanlış aksettirerek kendi lehlerine hüküm verilmesini sağla-
mayı başarabilirler. Fakat meselenin bir yönü daha vardır: Eğer Hz. Pey-
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gamber (s.a) İslâm ile Küfür arasında kıyasıya bir çatışmanın hüküm sürdü-
ğü o dönemde Yahudi’nin aleyhine hüküm verseydi, İslâm düşmanları O'-
nun, İslâm toplumunun ve İslâm davetinin aleyhinde kuvvetli bir manevî 
silah ele geçirmiş olacaklardı. İslâm aleyhinde sıkı bir propagandaya giri-
şip: "Müslümanlar arasında hiç adalet yoktur. Bu Yahudi aleyhine verilen 
hükümden de anlaşılacağı üzere, onlar her ne kadar önyargı ve kavmiyetçi-
liğin aleyhinde gibi görünüyorlarsa da önyargılı ve kavmiyetçidirler" diye-
ceklerdi. Bu nedenle Allah, Müslümanları bu tehlikeden uzaklaştırmak için 
meseleye doğrudan müdahale etmiştir. Bu pasajda (105-115. ayetler) bir 
taraftan kendi kabilelerinden suçlu olan kişinin suçunu gizlemeye çalışan 
müslümanlar, kavmiyetçilikleri nedeniyle sert bir şekilde azarlanıyorlar, 
diğer taraftan bütün Müslümanlara kavmiyet ve kabile endişelerinin ada-
leti engellememesi gerektiği öğretiliyor. Bir kimsenin, haksız olduğu halde 
kendi grubundan bir kişiyi savunup, haklı olduğu halde karşı gruptan bir 
kimseyi suçlaması apaçık bir ihanettir. 

107) Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme.141Hiç 
şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkârı sevmez.  

141. Başkalarına karşı böyle davranan aslında kendisine namus dışı dav-
ranmış olur. Çünkü o kendisine emanet olarak verilen kafa, kalp ve bütün 
diğer melekelerini haysiyetsiz ve haince davranışlarda kullanır. Bunun ya-
nısıra o, Allah'ın kendisine, ahlâkını korumakta yardımcı olsun diye verdiği 
vicdanını bastırır ve böylece vicdanı tam anlamıyla devreye girip onu bu 
haince davranıştan kurtaramaz. Dolayısıyla kişi kendisine haksızlık edip 
haince davranabiliyorsa, başkalarına karşı da rahatça böyle davranabilir. 

6 El-En âm: 
21) Allah'a karşı yalan düzüp uydurandan15 veya O'nun ayetlerini yalan-
layandan daha zalim kimdir?16 Zalimler kurtuluş yüzü göremezler. 

15. "Yalan iftira"; Allah'a ilâhlığında ortaklar bulunduğu ve onların da ta-
pınmaya değer olduğu iddiasıdır. Bizzat Allah'ın kendine özel çevre edindi-
ği ve ilâhî niteliklerin onlara da verilip, onlara da Allah'a gösterilen saygı 
vs. gösterilmesi gerektiğini emrettiği 'yalan ve iftira'dır. 

16. "Allah'ın ayetleri", kâinatta tek bir ilâhın bulunduğu ve başka her şeyin 
O'nun kulları olduğu gerçeğini gösteren işaretlerin tümüdür. Bu ayetler 
tüm kâinata yayılmış bulunmaktadır. İnsanın bizzat kendisinde; Peygam-
berlerin karakterleri ve en büyük başarılarıyla birlikte Vahyedilmiş Kitap-
lar'da bulunur. Bu yüzden, tüm bu ayetlerin karşısında İlâhî nitelikleri baş-
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ka şeylere de veren ve onları İlâhî haklara değer gören gerçekte büyük bir 
zulüm suçu işlemiş demektir. Hiçbir delil, bilgi ve tecrübeye dayanmadan 
yalnızca zanna veya geleneklere dayanarak başka şeylere de İlâhî nitelikler 
vermek büyük bir zulümdür. Böyle bâtıl inanca sahip bir kişi, Hakk'a, bizzat 
kendisine ve kâinat'ta bulunan her şeye ve herkese zulmetmektedir. 

137) Böylece ortakları,107müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi hoş 
gösterdiler. Hem onları helâk etmek 108 hem de dinlerini karmakarışık et-
mek için.109 Allah dileseydi bunu yapmazlardı; Öyleyse onları uydurduk-
ları ile baş başa bırak.110  

107. 'Şürekâ' (ortaklar) kelimesi 136. ayette, "Allah'a koşulan ortaklar ve 
adaklarda Allah'la bir tutulan tanrılar" anlamınaydı; burada ise, "çocukla-
rın öldürülmesini kendilerine meşru ve övgüye değer sayan insanlar ve şey-
tanlar" anlamına gelmektedir. Önceki ayette, tapınma ve bağlanmada da-
ha başka şeyleri Allah'a ortak tanıdıklarından şirke düşmüş oluyorlardı; bu 
ayette ise, Allah'ın yanı sıra başkalarını da yasa koyucu kabul edip, onları 
da hâkim olarak gördüklerinden şirke düşmektedirler. Buna göre, Allah'tan 
başkasının yaptığı herhangi bir yasaya uyulmasını gerekli görüp de uyan 
ve kendisini bu yasanın çizdiği sınırlarla sınırlayan müşrikler, Allah'a şirk 
koşma suçunu işlemiş oluyorlardı. Her iki ayette belirtilen durum da şirktir: 
Çocukları öldürme konusunda, Araplar bu günahı üç amaçla işliyorlardı: 
 1) Bir damat sahibi olma yüzkarasından kurtulmak veya kabile savaşların-
da düşmanın eline düşmesin, ya da başka sebeplerle utanç nedeni olmasın 
diye kız çocuklarını öldürürlerdi. 2) Ekonomik nedenlerle çocuklarını öldü-
rürlerdi. 3) Çocuklarını tanrılarını memnun etmek için onların mihrabında 
kurban ederlerdi.  

108. Burada, "helâk" kelimesi oldukça anlamlıdır ve manevî helâki (yıkım) 
ifade etmektedir. Bir insanın kendi çocuklarını öldürmesi kalbini öyle sert-
leştirir, acımasızlaştırır ki, suçlu artık tüm insanî ve hatta hayvanî şefkat 
duygularını dahi yitirir. Böylece halkının ve tüm dünya nüfusunun azalma-
sına yol açarak insanlığın yıkımına neden olur. Gelecek, medeniyetin kuru-
cularının ve varislerinin doğumuna engel olan, yani doğan çocuklarını öl-
düren bir ulus kesinlikle helâk uçurumuna yuvarlanır. Hepsinden önemlisi, 
masum çocuklara karşı işlenen böylesi insanlık dışı bir cinayet ahiretteki 
tüm kurtuluş şansını da yok eder. Çünkü kendi insaniyetini ve hattâ soyuna 
olan tabiî sevgiyi öldüren ve insanlığa karşı bu türden bir düşmanlık sergi-
leyen bir kişi kesinlikle Allah'tan en acı ve ızdırap verici cezayı görür.  



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 210 

  

109. Dinî liderler, başkanlar, kabilelerin önde gelen kişileri, İbrahim ve İs-
mail Peygamberlerin izleyicileri olduklarını iddia edenler onların getirdiği 
saf dine, değişik inançlar, ibadetler ve uygulama biçimleri ekliyorlar ve hal-
kın zihinlerini karmakarışık ediyorlardı. Evet, İslâm öncesi Araplar Resulle-
rin dinine uydukları inancındaydılar. Fakat bu din konusunda zihinleri 
öylesine karışıktı ki, bu dinin yine de Allah'ın dini olduğunu sanıyorlardı. 
Bunun nedeni de, geleneklerinde, tarihlerinde veya bir başka kitapta Resul-
lerin gerçek diniyle ilgili hiçbir güvenilir kaydın korunmamış olması veya bu 
dine sonradan yapılan müdahalelerin engellenememiş olmasıydı.  

110. Yani, "Ey Rasûl! Onlar hakkında üzülmene gerek yok. Eğer senin uyarı-
larına rağmen uydurdukları yanlış yolda yürümekte ısrar ediyorlarsa bırak 
gitsinler. Bütün bunlar kendilerinin seçtikleri yolda gitmeleri ile ilgili Allah-
'ın dilemesidir, aksi halde, şu anda yaptıklarını yapamaz olurlardı." 

24 En-Nûr: 
19) İman edenler içinde, çirkin utanmazlıkların (fuhşun) yaygınlaşmasın-
dan hoşlananlara, dünyada da, ahirette de acıklı bir azab vardır.16 Allah 
bilir, siz ise bilmiyorsunuz.17 

16. Ayetin doğrudan tefsiri, yer aldığı metne göre şöyledir "İftira atanlar, 
kötülüğü propaganda edenler ve yayanlar ve İslâm maneviyat ve ahlâkına 
güvensizlik getirenler cezayı hak ederler." Metinde geçen kelimeler, kötü-
lüğün propagandası için kullanılabilecek tüm biçimleri kapsamaktadır. 
Bunlar, umumi evlerin açılması, şehvet kamçılayıcı (erotik) hikâyeler, 
tablolar, film yayınlama ve gösterme olabilir. Veya halkı ahlâksızlığa iten 
kulüp ve otellerde her türden karışık toplantılar olabilir. Kur'an, bütün bu 
yollara başvuranların, yalnızca ahirette değil, dünyada da cezayı hak eden 
suçlular olduğunu ilan eder. O halde, tüm bu ahlâksızlığı yayma ve propa-
ganda etme araçlarını ortadan kaldırmak İslâmî bir görevdir. Ceza hukuku, 
Kur'an'ın kamu ahlâkına karşı işlenmiş suçlar saydığı ve işleyenlerini ceza-
ya müstahak gördüğü tüm bu eylemleri ceza gerektirici suçlardan sayar.  

17. "Siz bilemezsiniz" yani, "Bireysel eylemlerin tüm toplum üzerindeki et-
kisini siz bütünüyle kavrayamazsınız. Bu eylemlerden etkilenen halkın sa-
yısını ve bu eylemlerin toplumun kollektif hayatında yaptığı etki birikimini 
en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse, Allah'a güvenmeli ve O'nun belirlediği kötü-
lükleri ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bunlar geçiş-
tirilecek önemsiz meseleler değildir, aksine, oldukça ciddi etkileri ve sonuç-
ları vardır, dolayısıyla suçlular da şiddetle cezalandırılmalıdır." 
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İHSAN 

16 En-Nahl: 
90) Şüphe yok Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi88 emreder; çirkin 
utanmazlıklardan (fahşâdan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. 
Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.  

88. Bu kısa cümlede Allah, dengeli ve sağlıklı bir toplumun dayanağını teş-
kil eden üç önemli şey emretmektedir: Bunlardan bir tanesi de ihsandır. Bu 
kelime iyi, cömert, hoş görülü, affeden, merhametli, nazik olma, bencil ol-
mama vs. anlamlarına gelir. Toplumsal hayatta bu, adaletten daha önem-
lidir, çünkü adalet sağlıklı ve dengeli bir toplumun temeli ise ihsan onun 
mükemmele erişmesidir. Bir taraftan adalet, toplumun haklarını çiğnen-
mekten ve zulümden korurken, diğer taraftan ihsan, toplumu zevkli yaşa-
maya değer bir hale sokar. Eğer bir toplumda birey kendi isteklerini yerine 
getirmekte inat ederse, o toplumun gelişemeyeceği açıktır, en iyi ihtimalle 
bu toplum çatışmadan uzak olabilir; fakat böyle bir toplumda, sevgi, şük-
ran, cömertlik, fedakârlık, samimiyet, sempati gibi yaşama zevkini geliş-
tiren ve yüce değerlerin oluşmasını sağlayan insanî nitelikler oluşamaz.  

28 El-Kasas: 
77) "Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasi-
bini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sende ihsanda bulun ve yer-
yüzünde bozgunculuk yapma. Allah, bozgunculuk yapanları sevmez." 

 
İMAN, İNFAK VE İNKÂR 
 
4 En-Nisâ: 
136) Ey iman edenler, Allah'a,166 Resulüne, Resulüne indirdiği Kitaba ve 
bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitap-
larını, peygamberlerini ve ahiret gününü167 inkâr ederse, kuşkusuz uzak 
bir sapıklıkla sapıtmıştır.  

166. Burada, iman eden kimselere, "Ey iman edenler! İman ediniz" den-
mektedir. Bu ilk bakışta bazı kimselere tuhaf gelebilir. Fakat aslında bu 
kelime, burada iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi, bir insanın küfürden 
vazgeçip iman etmesi ve ehli imandan sayılması anlamındadır. İkincisi, bir 
insanın tüm kalbiyle iman etmesi ve ciddi bir şekilde ihlasla düşüncelerini, 
sevgilerini, hayat tarzını, dostluk ve düşmanlıklarını, ilişkilerini inancına 
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uygun bir biçime sokması, buna uygun dostluklar kurması, düşmanlıklarını 
ona göre ayarlaması ve tüm çabalarını inancına uygun bir yapıya sokması 
anlamındadır. Ayet 2. anlamda tam bir mümin olunmasını emretmektedir.  

167. Buradaki küfür iki durumu ihtiva eder: 1) Bir kimse açıktan İslâm'ı red-
dedebilir. 2) Bir kimse gerçekte (samimiyetle) inanmadığı halde İslâm'a 
bağlı imiş gibi görünebilir veya inandığını söylediği halde, davranışları 
onun İslâm'a inanmadığını gösterir. Burada, kısaca ayet iki tür küfrün de 
kişiyi Hak yoldan ayırarak bâtıl yollara sürükleyeceğini bildirmektedir. 

7 A’raf: 
178) Allah, kime yol gösterirse, odur yolu bulan. Kimi de saptırırsa, işte 
onlar hüsrana uğrayanlardır.1  

1. Allah, doğru yola iletilmeyi isteyeni doğru yola iletir; sapkınlıkta kalmak 
isteyeni de sapkınlıkta bırakır. Sapkınlığı gerektiren şeyler yapanı saptırır; 
doğru yola iletilmeyi gerektiren şeyleri yapanı da doğru yola iletir. Hidayet 
ve dalalet konusu insanın dilemesiyle ilişkilidir. Allah, hiç kimseyi ne zorla 
hidayete erdirir ne de dalalete düşürür. İman ve inkâr konusunda sorumlu-
luk bütünüyle insana aittir.                               
                                                                             (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

8 Enfal:  
22) Allah katında, yeryüzündeki canlıların en değersizi, aklını kullanma-
yan sağırlar ve dilsizlerdir.1   

1. Aklını devre dışı bırakarak, başkasının aklıyla düşünen bir kimsenin ima-
nı geçerli değildir. Zira iman, emin olmayı gerektirir; emin olmak da akıl ile 
olur. Kendi aklı ile iman etmeyenle kendi aklıyla inkâr edenin bir farkı yok-
tur.                                                                         (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
22 El-Hac: 
35) Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; onlar, kendilerine isa-
bet eden musibetlere sabredenler, salâtı ikame edenler ve rızık olarak 
verdiklerimizden infak edenlerdir.66  

66. Bu, Salih insanların helâl yoldan kazandıkları mallarını, kendi ve bak-
mak zorunda oldukları kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak, akrabalara, kom-
şulara ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, Allah'ın kelimesini tebliğ 
etmek için Allah yolunda harcadıkları anlamına gelir. Haram amaçlarla ya-
pılan harcamak buna dâhil değildir. Kur'an'daki infak terimi, ne aşırı harca-
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ma, ne de cimri ve haris olma anlamına gelir, aksine kişinin toplumdaki ye-
rine ve imkânlarına göre gerek kendisine gerek başkalarına harcamasıdır. 

57 El-Hadîd:    
7) Allah'a ve Resulü’ne iman edin.7 Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı 
maldan infak edin.8 ki sizi onların üzerinde halifeler kıldı.9 Artık sizden 
kim iman edip infak ederse,10 onlar için büyük bir mükâfat vardır.  

7. Burada, şehadet kelimesini söyleyerek Müslüman olan, fakat İslâm'ın 
öngördüğü mükellefiyetlerden kaçınan kimselerin muhatap alındığı anla-
şılmaktadır. Dolayısıyla "Allah'a ve Resul’üne iman edin" şeklindeki sesle-
nişin anlamı "Ey kelime-i şehadet getirerek İslâm'ı kabul edenler! Allah'a 
ve Resulü’ne ihlasla iman edin ve imanınızda sebatlı olun" demektir.  

8. Burada anlaşılan odur ki, maksat; iyilik amacıyla infak etmeye çağrı de-
ğil, 10. ayetten de anlaşılacağı gibi Rasûlullah’ın önderliğinde kâfirlere kar-
şı yapılan cihatta İslâm'ın zaferi için infak etmeye çağrıdır. İslâmî yöneti-
min bu fedakârlığa özellikle iki hususta ihtiyacı vardır. Birincisi savaş nede-
niyle, ikincisi İslâm'ı kabul ettikten sonra kâfirlerin zulmüne maruz kalıp 
imanlarını kurtarmak için zorluklara katlanarak Medine'ye hicret eden ve 
Hz. Peygamber'in (s.a.) yanında kalan yardıma muhtaç mazlum Müslü-
manlar nedeniyle. İhlaslı Müslümanlar, bu mazlum kardeşlerine yardım 
edebilmek için, güçlerinin üstünde çaba sarf ediyorlardı. Fakat buna rağ-
men Müslümanlar arasında birçok kimse, kendileri refah içinde yaşarken 
ölüm kalım mücadelesi veren bu insanlara sadece seyirci kalıyorlardı. Oysa 
iman ettikleri İslâm dininin, kendi can ve malları üzerinde tasarruf hakkı 
olduğunu biliyorlardı. İşte bu ayet, bütün Müslümanlara seslenmekte ve 
"Gerçek müminler olarak Allah yolunda mallarınızı infak edin" demektedir.  

9. Bu cümle iki anlama da gelir ve her ikisi de geçerlidir. Birincisi, "tasarru-
funuz altında bulunan mal, sizin kendi mülkünüz değil, Allah'ın sadece size 
bir emanetidir. Yani, mülkün asıl sahibi Allah'tır ve sizler bu malı O'nun yo-
lunda sarf etmekten kaçınıyorsunuz. Oysa bir vekil, malın gerçek sahibinin 
isteği doğrultusunda sarf etmekten kaçınamaz. Çünkü onun görevi, sahibi-
nin emrini yerine getirmektir." İkincisi, "Bu mal daha önce sizin elinizde de-
ğildi ve sürekli de elinizde kalmayacaktır. O halde bu geçici vekâletiniz es-
nasında size tevdi edilen malı sarf edin ki, ahirette ebedi mükâfatı almaya 
hak kazanabilesiniz." Bu konuda Hz. peygamber'den (s.a) bir hadis rivayet 
edilmiştir." Rasûlullah bir defasında bir keçi kesti ve onun etini dağıttıktan 
sonra Hz. Aişe'ye (r.a) geriye ne kadar et kaldığını sordu. Hz. Aişe "Sadece 
bir kol kaldı" diye cevap verince Rasûlullah "Hayır bir koldan başka tüm ke-
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çi kaldı; Zira Allah yolunda ne sarf etmişsen o bakidir" dedi." (Buhari, Müs-
lim). Başka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanoğlu 
"malım, malım" der, oysa senin malın, ancak yediğin, giyerek eskittiğin ve 
sadaka vererek ahirete gönderdiğindir. Bunun dışında elinde ne varsa, 
elinden çıkacak ve başkalarının eline geçecektir." (Müslim).  

10. Burada cihad için kişinin malını sarf etmesi, imanın gereği, ihlasının 
göstergesi olarak nitelenmiştir. Diğer bir ifadeyle gerçek ve ihlaslı bir mü-
min, bu tür nazik durumlarda, malını infak etmekten kaçınmamalıdır. 

92 El-Leyl:    
19-20) O, Hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Ancak yüce Rab-
binin rızasını istediği için (yapar).10  

10. Bu, takva sahibi olan insanın ihlasının başka bir açıklamasıdır. O, mal 
vermiş olduğu insanlardan karşılık beklemez, karşılığında ihsan olduğunu 
bildiği için mal vermez. Yalnız Allah (c.c.) rızası için yardım eder ki, yardım 
ettiği insanların onun üzerinde bir ihsanları yok. Bunun en iyi örneği Hz. 
Ebu Bekir'dir. Mekke-i Muazzama'da İslâm'ı kabul eden ve bu yüzden sa-
hipleri tarafından kendilerine zulüm yapılan cariye ve köleleri satın alarak 
onları kurtarmıştır. Muhtelif rivayetlere göre: "Hz. Ebu Bekir'in, fakir, 
miskin köle ve cariyeleri azat etmek için mal sarf ettiğini gören babası, "Ey 
oğul, görüyorum ki zayıf olanları kurtarıyorsun dedi. Eğer sağlam ve genç 
olanlar için aynı malı sarf edersen onlar sana güç verir. Hz. Ebu Bekir şöyle 
dedi: "Ey babacığım, ben Allah (c.c.) indindeki mükafatı bekliyorum." 

 
 

İMTİHAN 
 
3 Âli ‘İmrân: 
186) Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve siz-
den önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan 
elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınır-
sanız,131 (bu) emirlere olan azimdendir. 

131."Yüksek karakterinizin sağlamlığını, tahrikler karşısında bile hiddetinizi 
kontrol ederek ispat etmelisiniz. Onların suçlamalarına, sataşmalarına, 
alaylarına, kötü laflarına ve propagandalarına sabırla karşılık verin. En zor 
durumlarda bile yanlış, adaletsiz, gayri medenî ve ahlâkdışı söz ve hareket-
lerde bulunacak şekilde hiddetlenmeyin." 
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6 El-En âm: 
158) Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini, ya da Rabbinin gelmesini 
veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetle-
rinden139 biri geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir ha-
yır kazanmamış hiç kimseye imanı fayda sağlamaz.140 De ki: "Bekleyin, 
biz de şüphesiz beklemekteyiz."  

139. Buradaki 'ayetler'den kasıt, kıyamet gününün alâmetleri veya hemen 
geliverecek bir azap da hakkında hiçbir kuşku duyulmayacak ve kendisin-
den sonra deneme ve imtihan için artık hiçbir şans kalmayacak şekilde ger-
çekliği açığa vuran bir başka işarettir.  

140. Bu tür ayetlerden sonra küfründen tevbe edip imanını itiraf eden bir 
kâfirin imanının, hiçbir anlamı olmayacaktır; aynı şekilde, inandığını söyle-
diği halde, itaatsizlik yolunu benimseyene de inançsız gözüyle bakılacaktır. 
Çünkü İman ve İtaat ancak, dünyanın tüm çekicilikleriyle 'Allah yok, ahiret 
yok' diye aldanıp, kötülüklere sürüklemediği sürece bir değer taşır.  

159) Dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar varya, senin 
onlarla hiç bir ilişkin yoktur.141 Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra 
O, onlara yaptıklarını bildirecektir. 

141. Burada hitap Hz. Peygamber’e (s.a) ise de, aslında tüm müminler de 
bu hitabın muhatabıdır. Dindar kişiler, Gerçek Din'de yaşanan hiçbir ayrış-
malara katılmayan kişilerdir. Gerçek Din'in temel ilkeleri: 1) Yalnızca Allah 
tüm Kâinatın İlâhı ve Rabbidir. 2) Sıfatlarında, güç ve kudretinde ve hakla-
rında O'nun dengi ve ortağı yoktur. 3) Tüm insanların dünyada yaptıkları-
nın hesabını vereceği bir başka âlem kurulacaktır. İnsanlar hayatlarını, 
Allah'ın elçileri ve kitapları aracılığıyla öğrettiği bu temel ilkelere göre 
düzenlemelidirler. Dünya’daki hayatın başından beri, insanlığa gönderilen 
Gerçek Din budur. Sonradan ortaya çıkan din ve mezhepler ise geçmişteki 
toplumların Gerçek din'de yaptığı değişikliklerin sonucudur. Bu toplumlar-
dan bazıları bu Din'e 'orijinalite' adına, bazıları tutkularını tatmin için, bazı-
ları da saygıları gereği ona değişik şeyler katmışlardır. Sonra, kendi vehim, 
düşünce ve felsefelerini karıştırarak bu Din'in itikadî özünü bozmuşlardır. 
Hükümlerine kendi uydurma (bid'at) larını ve yasalarını katarak, onu değiş-
tirmişlerdir. İki aşırı uca (ifrat ve tefrit) kaçmışlar; bazı Resullere âdeta ta-
pınırken, bazılarından nefretle uzaklaşmışlardır. Böylece sayısız yeni dinler 
ve mezhepler türemiş ve insanlık birbirine düşman gruplara bölünmüştür. 
Bu bakımdan, Gerçek Din izleyicisinin bu mezheplere yaklaşımında Kur’an’ı 
rehber edinerek O’nun yolunda yaşamını sürdürmesi gerekir.  
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İNSAN İBADET ETMEK İÇİN YARATILMIŞTIR 
 
15 El-Hicr: 
99) Ve yakîn (ölüm) sana gelinceye kadar Rabbine kulluk (ibadet) et.53 

53. "Salat (namaz) ve diğer ibadetlerle Rabbinize yapacağınız kulluk, size 
Hakkı tebliğ ve insanlığı ıslah etme yolunda karşılaşacağınız zorluk ve en-
gellere karşı gerekli olan dayanıklılık gücünü yaratacaktır. İlahi tebliğ göre-
vinizi yerine getirmenizde sizi rahatlatacak, size cesaret verecek ve engel-
ler ve zorluklarla dolu hayatınıza yardımcı olacaktır." 

51 Ez-Zâriyât: 
56) Ben, cinleri de, insanları da, yalnızca bana ibadet etsinler diye 
yarattım.53 

53. "Ben ins ve cinni, başkalarına değil, bana ibadet etsinler diye yarattım. 
Onları ben yarattığım halde, nasıl başkalarına ibadet edebilirler?" Burada 
akla şöyle bir soru gelebilir: " Kâinattaki her zerre Allah'a ibadet etmektey-
ken, niçin sadece insanların ve cinlerin Allah'a ibadet etmeleri için yaratıl-
dıkları söylenmektedir?" Cin ve insanlar, kendilerine Allah'a ibadet etme 
veya yüz çevirme ya da başkalarına ibadette bulunma hürriyeti verilmiş 
olan yaratıklardır. Diğer varlıklar ise, böylesine bir irade hürriyetine sahip 
değillerdir. Onlar Allah'ın koyduğu yasalara uyarak, Allah'a ibadet etmenin 
dışında başka bir seçeneğe sahip değillerdir. İnsan ve cinler ise dilerlerse 
Allah'a ibadet ederler, dilerlerse O'ndan yüz çevirip, başka varlıklara ibadet 
ederler. Ancak bu şekilde davrandıkları takdirde fıtratlarının dışına çıkmış 
olurlar. Bu bakımdan, yaratılış amaçlarına uygun bir bilinçle kendilerine 
verilen bu hürriyeti yanlış yolda kullanmamalıdırlar. Bu hürriyeti doğru yol-
da kullanarak, tıpkı vücutlarındaki her zerrenin Allah'ın kanunlarına uya-
rak, O'na ibadet ettiği gibi, onlar da kendi iradeleriyle Allah'a ibadet etme-
lidir. "İbadet" kelimesi burada sadece namaz, oruç vs. atfen kullanılmamış-
tır. Bu yüzden ayeti, cin ve insanların sadece namaz, oruç, tesbih vs. için 
yaratılmış oldukları biçiminde anlamak yanlıştır. İbadet kavramına, bu say-
dıklarımız da girmekteyse de, bu ifadenin tam anlamı, cin ve insanların, sa-
dece Allah'ın karşısında eğilmelerini ve O’na, tapmalarını, emirlerine itaat 
edip, takva ile sadece Allah'ın hükümlerine uymalarını, O'nun dışında hiç 
kimseden birşey beklemeden hiç kimsenin önünde dua için el açmamaları-
nı içermektedir. Ayrıca burada, cinlerin insanlardan ayrı bir yaratık olduk-
ları da üstü kapalı bir biçimde açıklanmış olmaktadır.  
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57) Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve ben, onların beni doyurup 
beslemelerini de istemiyorum.54  

54. "Benim cin ve insanlara hiçbir ihtiyacım yoktur. Bana ibadet edip et-
memeleri Ulûhiyetimi etkilemez. Ancak, ibadet etmek insanın fıtratının ge-
reğidir. Çünkü insan Rabbine ibadet etmek için yaratılmıştır ve fıtratının 
aksine davranması kendi zararınadır." "Ben onlardan rızık istemiyorum. 
Beni beslemelerini de istemiyorum," şeklindeki bu ifadede çok latif bir işa-
ret mevcuttur. Allah'tan yüz çevirenler, başkalarına ibadet etmektedirler, 
ama kâinatta Allah'ın dışındaki tüm sahte ma'budlar kendilerine ibadet 
edenlere muhtaçtırlar. Bu sahte ma'budlar kullarına rızık veremedikleri gi-
bi, üstelik onlar tarafından korunurlar. Tek ve gerçek ma'bud Allah'tır. O 
kendi kuvvetiyle kaimdir ve muhtaç değildir. Bilakis her şeyi O ihsan eder.  

67 El-Mülk: 
2) O, amel bakımından hanginiz daha iyi (güzel) olacağını denemek için 
ölümü ve hayatı yarattı.4 O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.5 

4. Yani, O, hanginizin daha hayırlı ameller yapacağını denemek maksadıyla 
ölümü ve hayatı yarattı. "Bu kısa cümle pek çok gerçeğe işaret etmektedir. 
Birincisi, ölüm ve hayat Allah'tandır. Ve hiç kimse bir başkasına hayat vere-
mez, ölüm de getiremez. İkincisi, kendisine iyilik ve kötülük yapabilme 
kudreti verilen insanın yaradılışı maksatsız değildir. Bilakis Allah onu imti-
han etmek maksadıyla bu hayatı kendisine süre olarak vermiş olup, ölüm 
bu sürenin sona ermesi demektir. Üçüncüsü, Yaratıcı'nın bu süreyi (fırsatı) 
insana vermesinin nedeni, onun iyi mi, kötü mü olduğu dünyada fiilen is-
patlansın diyedir. Dördüncüsü, hangi amellerin ve davranışların iyi-kötü 
olduğunu belirtmek yetkisi ancak imtihanı yapan Yaratıcı' ya, ait olduğu-
nun bilinmesi gerekir. Beşincisi, bu imtihanın kendiliğinden çıkan sonucu-
na göre, herkes yaptığı davranışın karşılığını (ceza ve mükâfat) mutlaka gö-
recektir. Çünkü bu karşılık olmasaydı, bu imtihanın bir anlamı olmazdı.  

5. "Aziz ve Gafur" sıfatlarının burada kullanılmaları iki anlama gelebilir ve 
her ikisi de geçerlidir. Birincisi, "O herşey üzerinde galip olandır fakat, 
mahlûkatına zulüm ve şiddetle davranmaz. Onlara karşı merhametli ve 
affedicidir." İkincisi, "O kötü davranışları cezalandırmaya muktedirdir ve 
O'nun cezasından hiç kimse kaçıp kurtulamaz. Ancak, kötülükten vazgeçip 
tövbe eden kimseleri de affeder. 
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İNSAN SORUMSUZ DEĞİLDİR 

75 El-Kıyâme:    
36) İnsan,'kendi başına ve sorumsuz'24bırakılacağını mı sanıyor?  

24. Arap dilinde "İblus-Suddi" ağzına ne gelirse yiyen ve başıboş gezen yu-
larsız deve demektir. Ayetin manası da bununla ilgilidir. Yani insan tıpkı bir 
yularsız deve gibi kendini sahipsiz ve başıboş zannetmektedir. Sanki onu 
yaratan onu yeryüzünde sahipsiz ve başıboş bırakmış. Ona hiçbir mükelle-
fiyet yüklememiş, herşey ona serbest bırakılmış ve bir zaman sonra ondan 
yaptığının hesabı da sorulmayacak zannediyor. Aynı şeyden Kur'an-ı Ke-
rim'de başka bir yerde şöyle bahsedilmektedir. Allah kıyamet günü kâfir-
lere " sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannetti-
niz?" (Mü’minûn 115) diyecektir. Bu iki yerde de, ölümden sonra bir haya-
tın gerekli olduğu soru şeklinde sorulmaktadır. Yani "Sen gerçekten kendini 
bir hayvan gibi mi zannediyorsun? Hayvan ile senin aranda açık bir fark ol-
duğunu görmez misin? Onların bir iradesi yokken size irade verilmiştir. On-
ların amellerinde iyi ve kötü kavramı yoktur. Senin fiillerinde ise iyinin ve 
kötünün tartılması vardır. Bu yüzden nasıl olur da kendinizi tıpkı hayvanlar 
gibi sorumluluk yüklenmemiş ve yaptıklarından sorgu suale çekilmeyecek 
zannedersiniz? Hayvanlar, sadece cibilliyetlerine uygun olarak hayat sür-
dürdüklerinden onların kendi akıllarıyla herhangi bir felsefe oluşturmuş ya 
da yeni bir din uydurmuş değildirler. O halde bunların öldükten sonra yok 
olmalarına bir anlam verebilirsin. Çünkü onlar yaptıkları amellerden so-
rumlu değillerdir ve dolayısıyla tekrar dirilterek onlara hesap sormaya da 
gerek yoktur. Ama size gelince, ölümden sonraki hayattan nasıl kaçabile-
ceksiniz? Çünkü ölünceye kadar yaptığınız amellerin iyi veya kötü bir so-
nucu dolayısıyla da bunların bir cezası ya da mükâfatı olması gerekir. Sizin 
aklınız da bunu teyid etmez mi? Sözgelimi, suçsuz bir kimseyi öldürmüş bir 
katil olayın hemen akabinde başka bir kaza sonucu kendisi ölse, bu kişinin 
hiçbir cezaya çarptırılmayacağını mı sanıyorsunuz? Yaptığı zulümlerin he-
sabı sorulmayacak mı? Hiç aklınız alıyor ve kalbiniz tatmin oluyor mu ki, 
dünyadayken fesadın tohumlarını ekmiş ve o fesat asırlarca sürerek diğer 
kuşakların da binlercesinin hayatını mahvetmiş, böyle bir insan sıradan bir 
böcek gibi ölsün, yok olsun ve hiç kimse ondan yaptıklarının hesabını sor-
masın? Yine hayatı boyunca doğruluk ve adalet için, iyilik ve barış için ça-
lışmış ve bu yolda çeşitli eziyetler çekmiş ve kendi canını ortaya koymuş bir 
insan da karınca gibi ölüp yaptığının karşılığında mükâfatını alamadan yok 
olup gideceğini aklınız alıyor mu? 
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İSA ( A.S. ) 
 
3 Âli ‘İmrân: 
44) Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahy ediyoruz. Onlardan 
hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kura atarlar-
ken sen yanlarında değildin; tartışırlarken de yanlarında değildin.43  
 
43. Hz. Meryem, annesi tarafından Allah yolunda mâbede adanmış bir kız 
olduğu için cinsiyeti nedeniyle onun koruyuculuğunu kimin yapacağı konu-
su, mâbeddeki görevliler için bir problem oldu. Bu nedenle görevliler prob-
lemi çözmek için kura çekiyorlardı. 
  
45)Hani Melekler: "Ey Meryem! Allah, kendinden bir kelimeyle seni 
müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, Dünyada da, 
ahirette de 'şeref sahibi' ve Allah'a çok yakın olanlardandır." Dediler.  
46) "Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o Salihler-
den olacaktır."  
 
47) "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bana bir çocuk ola-
bilir?" dedi. Öyle (idi cevap).44 (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin 
olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol" der, o da hemen oluverir."  
44. Yani, "Sana hiçbir erkeğin dokunmamış olmasına rağmen bir erkek ço-
cuğu dünyaya getireceksin." "Öyle olacak" anlamına gelen aynı "kezalike" 
kelimesi, Hz. Zekeriya'nın (a.s.) duasına cevap olarak kullanılmıştı. Bu ne-
denle burada da aynı anlamı taşır. Bu bölümün tümünde Hz. Meryem'e 
hiçbir erkekle ilişkide bulunmaksızın dünyaya getireceği erkek çocuğunun 
müjdesinin verilmesi ve tabiî durumdan farklı bir şekilde meydana gelen 
Hz. İsa'nın (a.s.) doğumunun hikâyesi anlatılıyor. Eğer Hz. Meryem normal 
yoldan hamile kalsaydı, bu Hz. İsa'nın (a.s.) doğumunu anlatan diğer bö-
lümleri de manâsız kılacaktı. Hıristiyanlar Hz. İsa'yı (a.s.) sadece mucizevî 
doğuşu nedeniyle Allah'ın oğlu ve ibadete değer bir ilâh olarak kabul etti-
ler. Yahudiler de, Hz. Meryem'in hiç evlenmeden Hz. İsa'yı (a.s.) doğurdu-
ğuna bakıp onu suçladılar. Eğer aksi olsaydı, iki grup da Hz. Meryem'in fi-
lan adamla evlendiğini ve Hz. İsa'nın (a.s.) da o adamın sulbünden olduğu-
nu söylerlerdi. Bu durumda, Onun mucizevî doğumuyla ilgili şüpheleri da-
ğıtmak için neden bu kadar uzun bir giriş yapıldığına bir sebep bulmak im-
kânsız olurdu. O zaman Hz. İsa (a.s.), "Meryem'in Oğlu" olarak değil de, fi-
lan adamın oğlu olarak anılabilirdi.  
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48) "Ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncili öğretecek." 
 
49) İsrailoğullarına peygamber kılacak. (O da onlara şöyle diyecek:) "Ger-
çek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş bi-
çiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın iz-
niyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığı-
na tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve stok ettiklerinizi 
size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir 
ayet vardır."45  
 
45. "Eğer siz inatçı değilseniz, bilâkis Hakk'ı (Gerçek) kabul etmek istiyorsa-
nız, bu ayetler, sizi, benim bu evrenin Mutlak Hâkimi ve Yaratıcısı olan 
Allah tarafından gönderildiğime ikna edecek kadar açıktır."  
 
50) "(Ben,) Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı 
şeyleri helâl kılmak46 üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim.47 Artık Al-
lah'tan korkup sakının ve bana itaat edin." 
 
46. "Bu da benim Allah tarafından gönderildiğime bir delildir. Eğer ben 
gerçekten peygamber olmasaydım, kendi dinimi icat eder ve bu mucizeler-
le sizi daha önceki imanınızdan yeni inanca döndürürdüm. Fakat ben asıl 
dinin yine aynı ve doğru olduğunu söylüyor ve benden önce gönderilen 
Peygamberlerin getirdiklerini tasdik ediyorum." Hz. İsa'nın, Hz. Musa ve 
diğer Peygamberler (Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun) tarafından 
getirilen dinin aynısını öğrettiği konusu bugünkü İnciller tarafından bile 
desteklenmektedir. Örneğin, Matta İncil’ine göre Hz. İsa (a.s.) dağ'da ver-
diği vaazda şöyle der: "Benim, kanunu ve Peygamberleri yok etmeye geldi-
ğimi düşünmeyin: Ben yok etmeye değil, tamamlamaya geldim" (5; 17). 
Hukukçu olan Farisîlerden biri Hz. İsa'ya (a.s.) sordu: "Kanundaki en büyük 
emir nedir?" Hz. İsa (a.s.) şu cevabı verdi: "Rabbin olan Allah'ı bütün kal-
binle, bütün nefsinle ve bütün zihninle seveceksin. Bu ilk ve en büyük emir-
dir. İkincisi de buna benzer: Komşunu kendin gibi seveceksin. Bütün Pey-
gamberler ve kanun, bu iki emirde toplanır." (Matta, 22;37-40).  
 
47. "Ben cahil halkınızın bâtıl inançlarını, kanun adamlarınızın kılı kırk 
yaran tutumunu, zahitlerinizin aşırı sofuluğunu ve müslüman olmayanların 
hükmü altında Allah'ın kanunlarına yapılan kısıtlayıcı eklemeleri yürürlük-
ten kaldırmak ve silmek için geldim. Ben size sadece Allah'ın helâl ve ha-
ram kıldığı şeyleri helâl ve haram kılacağım."  
 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 221 

  

51) "Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'-
na ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur."48  
 
48. Bu tüm diğer Peygamberler gibi Hz. İsa'nın (a.s) da öğretilerini aşağı-
daki üç esasa dayandırdığını gösterir: 1- İnsanların boyun eğip teslim ol-
ması gereken En Yüce Otorite, sadece Allah'tır. Ve tüm sosyal ve ahlâkî sis-
temler tamamen bunun üzerine bina edilmelidir. 2- Bu Yüce Gücün temsil-
cisi olarak bir Peygambere de kayıtsız şartsız itaat edilmelidir. 3- Eşyayı 
haram-helâl ve temiz-pis diye sınıflandıran düzenlemeler ve kanunlar yap-
mak hakkı sadece Allah'ındır. O halde Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammed 
(s.a) ve tüm Peygamberlerin (Allah'ın selâmı hepsinin üzerine olsun) bir tek 
ve aynı görev ile geldiği açıktır. Peygamberlerin hepsinin farklı görevlerde 
ve farklı amaçları yerine getirmek için gönderildiklerini sanan kişiler, büyük 
bir yanılgı içindedirler. Evrenin mutlak Hâkim'i tarafından, kullarına elçi 
olarak gönderilen hiç kimsenin, insanların O'na asi olmalarını önlemek ve 
herhangi bir şekilde otoritede, O'na ortaklar edinmelerini yasaklamaktan 
başka bir görevi olmaz. Çünkü onlar, insanları Aziz olan Allah'a teslim olup, 
O'na itaat ve bağlılığa ve sadece O'na ibadet etmeye davet etmek üzere 
gönderilmişlerdir. Ne yazık ki şu anda elde bulunan İncillerden hiçbiri Kur'-
an-ı Kerim'deki gibi bu kadar açık ve kesin bir şekilde Hz. İsa'nın (a.s.) göre-
vini anlatmamaktadır. Yine de bu kitaplarda bu üç ana esas, oraya buraya 
serpiştirilmiş halde bulunmaktadır. Örneğin, Hz. İsa'nın (a.s) tek bir Allah'a 
ibadete inandığı aşağıdaki bölümlerden açıkça anlaşılmaktadır: a) "Rabbin 
olan Allah'a ibadet edecek ve yalnız O'na hizmet edeceksin" (Matta, 4: 10). 
b) Hz. İsa (a.s) sadece buna inanmakla kalmadı, bunu tüm etkinliklerinin 
nihaî gayesi kıldı ve nasıl tüm evren O'nun fiziksel kanunlarına boyun eği-
yorsa, yeryüzündeki tüm insanları da o şekilde Allah'ın vahyî kanunlarına 
boyun eğdirmek için uğraştı. "Melekûtun gelsin. Senin mülkün (saltanatın) 
gökte olduğu gibi yerde de egemen olacak" (Matta, 6; 10). c) Hz. İsa'nın 
(a.s.) kendisini daima bir Peygamber ve semavî mülkün bir temsilcisi olarak 
sunduğu ve insanları sadece bu alan içinde kendisine tâbi olmaya davet et-
tiğini kendi sözleri de destekler. O, doğduğu yer olan Nasıra'da tebliğe baş-
ladığında, kendi halkı ve akrabaları O'na karşı çıktılar. Matta, Markos ve 
Luka İncillerine göre Hz. İsa (a.s.) şöyle dedi: "Hiçbir Peygamber kendi ülke-
sinde kabul görmez." Düşmanları Kudüs'te Onu öldürmek için bir komplo 
hazırlamaya başladığı ve insanlar Ona başka yerlere gitmesini tavsiye etti-
ğinde "Hiçbir Peygamber Kudüs dışında ölmez" dedi. (Luka, 13;33). Hz. İsa 
(a.s.) son kez Kudüs'e girerken, havarileri: "Rab adına gelen Kral'a selâm 
olsun" diye yüksek sesle saygı göstermeye başladılar. Ferisiler buna gücen-
diler ve Ondan havarilerini susturmasını istediler. O şu cevabı verdi: "Sizi 
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temin ederim ki, eğer bunlar sussalar, birdenbire taşlar bağırmaya başlar." 
(Luka, 19;38;40). Bunun yanı sıra Hz. İsa'nın (a.s.), insan yapısı kanunlara 
değil ilâhi kanunlara uyulmasını istediği, Matta ve Markos İncillerindeki bir 
bölümden de anlaşılabilir. Örnek; Hz. Musa (a.s.) “Siz anne-babasına karşı 
gelen bir adamı serbest bırakıyorsunuz. Babalarınızdan miras aldığınız ge-
lenekler karşısında Allah'ın emirlerini hiçe sayıyorsunuz ve buna benzer 
daha birçok şeyler yapıyorsunuz ”demiştir. (Markos7:6-13).  
 
52) Nitekim İsa, onlardan küfrü sezince, dedi ki:"Allah için bana yardım 
edecekler kimdir? " Havariler:49 "Allah'ın yardımcıları biziz;50 biz Allah'a 
inandık, bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahit ol" dedi.  
 
49. Arapça "havari" kelimesi yaklaşık "Ensar" kelimesi ile eş anlamlıdır. Ki-
tab-ı Mukaddes'te bunlar "şakird" bazı yerlerde “Resûl" olarak adlandırıl-
dılar. Hz. İsa (a.s.) diğer insanlara mesaj ulaştırmak gayesiyle onları görev-
lendirmiş, bu nedenle onlara bu ad verilmiştir.  
 
50. İslâm'ı ikame etmeye çalışan kişiler Allah'ın yardımcıları olarak isimlen-
dirilirler. Allah insanlara serbest irade vermiştir, ister isyan, isterse itaat 
ederler. Ancak insanı ikna yoluyla itaat yolu açık bırakılmıştır. Çünkü O, 
serbest bıraktığı alanlarda insanlara isteklerini zorla değil, nasihat ve mu-
hakeme yoluyla kabul ettirmek ister. İnsanları tavsiye ve nasihatle doğru 
yola ulaştırmak Allah'ın işi olduğundan Allah, İslâm'ı yaymak için bütün 
güçleriyle çabalayanları "yardımcıları ve dostları" olarak görür. Gerçekte 
bu, bir kulun ulaşabileceği en üst derecedir. Çünkü namaz kılarken, oruç 
tutarken ve diğer ibadetleri yaparken insanın konumu sadece kul olmaktır. 
Fakat Allah'ın dininin yayılmasına çalıştığında insan, Allah'ın "dostu ve yar-
dımcısı" olma gibi eşsiz ve yüce bir konuma yükselmektedir.  
 
53) "Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Böylece bi-
zi şahitlerle beraber yaz."  
 
54) Onlar, plân kurdular. Allah da (buna karşılık) bir plân kurdu." Allah, 
plân kurucuların en hayırlısıdır.  
 
55) Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son 
vereceğim.51 Seni kendime yükselteceğim ve inkâr edenlerden kurtara-
rak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üs-
tünde tutacağım.52 Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır. Hakkında anlaş-
mazlığa düştüğünüz şeylerde aranızda Ben hükmedeceğim." 
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51. Arapça metindeki "müteveffi" kelimesi, "teslim almak" ve "can almak" 
anlamlarına gelen 'teveffa" kelimesinden gelir; fakat burada mecazî an-
lamda kullanılmıştır. Burada "görevden alma" anlamına gelmektedir. Al-
lah, Hz. İsa'yı (a.s) geri çağırmıştır; çünkü getirdiği apaçık ayetlere rağmen 
İsrailoğulları Onu reddetmişlerdir. Onlar yüzyıllardan beri Allah'a isyan edi-
yorlar ve yapılan çeşitli uyarı ve nasihatlere rağmen millî karakterleri gide-
rek bozuluyordu. Arka arkaya birçok Peygamberi öldürmüşler ve o denli 
küstah olmuşlardı ki, onları doğru yola çağıran her adamın kanına giriyor-
lardı. Onlara son bir şans vermek için Allah, Hz. İsa (a.s) ve Hz. Yahya (a.s) 
Peygamberleri aynı dönemde topluluklarına gönderdi. Bu Peygamberler 
kendilerinin Allah tarafından gönderildiğine delâlet eden öylesine açık 
ayetlerle gelmişlerdi ki, onları Ancak Hakk'a karşı önyargılı, gözü kapalı ve 
doğru yoldan sapmış kişiler reddedebilirdi. İsrailoğulları bu son şanslarını 
da kaybettiler. Çünkü onlar daveti reddetmekle kalmayıp bir rakkasenin 
(dansöz) isteği üzerine Hz. Yahya (a.s) gibi büyük bir Peygamberin başını 
kestiler. Yine onlardan Farisîler ve Hâkimler komplo hazırladılar ve Hz. İsa-
'yı (a.s.) Roma hükümeti tarafından bir şans daha verilmesine değmeyecek 
kadar inatçı olduklarını ispatlamış oldular. Bu nedenle Allah Hz. İsa'yı (a.s) 
geri çağırdı ve İsrailoğulları'na, kıyamet gününe kadar rezil ve aşağı bir ha-
yatı lâyık gördü. Bütün bu bölümün, Hıristiyanların Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığı 
ile ilgili sapık görüşünü reddetmek ve düzeltmek üzere indirildiğini akılda 
tutmak faydalı olacaktır. Bu inancın Hıristiyanlar arasında geçerli olması-
nın üç nedeni vardır: 1- Hz. İsa'nın (a.s) mucizevî doğumu, 2- O'nun görü-
lüp algılanabilen mucizeleri, 3- O'nun göğe yükselişi ki bu konuda onların 
kitapları çok açık ifadeler kullanır. Kur'an, birinci maddeyi onaylar ve bu-
nun, yani Hz. İsa'nın (a.s) babasız dünyaya gelişinin sadece Allah'ın sonsuz 
gücünü gösteren bir mucize olduğunu belirtir. O, istediği kimseyi istediği 
şekilde yaratabilir. Bu nedenle Hz. İsa'nın (a.s) mucizevî doğumu, Onu ilah-
lığa ortak kabul etmeye neden oluşturmaz. Kur'an, ikinci maddeyi de onay-
lar, hatta Hz. İsa'nın (a.) bütün bu mucizeleri, Allah'ın bir kulu olarak gös-
terdiği ve O'nun otoritesinden bağımsız olarak değil, bilakis O'nun izniyle 
yaptığı gerçeği vurgulanır. O halde Hz. İsa'nın (a.s.) ilâhlığa ortak olduğu 
sonucuna varmak yanlıştır. Şimdi de üçüncü maddeyi ele alalım. Eğer Hıris-
tiyanların "göğe yükseliş" inancı tamamen temelsiz olsaydı, bu inanç, onla-
rın tapındığı ve "Allah'ın oğlu" dedikleri kişinin yıllarca önce öldüğü ve top-
rak olduğu, mezarının da şu yerde görülebileceği öne sürülerek kolayca 
reddedilebilirdi. Fakat Kur'an bunu açık bir şekilde ifade etmiyor. Diğer ta-
raftan Kur'an sadece O'nun yükselişini ima eden açık ifadeler kullanmakla 
kalmaz, Hz. İsa'nın (a.s) çarmıha gerildiği fikrini de tamamen reddeder. 
Kur'an'a göre, son nefesinde "Eli, Eli, lama sabahchtani?" diye bağıran ve 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 224 

  

çarmıha gerilen kişi kesinlikle Mesih değildi. Çünkü çarmıha germe işlemi 
meydana gelmeden önce Allah, Mesih'i kendisine yükseltmiştir.  
 
52. "O'nu inkâr edenler", Hz. İsa (a.s) tarafından Hakk'ı kabul etmeye çağ-
rılan Yahudilerdir. "O'na uyanlar" ise gerçekte sadece Müslümanlardır; fa-
kat Ona inananların hepsini kastettiği de söylenebilir. O zaman samimi Hı-
tiyanlar da bu gruba dâhil olur. 
 
59) Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. 
Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.53  
 
53. "Eğer bir mucize sonucu dünyaya gelmek insana Allah veya Allah'ın oğ-
lu olma hakkını veriyorsa, Âdem buna daha lâyıktır. Çünkü Âdem anasız-
babasız yaratılmıştır; oysa İsa'nın sadece babası yoktu."  
 
60) Gerçek, Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.54  
 
54. Buraya kadar Hıristiyanların gözü önüne serilen noktalar şunlardır: Bi-
rinci olarak, onlara, Hz. İsa'nın (s.a) ilâhlığı inançlarının tamamen yanlış 
olduğu bildiriliyor. O sadece Allah'ın dileği ile mucizevî şekilde dünyaya gel-
miş ve kendisine Peygamberliğin apaçık bir kanıtı olan mucizeler verilmiş 
bir insandı. O'nun "yükselişine gelince, kâfirler Onu çarmıha germeden ön-
ce Allah Onu kendine yükseltmiştir. Aslında kâinat Hâkimi'nin gücü, kulla-
rından herhangi birine dilediği herhangi bir şekilde davranmaya yeter. Bu 
nedenle Hz. İsa'ya (a.s) hasredilen bu özel davranış nedeniyle, Hz. İsa'nın 
(s.a) ilâh olduğu, O'nun oğlu olduğu veya otoritesinde O'na ortak olduğu 
sonucuna varmak tamamen yanlıştır. İkincisi, Hz. Muhammed'in (s.a.) on-
ları, Hz. İsa'nın (a.s) kendi zamanında ortaya koymaya çalıştığı aynı gerçe-
ğe (Hakk) çağırdığı ve iki Peygamberin öğretilerinin temelde özdeş oldukla-
rı noktasında dikkat etmeye yöneltiyorlar. Üçüncüsü, Hz. İsa'nın (a.s) hava-
rileri, Kur'an'da ortaya konulan aynı İslâm'a inanmışlar ve uymuşlardır. 
Bununla birlikte daha sonraki çağlarda yaşayan Hıristiyanlar Hz. İsa'nın 
(a.s) mesajını terketmişler ve havarilerin inancından sapmışlardır. 
 
4 En-Nisâ: 
155) Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr ettikleri, 
Nebileri haksız yere öldürmeleri ve: "Kalplerimiz örtülüdür" demeleri 
nedeniyle189 Evet; gerçeği yalanlayarak nankörlük ettikleri için onların 
kalpleri mühürlenmiştir. Bu nedenle pek azı hariç, iman etmezler.  
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189. Bakara Suresi'nin 88. ayetinde Yahudilerin bu tür sözlerine değinilmiş-
ti. Bâtıla tapan bütün müşriklerin Hakk'a karşı körlükleriyle övünmelerine 
uygun bir şekilde, Yahudiler de inançlarıyla o denli övünüyorlardı ki, baba-
larından miras aldıkları inanç, önyargı, âdet ve geleneklerine sımsıkı bağ-
lıydılar ve onları bunlardan vazgeçmeye ikna etmek imkânsızdı. İşte bu ne-
denle Allah Resûl’ünün (s.a) mesajını sağır bir kulakla dinliyor ve her za-
man şu cevabı veriyorlardı: "Siz ne kadar kesin deliller getirseniz de dave-
tinizi kabul etmemeye kararlıyız. İnandığımız ve uyguladığımız şeylere sa-
mimiyetle ve kuvvetle inanıyoruz.  
 
156) Gerçeği yalanlayarak nankörlük etmeleri ve Meryem'e büyük bir 
iftira atmaları;190  
 
190. İsa Mesih'in doğumu ile ilgili Hz. Meryem'e atılan iftira burada "kü-
für" olarak niteleniyor. Çünkü bu, masum Meryem'in veya oğlunun şahsına 
değil, Allah'ın Rasûlü İsa Mesih'e (a.s) yöneltilmiş bir iftira idi. Yahudiler 
onun mucize olarak babasız dünyaya gelişi konusunda hiçbir şüpheye mey-
dan bulamadılar, çünkü Allah bütün topluluğu bu mucizeye şahit tuttu. İs-
railoğulları'ndan soylu ve dindar bir aileye mensup olan Hz. Meryem yeni 
doğmuş bir çocukla eve döndüğünde orada büyük bir topluluk birikti ve on-
dan bir açıklama yapmasını istediler. Fakat Hz. Meryem sadece çocuğa işa-
ret etti ve oradakiler beşikteki bir çocuğun nasıl konuşabileceğini anlaya-
madılar, fakat çocuk onları şaşırtacak şekilde topluluğa hitap ederek fasih 
(düzgün) bir dille konuşmaya başlayarak; "Ben Allah'ın kuluyum. Allah ba-
na kitap verdi ve beni peygamber yaptı" (Meryem, 30) dedi. Bu şekilde Al-
lah dedikoduyu kökünden kesmişti. Bu nedenle Hz. İsa (s.a) kendisini bir 
peygamber olarak ilân edinceye kadar kimse Hz. İsa'yı (a.s) gayri meşru bir 
çocuk olarak, Hz. Meryem'i de zâniye olarak suçlayamadı. Fakat Hz. İsa 
(a.s) insanları Allah'ın yoluna çağırmaya, Yahudileri kötü amelleri nedeni 
ile azarlamaya, onların din adamları ve hâkimlerinin münafıklıklarını 
ortaya çıkarmaya ve bütün toplumu ahlâkî bozulmaya karşı uyarmaya 
başlayınca, insanlar onun aleyhine döndüler; onun davetini kabul edip, 
Allah yolunda fedakârlık yapmak ve kötü hallerini düzeltmek yerine, bu 
isyankâr ve adi günahkârlar, Hakk'ın sesini kesmek için her türlü pis düzen 
ve hileye baş-vurdular. İşte o zaman, otuz yıl boyunca Hakk'ı engellemek 
için büyük bir iftira uydurdular. Daha önce bunu söylememişlerdi, çünkü 
Hz. Meryem ve oğlunun böyle bir suçtan uzak olduklarını biliyorlardı.  
 
157) Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldür-
dük"191 demeleri nedeniyle de kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürme-
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diler ve asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi.192 Gerçekten 
onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onla-
rın bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur.193 Onu 
kesin olarak öldürmediler.  
 
191. Allah'ın Rasûlü olduğunu bildikleri halde Hz. İsa'yı (a.s) öldürmeye te-
şebbüs etmeleri onların ne kadar asi ve cüretkâr bir toplum olduklarını 
gösterir. Bir önceki notta beşikte iken konuşmasının, onun Peygamberliği 
konusunda Yahudilerin zihninde hiçbir şüphe bırakmadığını görmüştük. 
Daha sonra Yahudilere Onun, gerçekten Allah'ın Rasûlü olduğunu gösteren 
apaçık ayetler (Al-i İmran: 49) gösterildi. Bu nedenle onların Hz. İsa'ya (a.s) 
karşı olan bu haşin tutumları, bir yanlış anlama neticesi değildi, bilâkis Al-
lah tarafından elçi tayin edilen bir kişiye karşı girişilen kasıtlı bir tutumdu. 
Bir topluluğun Allah'ın elçisi olduğunu bildikleri halde bir kimseyi öldürme-
leri çok gariptir. Fakat bu yaşanmış bir olaydır, çünkü sapık toplulukların 
gidiş yolları çok gariptir. Onlar, kendi kötü davranışlarını eleştiren ve ha-
ram olan şeylerden meneden bir kimseye müsamaha gösteremezler. Al-
lah'ın elçileri olmalarına rağmen böyle kişiler, kendi sapık toplulukları ta-
ından işkence edilmiş, hapsedilmiş veya öldürülmüşlerdir. Hz. İsa'nın (s.a) 
çarmıha gerilme hadisesinden 2,5 yıl önce Hz. Yahya (a.s) katledildi. Yahu-
diler Hz. Yahya'nın (a.s) Peygamber, en azından aralarındaki en erdemli 
kişi olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen Kral Herod, onu önce hapsetti, 
sonra sevgilisinin isteği üzerine başını kestirdi. O halde onların bu davra-
nışları gösteriyor ki, Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha gerdiklerinde büyük bir ihti-
malle "Allah'ın Resûl’ünü öldürdük" diye sevinmişlerdi.  
 
192. Bu ayetten Hz. İsa Mesih'in (a.s) çarmıha gerilmekten kurtarıldığı ve 
onun çarmıhta öldüğüne inanan Yahudi ve Hıristiyanların yanlış bir zanda 
bulundukları apaçık anlaşılır. Kur'an'ın ve Kitab-ı Mukaddes'in karşılaşmalı 
bir tahkiki, Platus'un mahkemesinde sorguya çekilenin, Hz. İsa'nın (a.s) 
kendisi olduğu tahminini destekler. Fakat onu ne öldürebilmişler, ne de 
çarmıha gerebilmişlerdir. Çünkü Allah onu kendisine yükseltmiştir. Olay 
budur; Platus, Hz. İsa'nın (a.s) suçsuz olduğunu ve sadece kıskançlık nede-
niyle kendi mahkemesine getirdiğini biliyordu. Bu nedenle kalabalığa Fes-
tival'de, "İsa'yı mı yoksa meşhur hırsız Barabbas'ı mı serbest bırakmak is-
tediklerini" sordu. Fakat rahipler ve büyükler, kalabalığı, Barabbas'ın ser-
best bırakılıp, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini istemeye razı ettiler. Bundan 
sonra dilediği her şeyi yapmaya kadir olan Allah, Hz. İsa'yı (a.s) kendisine 
yükseltti ve onu çarmıha gerilmekten kurtardı. Ondan sonra İsa’ya benze-
yen başka bir kişi Hz. İsa'nın yerine çarmıha gerildi. Yine de onun mucizevî 
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kurtuluşu Yahudilerin aşağılık günahını azaltmaz, çünkü Yahudiler işkence 
ettikleri, yüzüne vurdukları, tükürdükleri ve acımasızca çarmıha gerdikleri 
kişiyi Meryem'in oğlu İsa (a.s) olarak biliyorlardı. Bu şahsın onlara ne şekil-
de "Hz. İsa benzeri" olarak gösterildiğini bilemiyoruz.  
 
193. Hıristiyanların, Hz. İsa'nın (a.s) çarmıha gerilmesi konusunda ortak bir 
inançları yoktur. Bu mesele hakkında birçok farklı inanca sahip olmaları, 
onların bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını gösterir. Bazıları Hz. 
İsa'nın (a.s) çarmıhta öldüğüne, daha sonra tekrar dirilip havarileri ile bir-
çok kez buluşup, konuştuğuna inanırlar. Bazıları O'ndan Kutsal Ruh çıkarıl-
mıştır derler. Bazıları da Hz. İsa'nın (a.s) ölümünden sonra, insan vücudu 
içinde dirildiğini ve bu vücut içinde yükseltildiğini söyler. Tüm bunlar, Hıris-
tiyanların farklı görüşlerini sadece tahminlere dayandırdıklarını gösterir. 
 
158) Hayır; Allah onu kendine yükseltti.194 Allah üstün ve güçlüdür, hü-
küm ve hikmet sahibidir.  
 
194. Burada Allah meselenin gerçeğini anlatıyor. Kur'an, Yahudilerin Hz. 
İsa'yı (a.s) öldürmeyi başaramadıklarını, Allah'ın O'nu kendisine yükselt-
tiğini açıkça söyler, fakat meselenin nasıl olduğunu ve ayrıntıları konusun-
da sessiz kalır. Ne Allah'ın O'nu bedeni ile birlikte yeryüzünden gökteki bir 
yere yükselttiğini, ne de O'nun diğer insanlar gibi ölüp ruhunun göğe yük-
seltildiğini belirtmez. Mesele o kadar kapalı bir dille anlatılmıştır ki, olay 
hakkında, olayın olağanüstü ve mucizevî olduğunu söylemekten başka bir 
yorum yapmak imkânsızdır. Aşağıdaki ifadeler olayın olağanüstü olduğu 
sonucuna götürür. Birincisi, Kur'an olay hakkında "Allah O'nu kendisine 
yükseltti" ve "Seni kendime yükselteceğim" (Al-i İmran: 55) sözlerini kul-
lanır. İkincisi, eğer Allah, ayet metninde geçen (a) "Allah O'nu öldürdü" 
veya (b) "Allah O'nun makamını yükseltti" demek isteseydi, daha açık bir 
ifade kullanabilirdi. Bu tür bir ifade Hz. İdris Peygamber (a.s) hakkında kul-
lanılmıştır: "Ve biz O'nu yüce bir makama yükselttik" (Meryem: 57). Üçün-
cüsü, anlatılan olay sadece Hz. İsa'nın (a.s) tabiî olarak ölmesi olsaydı, he-
men arkasından söylenen "Allah güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir" söz-
leri çok anlamsız olacaktı. Bu sözler ancak Allah'ın güç ve hikmetini göste-
ren olağanüstü bir olay sözkonusu olduğunda kullanılır.  
 
159) Ölmeden önce Kitap Ehl-i’nden ona (İsa’ya) inanmayacak.196 kimse 
yoktur. Kıyamet günü onlar hakkında tanık olacaktır.197 
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196. Bu, iki şekilde tefsir edilmiştir. (Burada Ehl-i kitap Yahudileri kastedilir 
ama Hıristiyanlar da olabilir.) Mealde uygulanan birinci tür tefsire göre: 
"Hz. İsa'nın (a.s) ölümü sırasında hayatta olan bütün Ehl-i kitap O'na, yani 
Peygamberliğine inanmışlardır." İkinci tefsir şekli ise şöyledir: "Ehl-i kitap-
tan hiç kimse yoktur ki, ecelleri gelmeden önce O'na inanmış olmasın" Ya-
ni, ölmeden önce ehli kitaptan her biri Hz. İsa'nın (a.s) gerçekten Allah'ın 
Rasûlü olduğuna inanır, fakat artık bunun hiçbir faydası olmaz. Bu iki tür 
tefsir de birçok sahabe, tabiin ve çağdaş müfessirler tarafından kabul edil-
miştir; fakat hangisinin doğru olduğunu ancak Allah bilir.  
 
197. "Allah'ın huzurunda Hz. İsa (a.s) Yahudi ve Hıristiyanların kendi mesa-
jını reddettikleri, değiştirdikleri ve bozduklarına şahitlik edecektir." Bu şa-
hitlikle ilgili bazı ayrıntılar Maide Suresi 116-117. Ayetlerde yer almıştır. 
 
163) Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyet-
tik.204 İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, 
Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.205  
 
204. Bu, Hz. Muhammed'in (s.a) ilk defa yeni bir şey getirmediğini veya id-
dia etmediğini vurgulamak, O'nun gerçekte kendisinden önce gelen tüm 
Resullerle aynı kaynaktan vahiy aldığını ve dünyanın her tarafına gelen bü-
tün Resullerin getirdiği Hak ve gerçeğin aynısını getirdiğini göstermek için-
dir. "Vahiy" sözlükte (1) İşaret etmek, (2) İma ile iletişim kurmak, (3) Gizli 
bir şekilde ifade etmek, (4) Bir mesaj göndermek anlamlarına gelir.  
 
205. Şu anda elde bulunan Kitab-ı Mukaddes'te, Mezmurlar kitabının sade-
ce bir bölümü, Hz. Davud'un (a.s) Mezmurlarından oluşur ve O'nun adı ile 
anılır. Diğer bölümler ise başka insanlar tarafından oluşmuş mezmurlardır. 
Gerçekte Zebur, yani Hz. Davud'un (a.s) mezmurları incelendiğinde, onun 
Allah katından gelme bir kitap olduğu kolayca anlaşılır. Aynı şekilde Hz. Sü-
leyman'ın (a.s) meselleri kitabına da son iki bölümlere eklemeler yapılmış-
tır. Fakat buna rağmen Mesellerin büyük bir kısmı Hakikat ve Hikmet dolu-
dur. Aynı şey Hz. Eyyub'un (a.s) kitabı için de geçerlidir. Bu kitap incelendi-
ğinde, hikmet dolu olduğu görülmesine rağmen, kitabın tümünün Hz. Ey-
yub'a (a.s) atfedilmesi yanlıştır. Kur'an'ın ve Eyyub kitabının giriş bölümle-
rinin, Hz. Eyyub'un (a.s) gösterdiği sabra şahitlik ediyor olmasına rağmen, 
bu kitabın son bölümlerinde Hz. Eyyub'un (a.s) Allah'a şikâyette bulunduğu 
ve arkadaşlarının O' nu Allah'ın adaletsiz olmadığı konusunda yatıştırmaya 
çalıştıkları yer alır. Bunun yanısıra, Eski Ahit'teki on yedi kitabın hepsinin 
büyük bir bölümü gerçek vahiydir. Özellikle Yesu, Yeremya, Hezekiel ve 
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Amos'un kitaplarında vahyin azametini gösteren ve insan gönlüne neşve 
veren ibareler vardır. Onlardaki yüce ahlâkî öğreti, putperestliğe karşı açı-
lan savaş, Allah'ın birliğini ispatlayan deliller akla uygun tezler ve İsrail-
oğulları'ndaki bozulmayı eleştiren bölümler gösteriyor ki, bunlar, Hz. İsa' 
nın (a.s) Yeni Ahit'teki vaazlarıdır ve Kur'an'la aynı kaynaktan gelmektedir. 
 
171) Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin,211 Allah'a karşı 
gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryemoğlu İsa Mesih, ancak Al-
lah'ın peygamberi ve kelimesidir.212 Onu (OL' kelimesini) Meryem'e yö-
neltmiştir ve O'ndan bir ruhtur.213 Öyleyse Allah'a ve peygamberine ina-
nınız;214 Allah"üçtür"215demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. 
Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir.216 Göklerde 
ve yerde her ne varsa O'nundur.217 Vekil olarak Allah yeter.218  
 
211. Burada "Kitap ehli" ile dinde sınırı aşan ve Hz. İsa'ya (a.s) olan aşırı 
sevgileri nedeniyle Onu ilâh mertebesine çıkaran Hıristiyanlar kastediliyor. 
Bu, diğer aşırı uca yönelerek Hz. İsa'ya (a.s) düşmanlık gösteren Yahudile-
rin (diğer Kitap ehli) tam aksi bir durumdadır.  
212. Hz. İsa (a.s), babasız dünyaya geldiği için çoğunlukla "Allah'ın kelime-
si" diye anılır. Allah, Hz. Meryem'in hiçbir erkek dokunmadan hamile kal-
masını emretmiş ve Hz. Meryem de Hz. İsa'ya (a.s) hamile kalmıştır. Baş-
langıçta Hıristiyanlara Hz. İsa'nın (a.s) Allah'ın emri (kelimesi) ile babasız 
dünyaya geldiği söylenmişti, fakat onlar yine de felsefesinden etkilendikleri 
için "kelime"yi (emir) "İlâhî kelâm" anlamında kabul ettiler. Daha sonra 
"İlâhî kelâm"ı "Logos"a çevirdiler. Daha sonra Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığı inan-
cını savunan bâtıl Logos doktrinini kurdular. Bu şekilde Allah'ın kendisini 
veya kendi kelâm sıfatını Hz. İsa'nın kişiliğinde tezahür ettirdiğine inanma-
ya başladılar. (Bkz. Yuhanna, 1; 14).  
 
213. Burada Hz. İsa, (a.s) "Allah'tan bir ruh" olarak anılmaktadır. Bakara 
Suresinin 253. ayetinde de Allah'ın Hz. İsa'yı (a.s) "Kutsal ruh" ile takviye 
ettiğinden bahsedilir. İki durumda da bu, Allah'ın Hz. İsa'yı (a.s) yüksek ah-
lâkî faziletlere ve mükemmel bir hak sezgisine sahip ve tüm kötülüklerden 
uzak kutsal bir ruhla teçhiz ettiği anlamına gelir. Hıristiyanlara bu öğretil-
miş olmasına rağmen, onlar yine aşırı giderek "Allah'tan bir ruh"u, "Allah' 
ın ruhu" diye değiştirdiler ve Kutsal ruhun anlamını Hz. İsa'ya (a.s) hulûl 
eden "Allah'ın kendi ruhu" diye saptırdılar. Dinde yaptıkları bu saptırmalar 
"üçlü doktrin" yani Üçün birliği, yani Baba, Oğul ve Kutsal ruh'un bir tek 
Tanrıda birleşmesi inancına neden oldu. "Allah'tan bir ruh" ifadesini Matta 
İncil’indeki ifadesinin tersine "Allah'ın ruhu" (Kutsal ruh) diye değiştirdiler. 
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214. Yani, "Hz. İsa (a.s) sadece Allah'tan bir ruh olduğuna ve O'nun ilâhlık-
ta bir payı olmadığına göre, sınırları aşmayın ve sadece Allah'a inanıp Hz. 
İsa (a.s) dâhil bütün rasûllerine inanın." Hz. İsa'nın (a.s) öğrettiği gerçek de 
budur ve gerçek Hıristiyan da buna inanmalıdır.  
 
215. Hıristiyanlar üçün birliğine (teslis) inandıkları için eleştiriliyorlar ve on-
lara haddi aşmamaları tavsiye ediliyor. Garip görünse de Hıristiyanların 
hem Allah'ın birliğine, hem de teslise inandıkları bir gerçektir. Çünkü hiçbir 
Hıristiyan Hz. İsa'nın (a.s) Kitab-ı Mukaddes'teki sözlerine göre Allah'tan 
başka ilâh olmadığı gerçeğini reddedemez. Fakat Hıristiyanlığın daha ilk 
döneminde Logos doktrinin ortaya çıkması, onları yanlış bir inanca yönelt-
ti. Allah ve Kutsal ruh ile birlikte Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığına inanmaya başla-
dılar. O zamandan beri bu iki zıt inancı uzlaştırmak onların en önemli çık-
mazları olmuştur ve onsekiz yüzyıldan beri Hıristiyan İlâhiyatçılar bu soru-
nu çözmeye çalışmaktadırlar. Bundan başka, bu doktrinlerin değişik yo-
rumları üzerine birçok Hıristiyan mezhebi kurulmuş ve her mezhebin diğeri-
ni küfürle suçladığı birçok dinî tartışmalar ortaya çıkmıştır.  
 
216. Bu ayet, Hz. İsa'nın (a.s) Allah'ın oğlu olduğuna inanan Hıristiyanların 
haddi aştıkları dördüncü noktayı reddeder. Bu inançla onlar, kendi dinleri-
nin sınırını aşmışlardır. Yeni Ahd’in ilk üç kitabına göre (bu sözler güvenilir 
kabul edilse bile) Hz. İsa (a.s) Allah'la insan arasındaki ilişkiyi baba ile oğul 
arasındaki ilişkiye benzetmiştir ve İsrailoğulları arasında yaygın olan gele-
neğe göre, Allah'a mecazi olarak baba demiştir. Eski Ahit’te de buna ben-
zer birçok örnekler vardır. Hz. İsa (a.s) "Baba" kelimesini kavminin kullan-
dığı anlamda da kullanmıştır. O, Allah'ı sadece kendi babası olarak değil, 
tüm insanlığın babası olarak adlandırmıştır. Fakat buna rağmen Hıristiyan-
lar sınırı aşıp Hz. İsa'yı (a.s) Allah'ın tek oğlu olarak ilân etmişlerdir. Onlar, 
bu saçma inancı, Hz. İsa'nın (a.s) Allah'ın tezahürü olduğu ve O'nun Keli-
mesi Ve Kutsal ruhu'nun tecessüm etmiş şekli olduğu varsayımına dayan-
dırmışlardır. Aynı zamanda Allah'ın bütün insanlığın işlediği günahın yükü-
nü üzerine alması, çarmıha gerilmesi ve kendi kanı ile insanların günahları-
na kefaret olması için, kendi oğlunu yeryüzüne gönderdiğine inanarak, bü-
yük bir sapıklığa düşmüşlerdir. Bu inanç tamamen onların hayallerinin ürü-
nüdür, çünkü Hz. İsa'nın (a.s) bunu destekler nitelikte bir sözü bile yoktur.  
 
217. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ın olduğu için, onlardan hiçbiri 
O'nun baba oğul ilişkisi içinde değil, bilâkis Tanrı ve kul ilişkisi içindedirler.  
218. Allah mülkünü idare etmeye yeter ve bunun için oğula ihtiyacı yoktur. 
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İSA, HZ. MUHAMMED’ İN GELECEĞİNİ MÜJDELEDİ 
 
61 Es-Saff: 
6) Hani6 Meryem oğlu İsa: "Ey İsrail Oğulları! ben elinizdeki Tevrat’ı7 doğ-
rulayan ve benden sonra gelecek olan Ahmed8 adında bir peygamberi 
müjdeleyen Allah’ın Resul’üyüm" demişti. Fakat onlara apaçık deliller 
gelince: "Bu apaçık bir kandırmacadır" dediler.9  

6. Bu İsrailoğulları'nın ikinci önemli isyanıdır. Birincisinde onlar, yükselme 
dönemlerinin başlangıcında, ikincisinde ise çöküş dönemlerinde isyan et-
mişlerdir. Daha sonra, onların çöküşü kesinleşmiş ve ebediyen Allah'ın ga-
zabına maruz kalmışlardır. Bu iki vakıanın burada beyan edilmesinin ama-
cı, İsrailoğulları'nın Allah'ın peygamberine itaatsizlik etmelerinin getirdiği 
sonuçtan Müslümanları haberdar etmektir.  

7. Bu ayet, üç anlama gelmektedir ve her üçü de doğrudur. Birincisi, Hz. İsa 
demek istiyor ki, "Ben, yeni, garip ve ender bulunan bir din getirmedim. Bu 
dini daha önce Hz. Musa da getirmişti. Ben Tevrat'ı tekzip etmeye değil, bi-
lakis tasdik etmeye geldim. Aslında tüm Resuller, öteden beri kendilerin-
den önce gelenleri de teyit ve tasdik etmişlerdir. Dolayısıyla beni reddet-
menize bir neden yoktur." İkincisi, "Benden önce Tevrat'ta benim gönderil-
meme dair verilen müjde, işte şimdi gerçekleşiyor. Tevrat'taki kayıtların 
doğru olduğunu ispatlamak için Rabbim beni size göndermiştir. Bu yüzden 
bana karşı çıkmayın, aksine geçmişteki müjdelenen Resullerin geldiğine de 
sevinin." Üçüncüsü, Bu ayet ile daha sonraki ayet birleştirilince şöyle bir 
anlam ortaya çıkar. "Ben Allah'ın Rasulü Ahmed'in gelişine dair Tevrat'ın 
verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyaya geldim. Ben de onun geleceği-
ni bildiririm." Son yorum Hz. İsa'nın (a.s) Hz. Muhammed'in (s.a) gelişiyle 
ilgili Hz. Musa'nın kendi ümmetine verdiği müjdeyle ilgilidir.  

Şöyle ki; Hz. Musa (a.s) Allah'ın şu müjdesini veriyor: "Onlar için kardeşleri 
arasından senin gibi bir Nebi çıkaracağım." Şayet gelecek Nebi'nin Beni İs-
rail'den doğacağı kastedilmiş olsaydı, o zaman yalnızca, "Aranızdan bir Ne-
bi vereceğim" demek kâfi gelecekti. Bu nedenle İsrailoğulları'nın kardeşle-
den, muhtemelen İsmailoğulları kastedilmiştir. İsmailoğulları, Hz. İbrahim-
'in torunları olduğundan, İsrailoğulları'nın yeğenleridir de aynı zamanda. 
Üstelik Hz. Musa'dan (a.s) sonra İsrailoğulları'ndan sadece bir tek ve büyük 
bir nebi gelseydi, o zaman bu haber doğru kabul edilebilirdi. Ama Kitab-ı 
Mukaddes'te de belirtildiği gibi, İsrailoğulları'ndan Hz. Musa'dan sonra pek 
çok nebi çıkmıştır. Burada verilen müjdede, bir noktaya dikkat edilmelidir. 
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Gelecek nebinin tıpkı Hz. Musa (a.s) gibi olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu 
benzerlik dış görünüş, yani yüz şekli, kişilik ve kılık kıyafet bakımından bir 
benzerlik değildi. Çünkü dünyada hiçbir insan başka bir insana tıpa tıp ben-
zemez. Bu benzerlik her iki nebinin nübüvvet payesi ve özelliği ile ilgili sayıl-
maz. Çünkü bu benzerlik Hz. Musa'nın ardından gelen tüm peygamberler-
de bulunuyordu. Bu iki ihtimal ortadan kalktıktan sonra, Hz. Musa ile Hz. 
Muhammed'in (s.a) ortak yanlarını araştıracak olursak, bunun kalıcı ve 
müstakil bir şeriat getirmekten başka bir şey olmadığını görürüz. Bu özellik 
ve benzerlik gerçekten Hz. Musa ve Hz. Peygamber (s.a) arasında vardı. 
Hz. Musa'yı müteakip İsrailoğulları arasında çıkan peygamberler, hep 
Musevi şeriatın savunucusuydular. Değişik ve müstakil bir şeriat getiren 
sadece Hz. Muhammed'tir. Bu açıklama ve yorum, Tevrat'taki şu ifadelerle 
daha da kuvvetleniyor: "Toplantı günü, Horeb'de Rabbine yaptığın müra-
caata uygun olarak size bir Nebi gönderilecektir. Sen o gün demiştin ki 
Rabbimin sesini bir daha duymayayım ve belki de benim ölmeme sebep 
olabilecek büyük bir ateşi görmeyeyim. Ben senin gibi bir Nebi gönderecek 
ve onun ağzına kelamımı koyacağım?" Burada bahsedilen Horeb, Hz. Mu-
sa'nın ilk kez şeriat hükümlerini aldığı dağdır. Hz. Musa'nın Allah'ın nuruyla 
ilk kez karşılaşması ve O'nun sesini duyması kendisini müthiş derecede 
sarsmış ve bir an öleceğinden korkmuştu. Burada bahsedilen, İsrailoğulla-
rı' nın müracaatı ve yalvarışı da, şeriatın Horeb dağında olduğu gibi kor-
kunç şartlar altında verilmemesiyle ilgilidir. Bu vakıa Kur'an'da da kayıtlı-
dır. (Bkz. Bakara: 55-56-63, A'raf: 155-171 Buna cevap olarak Hz. Musa 
(a.s) İsrailoğulları'na Allah'ın onların ricalarını kabul ettiğini bildiriyor. Al-
lah diyor ki, "Onlara göndereceğim peygamberin ağzına kendi kelamımı 
koyacağım." Demek ki, bundan böyle şeriat verilirken Horeb dağında mey-
dana gelen korkunç olay tekrarlanmayacak. Yani bundan sonra gönderile-
cek peygamber, yanında Allah'ın Kitabı ile gelecek ve onu insanlara anlata-
caktır. Bu açıklamadan sonra Tevrat'taki haberin Hz. Muhammed'den (s.a) 
başkasına ait olduğu söylenebilir mi? Hz. Musa'dan sonra dünyaya kalıcı 
bir şeriat, yani din ve ahlak nizamı getiren Hz. Muhammed'dir. Bu şeriatın 
verilmesi sonrasında, Horeb dağında İsrailoğulları'nın toplandığı sırada 
meydana gelen korkunç olaya benzer bir olay da vuku bulmamıştır.  

8. Bu, Kur'an-ı Kerim'in en önemli âyetlerindendir. İslâm düşmanları bunun 
üzerinde bir hayli durarak, alabildiğine eleştirmeye çalışmış ve bu hususta 
küstahlıkların en kötüsünü yapmışlardır. Çünkü bu ayette Rasûlullah’ın is-
mi açıkça verilmek suretiyle ve Hz. İsa'nın ağzıyla dünyaya geleceğine dair 
müjde verilmiştir. Bu sebeple, bu konunun etraflıca ele alınması gerekir. 
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 a) Görüldüğü gibi, söz konusu ayette Hz. Peygamber'in (s.a) adı "Ahmed" 
olarak belirtilmiştir. Ahmed'in iki anlamı vardır. Birincisi, Allah'ın en çok 
methini yapan kişi. İkincisi, en çok methedilen kişi veya kullar arasında en 
çok övülen kişi. Hz. Peygamber'in (s.a.) bu mübarek ismi sahabeler arasın-
da iyi biliniyordu. Nitekim Hassan bin Sabit'in bir şiiri şöyledir: Allah ve Arş-
'ın etrafında toplanan melekler ve bütün temiz varlıklar Bereketli Ahmed'i 
methettiler. Tarih kitaplarında da Hz. Peygamber'in (s.a.) isminin hem Mu-
hammed hem Ahmed olduğu sabittir. Burada dikkate değer nokta, Pey-
gamber Efendimizden önceki bütün Arap edebiyatında "Ahmed" isminin 
hiç kullanılmayışıdır. Hz. Peygamber'den (s.a.) sonra Ahmed ve "Gulam 
Ahmed" (Ahmed uşağı) isimleri öylesine yaygınlaşmıştır ki bunun haddi 
hesabı yoktur. Zaten, bu ismin doğru ve gerçek oluşunun en büyük delili, 
Peygamberimizin devrinden başlayarak günümüze kadar ümmetimizde 
bunun kadar popüler, tutulmuş, beğenilmiş ismin az oluşudur. 

 b) Yuhanna İncil’inde, Hz. Mesih'in gelişi sırasında Beni İsrail'in üç şahsiye-
ti bekledikleri ifade edilmiştir. Bunlar sırasıyla Mesih, İliyah (Hz. İlyas'ın 
ikinci gelişi) ve "o Nebi" idiler. İncil'in ayetleri şöyledir: "Ve Yuhanna, (St. 
Jhon, Johannes, Hz. Yahya) tanıktır ki, Yahudiler Kudüs'ten kendisine, "Sen 
kimsin" diye sormak üzere keşiş ve rahipler gönderince o ne müspet cevap 
verdi, ne menfi. Aksine kendisinin Mesih olmadığını söyledi. O dedi ki, "Ben 
sahrada çağıran birinin sesiyim ki siz Tanrı'nın yolunu düzeltebilesiniz. On-
lar ona sordular, "Mademki sen ne Mesih, ne İliyah ve ne de o Nebisin, o 
zaman sen ne diye insanları takdis edersin?" (1:19-25) Buradaki sözler gös-
teriyor ki, İsrailoğulları Hz. Mesih'le Hz. İlyas'ın dışında başka bir Nebiyi de 
bekliyorlardı ve bu Hz. Yahya (a.s) da değildi. Bu üçüncü Nebi geleceğine 
öylesine muhakkak gözüyle bakılıyordu ki, İsrailoğulları arasında sadece "o 
Nebi" kelimelerini söylemek, kendisine yapılan bir işaret sayılıyordu.  

c) Buna ilaveten, İncillerin ilki Helence yazılmıştı. Matbaanın bulunuşundan 
önce kaleme alınan ve müsveddeler halinde toplanan Helence İncillerin ilk 
nüshaları 4. asırdan ileri gitmiyor. Bu bakımdan, Hz. İsa'dan sonra aradan 
geçen 300 senede bu kitaplarda ne gibi değişiklikler yapıldığını tam kestir-
mek imkânsızdır. İncil'de değişiklikler yapılmasına ilişkin şüphemizi kuvvet-
lendiren unsur, Hıristiyanların Mukaddes Kitap'ta her türlü tahrifi caiz say-
malarıdır. "Enyclopadea of Britanica"nın Bible maddesinde şu satırlara 
rastlanıyor: "İncillerde bu tür belirgin değişiklikler kasten yapılmıştır. Me-
selâ bazen bütün bir ibare başka kitap ve kaynaklardan İncillere eklenmiş-
tir. Bu tür tahrifat, yazarların her yerden topladıkları yazı ve iktibasları 
İncil'in metnine yerleştirmelerinden ileri geliyor. Bu yazar ve derlemeciler 
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İncil'i daha derli toplu ve faydalı yapmak maksadıyla kendilerinden de bazı 
malzeme eklemek konusunda kendilerini yetkili sayıyorlardı... 

d) Bu inkâr edilmez tarihi hakikatlerin ışığında Yuhanna İncil’inin yukarıda 
geçen ibaresini değerlendirecek olursak, Hz. İsa'nın kendisinden sonra ge-
lecek bir Peygamber hakkında milletine bir müjde vermekte olduğuna ta-
nık oluruz. İsa (a.s) bu şahsiyeti "Dünyanın Lideri" "Ebediyen Yaşayacak", 
"Doğruluğun bütün yollarını gösterecek" ve bizzat kendisi (Hz. İsa'yı) "Teyit 
edecek" bir kişi olarak tarif etmektedir. Dikkat edeceğiniz gibi, asıl ibarele-
re Ruhul-Kudüs (Kutsal Ruh) ve "Hakikat’in Ruhu" gibi kelimeler ilave edil-
mek suretiyle ifade muğlak ve hatta anlamsız kılınmak istenmiştir. Buna 
rağmen, bütün ibareleri dikkatle tahlil ettiğimizde müjdelenen şahsiyetin 
bir ruh değil, bir insan ve belirli bir kişi olduğunu anlarız. Bu öyle bir kişidir 
ki öğretileri evrensel olup herkesi kapsayacak ve kıyamete kadar yaşaya-
cak nitelikte olacaktır. Bu özel şahsın bir hususiyeti de "yardımcılık"tır. Ter-
cümede biz "Yardımcı" kelimesini kullandık. 

e) Bundan daha eski tarihi delil, Habeşistan Kralı Necaşi'ye bir avuç Müslü-
manın gidip kendisine İslamiyet hakkında bilgi vermeleriyle ilgilidir. Hz. Ab-
dullah bin Mesud'un (r.a) rivayetine göre, Habeşistan'a hicret etmiş olan 
Müslümanlar Kral Necaşi'nin huzuruna çağrılınca heyet başkanı Hz. Cafer 
bin Ebu Talib (r.a) İslâm peygamberi ve getirdiği din hakkında bir konuşma 
yaptı. Bu konuşmayı duyan Necaşi dedi ki, "Merhaba size ve tarafından 
geldiğiniz şahsiyete. Ben O'nun Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyo-
rum. İncil'de zikri geçen elbette O'dur ve geleceğine dair müjdeyi Meryem 
oğlu İsa bize vermişti." (Müsned-i Ahmed). Bu kıssa, hadislerde bizzat Hz. 
Ca'fer ile Ümmü Seleme (r.a) tarafından da nakledilmiştir. Bu demek olu-
yor ki, yedinci yüzyılda Habeşistan Kralı Necaşi, Hz. İsa'nın bir nebinin gele-
ceğini müjdelediğini biliyordu. Bu hikâye ile ayrıca, İncil'de Hz. Muhammed 
(s.a) ‘in gelişine dair bazı açık işaretler bulunduğu ve bu işaretlere dayana-
rak Necaşi'nin de gelecek olan Nebi’nin Hz. Muhammed (s.a) olduğu müj-
desini onayladığı anlaşılıyor. Fakat burada geçen rivayet ve hikâyeden, Hz. 
İsa'nın müjdesiyle ilgili Kral Necaşi'nin bilgi kaynağının Yuhanna İncili mi 
yoksa başka İncil ve kitaplar mı olduğu anlaşılmıyor.  
 
ı) Gerçek şudur ki, sadece Hz. Muhammed (s.a) ile ilgili Hz. İsa'nın müjde-
leri ve haberleri değil, aynı zamanda bizzat Hz. İsa'nın hayatı ve eserleri 
hakkında bilgi edinmenin muteber ve güvenilir kaynakları, Katolik Kilise-
si'nin meşru ve geçerli saydığı sadece dört İncil değildir. Bu hususta belki 
de nispeten daha muteber kaynak, Kilisenin "Muhtevası şüpheli" olduğu 
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gerekçesiyle nazarı dikkate almadığı Barnabas İncil’idir. Çok ilginçtir, Hı-
ristiyanlar bu kutsal kitabı saklamaya azami gayret göstermişlerdir. Bu 
kitap asırlarca herkesin gözönünden uzak kaldı. Onaltıncı asırda Latince 
tercümesinin nadir bir nüshası Papa Sixtus'un kütüphanesinde bulunuyor-
du ve kimsenin buna el sürmesine izin verilmiyordu. Ancak onsekiz inci yüz-
yılın başında bu nüsha John Toland adında bir kişinin eline geçti. Bundan 
sonra çeşitli ellerden geçerek 1738 yılında Viyana İmparatorluk Kütüpha-
nesi'ne ulaştı. 1907'de bu İncil'in İngilizce çevirisi Oxford-Clarenden Matba-
ası tarafından neşredildi. Ne var ki, bu eser piyasaya çıkar çıkmaz, Hıristi-
yan dünyasında bir telaş başladı ve pek çok din adamıyla kilise çevreleri, 
bu kitabın fazla yayılmasının, Hıristiyan dininin yok olmasına neden olabi-
leceği kuşkusuna kapıldılar. Neticede, basılan nüsha esrarengiz, ama planlı 
bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bir daha da İngilizce tercümesinin yayınlan-
ması mümkün olmadı. Aynı şekilde, Latince tercümesinden İspanyolcaya 
çevrilen nüshanın onsekiz inci yüzyılda piyasada ve kütüphanelerde bulun-
duğu belirtiliyor. Bu bilgiyi George Sell, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealinde 
bize nakletmiştir. Ama İspanyolca çevirisinin de ortadan kaldırıldığı görül-
müştür. Bugün maalesef bunun hiçbir nüshası hiçbir yerde bulunmuyor. Bu 
İncil Hıristiyanlar için büyük bir nimettir ve sadece taassup ve inatçılıkları 
yüzünden böyle kıymetli bir eserden mahrum kalmışlardır. Hıristiyan litera-
türünde Barnabas İncil’inin adı nerede geçmişse, oraya bir muhalefet şerhi 
konmuş, bunun sahte ve uydurma bir İncil olduğu, dolayısıyla reddedilmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür.  

 f) Barnabas İncil’inde Rasûl-ü Ekrem'in (s.a) dünyaya peygamber olarak 
gelmesine dair haber ve müjdelerden söz açmadan isterseniz önce Hıristi-
yanlarca meçhul kalmış, Müslümanlar tarafından da hiç bilinmeyen bu ki-
tabı size tanıtalım. Böylece bunun mahiyeti, muhtevası ve dolayısıyla 
ehemmiyetini anlamış olacağız. Ayrıca, Hıristiyanların bundan neden bu-
cak bucak kaçtıklarını kavramış olacağız. Kitab-ı Mukaddes'te meşru ve 
muteber olarak yer alan dört İncil'den hiçbirinin Hz. İsa'nın sahabileri veya 
havarileri tarafından kaleme alınmadığını bilmekte fayda vardır. Sonra, bu 
İncil'leri yazanlardan hiçbiri, yazdıklarının Hz. İsa'nın havarilerine dayandı-
ğını veya onlar tarafından nakledildiğini iddia etmemiştir. Böyle atıflar şöy-
le dursun, yazıların hiçbir kaynağı gösterilmemiştir. Bu itibarla, rivayet 
edenin, sözleri kendisinin mi duyduğu veya olayları kendinin mi gördüğü, 
yoksa bunları bir veya birden fazla aracıdan mı işittiği bilinmiyor. Buna 
karşılık, Barnabas'ın yazarı diyor ki, "Ben Hz. Mesih'in ilk 12 havarisinden 
biriyim. Baştan sona kadar Mesih ile beraberim ve gözlerimle gördüğüm 
olaylar ve kulaklarımla duyduğum sözleri bu kitapta yazıyorum." Sadece 
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bu değil, Barnabas şunları da yazıyor: "Hz. Mesih bu dünyadan ebediyete 
intikal ederken kendi hakkında çıkan yalan yanlış dedikodulara son vererek 
dünyaya gerçekleri açıkça ortaya koymayı emretmişti." Barnabas kimdi? 
Kitab-ı Mukaddes'in "Ameller Bölümü'nde bu şahsın ismine sık sık rastlanı-
yor. Buna göre, Barnabas, Kıbrıslı bir Yahudi ailesine mensuptu. Hıristiyan-
lığın yayılması ve Hz. İsa'nın taraftarlarına yapılan yardımlar konusunda 
Barnabas'ın büyük hizmetler verdiği kaydedilmiştir. Fakat kendisinin ne 
zaman Hıristiyanlığı kabul ettiği belirtilmemiştir. Ayrıca, üç İncil'de geçen 
ilk oniki havarinin isimleri arasında Barnabas ismine rastlanmıyor. Bu ba-
kımdan, bahsettiğimiz İncil'in yazarının bu Barnabas mı olduğu kesinlik 
kazanmıyor. Matta ile Markos'un verdiği havariler listesini Barnabas'ın 
listesiyle karşılaştıracak olursak ikisi arasında sadece iki ismin değişik ol-
duğuna şahit oluruz. Biri Tome (Thomas), ki bunun yerine Barnabas kendi 
ismini veriyor ve diğeri Şemun Kenanî ki bunun yerine Yakup oğlu Yahudah 
(Juda)'nın adını yazıyor. Lucas'ın İncil’inde bu ikinci isim de vardır. Bu ba-
kımdan, sonradan Hıristiyan din adamları ve ileri gelenlerinin, Barnabas'-
dan ve onun İncil’inden yakalarını kurtarmak için ismini silip yerine Tho-
mas'ın adını yazdıkları akıl ve mantığa daha uygundur. Zira çıkarları uğru-
na bu tür tahrifler yapmak Hıristiyan aziz ve din adamları için olağan bir 
şeydi. Tarafsız ve sağduyulu bir kişi, Barnabas İncil’ini okuduktan sonra bu-
nu Ahd-i Cedid'in Dört İncil'iyle karşılaştıracak olursa, bunun diğer dört İn-
cil'den kat kat daha iyi olduğu sonucuna varacaktır. Bu İncil'de Hz. İsa'nın 
hayatı ve başından geçenler daha teferruatlı şekilde anlatılmıştır. Tıpkı bir 
kişinin gördükleri ve yaşadığı olaylar gibi. Dört İncil'de kopuk ve birbirine 
bağlı olmayan hadise ve hikâyelerin anlatımı Barnabas İncil’inde daha düz-
gün ve anlamlı hale getirilmiştir, özellikle tarihi olaylar biraz daha dikkatli 
bir sıra ile kaydedilmiştir. Bunun yanısıra, Hz. İsa'nın dini telkinleri burada 
dört İncil'e oranla daha ayrıntılı, açık ve etkin biçimde kaydedilmiştir. Tev-
hid ile ilgili nasihatler, şirkin reddi, Allah Teâlâ'nın sıfatları, ibadetin ruhu 
ve güzel ahlâk gibi mevzular gayet ayrıntılı, mantıklı ve kuvvetli şekilde an-
latılmıştır. Bu kitapta Hz. İsa'nın kullandığı dil ve konunun iyi anlaşılması 
için verdiği pratik misallerin en küçük örneğini bile dört İncil'de bulmak 
mümkün değildir. Bundan, Hz. İsa'nın (a.s) kendi taraftarları ve havarile-
rine nasıl nasihat ve telkinde bulunduğu ve bu hususta ne kadar akıllıca 
yöntemler kullanıldığı da anlaşılıyor. Hz. İsa'nın dili, üslûbu, tabiatı ve 
huyuna azıcık vakıf olan biri bile, bu İncil'i okuduktan sonra bunun sahte 
veya düzmece bir kitap olmadığına kanaat getirecektir. Gerçeği söylemek 
gerekirse, Hz. İsa'nın kişiliği ve öğretileri diğer dört İncil'e nispetle Barna-
bas İncil’inde, daha net, daha açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu 
İncil'de diğer İncillerde belirgin olan çeşitli söz ve fiillerdeki tezat da yoktur. 
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Barnabas İncil’inde yer alan Hz. İsa'nın hayatı ve talimatı bir nebinin hayatı 
ve talimatına tıpatıp uyuyor. Kendisi bir nebi olarak karşımıza çıkıyor, bü-
tün peygamberleri ve kitaplarını tasdik ediyor. Peygamberler olmaksızın 
Hakkı tanımanın bir yolu olmadığını belirtiyor ve Peygamberlere boş ve-
renin aslında Allah'a boş verdiğini anlatıyor. Tevhid, peygamberlik ve ahi-
ret hakkında diğer bütün peygamberlerin talimatına uygun sözler söylüyor. 
Namaz, oruç ve zekât için gereken telkinde bulunuyor. Barnabas İncil’inde 
sık sık bahsedilen namazların aslında Müslümanların bildiği sabah, öğle, 
ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd namazları olduğu anlaşılıyor. Ayrıca her 
namazdan önce abdest alındığı da belli oluyor. Hz. İsa, peygamberlerin lis-
tesine Hz. Davut ile Hz. Süleyman'ı (a.s) da dâhil ediyor. Hâlbuki hem Yahu-
diler hem Hıristiyanlar bu iki peygamberi, peygamberler listesinden çıkar-
mışlardır. Hz. İsmail'in (a.s) "zebîh" (Allah'a adanmış kurban) olduğunu ka-
bul ediyor ve bu hususta bir Yahudi âlimi de bu gerçeği kabul etmeye zor-
luyor. Aynı âlim, İsrailoğulları'nın kendi menfaatleri için Hz. İshak'ın (a.s) 
zebîh veya kurban olduğuna herkesi inandırmaya çalıştıklarını belirtiyor. 
Kısacası, Barnabas'taki kayıtlara göre, Hz. İsa'nın (a.s) ahiret, kıyamet, 
cennet ve cehennem ile ilgili vaaz ve telkinleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılan-
ların hemen hemen aynısıdırlar. Hıristiyanların, Barnabas İncil’ine neden 
bu kadar şiddetle muhalefet ettiklerini araştıracak olursak, bunun sebebi-
nin sadece Hz. Muhammed'in (s.a) gelişine dair açık seçik işaretleri ihtiva 
etmesinin olmadığını görürüz. Zira Hıristiyanlar bu İncili zaten Hz. Muham-
med'in (s.a) doğuşundan önce reddetmişlerdi. Aşağıdaki satırlarda Hıristi-
yanların şiddetli öfke ve muhalefetinin gerçek nedenlerini ayrıntılı bir şekil-
de anlatmaya çalışacağız: Bilindiği üzere, Hz. İsa'nın ilk taraftarları kendisi-
ni sadece bir peygamber olarak tanırlardı, O'nun bütün talimatlarına harfi-
yen uymazlardı. Bu ilk yandaşları Musevi şeriatına bağlı olup akide, ilahi 
emir ve ibadetler bakımından kendilerini Beni İsrail'den ayrı saymazlardı. 
İlk Hıristiyanlar ile Beni İsrail arasındaki tek fark, birincilerin Hz. İsa'yı Me-
sih olarak tanımaları ve ona iman etmeleri idi. Oysa Beni İsrail, Hz. İsa'yı 
peygamber olarak tanımıyordu. Daha sonra, Aziz Paul, Hıristiyan cemaati-
ne girince Romalı, Yunan ve İsrailli veya Yahudi olmayan diğer ulusları da 
Hıristiyanlığın çatısı altında toplamaya çalıştı. Bu sebeple, yeni bir mezhep 
ve hatta dinin temelini attı. Bu yeni din akide, inanç ve kurallar açısından 
Hz. İsa'nın yaymaya çalıştığı dinden çok farklıydı. Aslında bu aziz hiçbir za-
man Hz. İsa'yı görmemiş, O'ndan vaat almamıştı. Hatta Hz. İsa sağ iken 
kendisinin en büyük muhaliflerinden biriydi. Ve İsa Peygamber'den sonra 
birkaç yıl bu tavrına devam etti. Daha sonra Hıristiyan olarak yeni bir dini 
oluştururken de kendi yaptığı tasarruflara delil olarak Hz. İsa'nın hiçbir söz 
veya fiilini halka göstermedi, aksine bunların kaynağının şahsi ilham oldu-
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ğunu ileri sürdü. Yeni dini ortaya koyarken başlıca amacı, bu dinin Yahudi 
olmayan bütün kavim ve milletlerin tereddütsüz kabul edeceği mahiyette 
olmasıydı. Nitekim bir Hıristiyan'ın, Yahudiliğin bütün şeriatından bağımsız 
olduğunu ilan etti. Yiyecek, içecek konusunda her türlü helâl ve haram far-
kını ortadan kaldırdı. Yahudi olmayanların zoruna giden sünnet ananesine 
de son verdi. Sadece bunlar değil, Hz. İsa'nın ulviyeti, Allah'ın oğlu olduğu 
ve çarmıha gerilerek Âdemoğullarının günâhını üstüne aldığı ve böylece 
bedellerini ödediği gibi çeşitli saçma sapan tezler de ortaya atıverdi. Tabii 
bu tür fikir ve tavırlar müşrik ve kâfirlere çok cazip geliyordu ve Aziz Paul, 
bu gibi uydurmalarla hissiyatlarını okşamaya ve yeni dine teşvik etmeye 
çalıştı. M.S. 4. yılın başında Nicaea'da toplanan Papalık Konseyi (325), Aziz 
Paul'un düşünce ve görüşlerini Hıristiyanlığın esasları kabul etti. Daha son-
ra Roma İmparatorluğu da Hıristiyanlığı resmi din olarak benimsedi. Bu 
olay, İmparator Theodoseus zamanında çıkarılan bir kanunla perçinleşti.  

Beşinci yüzyılın sonunda Papa Gelasius’ un; Aziz Paul'un uydurduğu inanç 
ve kurallardan esinlenerek hazırlanan muteber ve meşru olan ve olmayan 
kitap ve vesikaların listesini tasdik etmesinin ardından, gayet tabii ki Bar-
nabas İncili, itibar edilmeyen ve meşru olmayan kitapların listesinin başına 
geçirilmiştir. Bunun başlıca nedeni, muhtevasının o zaman revaçta olan 
resmi dinin inanç ve kurallarına tamamıyla zıt olmasıydı. Kitabın yazarı, 
başta kitabı kaleme alışının sebebini anlatıyor: "Bu kitabın gayesi, şeytanın 
hilelerine uyarak Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu ilan edenleri ıslah etmektir. Bu in-
sanlar (şeytana uyanlar) erkeklerin sünnet edilmesini gereksiz buluyor, ha-
ram yiyecekleri helâl kılıyorlar. Bu tür hataya düşenler arasında (Aziz Paul) 
da vardır." Barnabas'ın beyan ettiği gibi Hz. İsa sağ iken, mucizelerini gö-
ren müşrik Romalı askerlerin, O'nun Allah'ın oğlu ve hatta Allah olduğunu 
söylemeye başladığını ve bu yanlış inanca daha sonra İsrailoğulları'nın da 
bulaştığını belirtir. Barnabas bundan sonraki gelişmeleri şöyle nakleder: 
"Hz. İsa bu gidişata çok üzülmüştür. Defalarca, O'nun etrafını saranları 
uyardı ve yanlış inançlarını şiddetle yerdi. Öğrencilerini çeşitli bölgelere 
gönderdi. Bu öğrenciler, Hz. İsa'nın duaları sayesinde tıpkı kendisi gibi 
halka bazı mucizeler gösterdiler. Bu gösterişin maksadı, kendisinden mu-
cizeler sadır olan bir kişinin Tanrı veya Tanrı'nın oğlu olması gerekmediğini 
açıkça göstermekti". Barnabas, bundan sonra Hz. İsa'nın bu konuda yap-
tığı çeşitli konuşmalarını nakleder. Bu konuşmalardan, Hz. İsa'nın halk 
arasında yaygınlaşan batıl itikatlara ne kadar karşı olduğu anlaşılıyor. 
Barnabas Hz. İsa'nın, ümmetinin doğru yoldan sapmasından son derece 
endişeli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Aziz Paul'un Hz. İsa'nın çarmıhta 
can verdiği yolundaki genel akidesini şiddetle yalanlıyor ve kendi gözleriyle 
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gördüğü olayı şöyle anlatıyor: "Şakirt" Yahuda (Judah, Jadas) Yahudilerin 
Baş Hahamlarından rüşvet alarak Hz. İsa'yı yakalamak üzere askerlerle ge-
lince, Allah'ın emriyle, dört melek Hz. İsa'yı semaya kaldırdılar ve Şakirt Ya-
huda'nın yüzü ve sesi tamamiyle Hz. İsa'nın ki gibi yapıldı. Böylece, çarmı-
ha Hz. İsa değil Yahuda gerildi." Barnabas İncil’indeki bu ifade, görüldüğü 
gibi Paul'un kurduğu Hıristiyanlığın kökünü kazıdığı gibi Kur'an-ı Kerim'in 
ifadesini de tamamiyle doğrular niteliktedir. Hiç şaşılmamalıdır. Kur'an-ı 
Kerim'in inişinden tam 115 sene evvel Barnabas İncil’indeki bu ifadeler, 
kitabın Hıristiyan kilise adamları tarafından aforoz edilmesine sebep oldu. 
Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız hususlar, Barnabas İncil’inin diğer 
dört İncil'den çok daha güvenilir olduğunu göstermeye yeter sanırız. Bu 
İncil'de Hz. Mesih'in (a.s) söz, fiil ve sireti gerçeğe uygun şekilde anlatılmış-
tır. Maalesef Hıristiyanlar, kendi akide, inanç kuralları ile Hz. İsa'nın tali-
matını bu İncil ile bilme ve düzeltme fırsatını kaçırdılar. Bu açıklamalardan 
sonra, zannediyoruz, Barnabas İncil’inde, Peygamber Efendimizin (s.a) ge-
lişine dair, Hz. İsa'nın ağzıyla dile getirilen işaret ve haberleri buraya akta-
rabiliriz. Söz konusu haberlerde Hz. İsa, Hz. Muhammed (s.a) için bazen 
"Rasûlullah", bazen de "Mesih" kelimesini kullanmıştır. Bazen "Takdir Edil-
meye Layık" ibaresini kullanmış, bazen de öyle sözcükler kullanmış ki, bun-
lar "Lailaheillallah Muhammed ün Rasûlullah" anlamına gelmektedir. Hz. 
İsa'nın, Hz. Nebi hakkında verdiği işaretler o kadar çoktur ki, bunların hep-
sini anlatmak için ayrı bir kitapçığa ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle bura-
da sadece belli başlı haberleri nakledebiliyoruz. 

 "Allah'ın dünyaya gönderdiği peygamberler ki sayıları 144 bin idi, muğlak 
ve karmaşık şekilde konuştular. Ama benden sonra, bütün peygamberler 
ile mukaddes varlıkların nuru gelecektir ki, peygamberlerin söylediklerini 
açıklayacak, sizi aydınlatacaktır. Çünkü Allah'ın Resulüdür" (Bölüm: 17). " 
O, dinin hiç son bulmaması için hakikatleri yanında getirecektir." (Bölüm: 
42) "Size yemin ederek söylüyorum, gelen her Nebi sadece bir millet için 
Allah'ın rahmetinin işareti olarak gelmiştir. Bu sebeple bu peygamberlerin 
talimatı, gönderildikleri ümmet ve ulusların dışına çıkmadı. Ama Allah'ın 
Rasulü gelince, Tanrı ona adeta eline mührünü verecektir. Taa ki, onun ta-
limatını almış olan dünyanın bütün ulusları selâmete ve rahmete kavuşa-
caklardır. O, tanrıtanımazlara hâkim olacak ve putperestliği öylesine yer-
yüzünden silecektir ki şeytan kaçacak delik arayacaktır." (Bu satırlardan 
sonra, Hz. İsa'nın şakirtleriyle uzun bir konuşması yer alıyor. Bu konuşma-
da İsa Mesih (a.s) müstakbel Peygamberin Beni İsmail'den olacağını izah 
ediyor.) (Bölüm: 43) "Bu sebeple size diyorum ki, Rasûlullah, Tanrı'nın ya-
rattığı hemen hemen bütün mahlûk ve eşyayı memnun edecek bir saadet-
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tir. Zira O anlayış, nasihat, hikmet, kuvvet, şefkat ve sevgi gibi güzel duy-
gularla doludur. O, cömertlik, rahmet, âdalet, takva, dürüstlük, efendilik ve 
sabrın ruhuyla donatılmıştır. Kendisine bu faziletlerin üç misli verilmiştir. 
Yani Allah'ın yarattığı diğer mahlûklara nispetle. Onun dünyaya gelişi ne 
mübarek bir an olacaktır. İnanın, ben onu görmüş ve ona saygılarımı sun-
muşumdur. Tıpkı diğer bütün peygamberlerin onu gördüğü ve ona saygı-
larını sundukları gibi. Allah onun ruhunu görerek ona nübüvvet bahşetti. 
Ve onu görünce heyecandan ruhum titredi ve ben O'na dedim ki, "Ey Mu-
hammed (Methedilmiş kişi, zat) Allah senin yardımcın olsun ve Allah beni 
senin pabuçlarının bağlarını bağlamaya layık yapsın. Zira ben bu mevkie 
yükselirsem, kendimi büyük bir peygamber ve Allah'ın mukaddes varlığı 
sayacağım." (Bölüm: 44). Ancak Allah beni bu dünyadan kaldırınca şeytan 
yine isyan çıkaracaktır ve mümin olmayanlar benim Tanrı ve Tanrının oğlu 
olduğumu iddia edeceklerdir. Bu nedenle sözlerim ve talimatım tahrif edi-
lecektir. Taa ki belki de en çok otuz iman sahibi geriye kalacaktır. O zaman 
Allah dünyaya acıyacak ve Rasulü'nü gönderecektir. O Resul ki, onun için 
dünyanın herşeyi yaratılmıştır. O Resul bütün gücüyle güneyden gelecek ve 
putları ve putperestleri beraberce mahvedecektir. Şeytandan iktidarını ala-
caktır. Ve Allah'ın rahmetini, kendine iman edecek olanların kurtuluşu için 
yanında getirecektir. Ne mutlu onun sözlerini dinleyene." (Bölüm: 96). 
"Başrahip sordu, 'Allah'ın bu Resul’ünden sonra başka Nebiler de gelecek 
mi?' Mesih cevap verdi: 'Bundan böyle, Allah'ın gönderdiği hakiki Nebiler 
gelmeyecekler, ama pek çok sahte Nebiler gelecektir. 

(Hz. İsa şakirtlerine dedi ki) Elbette ben size diyorum ki, eğer Musa'nın ki-
tabından gerçekler çıkarılmamış olsaydı, Allah atamız Davud'a başka bir 
kitap vermeyecekti. Ve eğer Davut'un kitabında değişiklikler yapılmamış 
olsaydı, Allah bana İncil'i vermezdi. Zira Allah, yani Rabbimiz, tahrif eden 
veya değiştiren değildir. Ve herkese aynı mesajı vermiştir. Rasûlullah gel-
diği zaman inkârcı insanların benim kitabıma bulaştırdıkları bütün (uydur-
ma) şeyleri temizleyecektir." (Bölüm: 124) 

9. "Bu apaçık bir sihirdir dediler" Bu ifadede geçen "sihir" kelimesi, "büyü" 
karşılığında değil, "aldatma" anlamında kullanılmıştır. Yukarıdaki ifadede 
İsrailoğulları'nın ve Hz. İsa'nın takipçilerinin Hz. İsa'nın haber verdiği o Ne-
bi' nin açık alametlerini gördükleri halde onun nübüvvetini bir aldatmaca 
olarak nitelemeleri bahis konusu edilmektedir. 
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İSLÂM DEVLETİ ve AİLE HAYATI 
 
17 El-İsrâ’: 
23) Rabbin,15 O'ndan başkasına kulluk etmemenizi,16 anne-babaya iyilik-
le davranmayı emretti.17 Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaş-
lanırsa , sakın onlara: "Öf" deme, azarlama ve onlara güzel söz söyle.  

15. Bundan sonraki ayetlerde, İslâm'ın insanın tüm hayatı ile ilgili amaçla-
dığı ana ilkeler ortaya konulmaktadır. Bunlar, Mekke döneminin sona 
erdiği ve Medine döneminin başlayacağı sıralarda ilan edilen, Hz. Peygam-
ber'in (s.a) davetinin adeta bir manifestosunu oluşturmaktadırlar. Böylece 
herkes İslâm toplumunun ve devletinin hangi ideolojik, ahlâkî, kültürel, 
ekonomik ve hukukî ilkeler üzerine kurulacağını öğrenecektir.  

16. Bu emir çok geniş kapsamlıdır. Sadece Allah'tan başka bir ilâha tap-
mayı yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda kişinin hiç tereddütsüz Allah'a 
ibadet ve itaat edip ona boyun eğmesi gerektiği anlamına da gelir. Sadece 
O'nun emirleri ve kanunları itaat edilmeye layık ve O'nun otoritesinin her 
şeyin üstünde olduğu kabul edilmelidir. Bu, sadece dini inanç ve kişisel uy-
gulama ile sınırlı bir emir değildi, aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a) tara-
fından Medine'de uygulanarak ortaya konulan ahlâkî, kültürel ve siyasal 
sistemin de temelini teşkil eden bir ilkeydi. Bu kurulan sistemin ilk ve en 
önemli dayanağı, ancak Allah'ın Mâbud, kanun koyucu ve hakim olarak 
kabul edilmesi ilkesiydi. 

17. Bu ayet, insan üzerinde Allah'tan sonra en büyük hak sahibi olan kim-
selerin anne-baba olduğunu bildirmektedir. O halde çocuklar anne ve ba-
balarına itaat etmeli, saygı göstermeli ve hizmet etmelidirler. Toplumdaki 
kolektif ahlâk, çocukların anne-babalarına müteşekkir ve saygılı olmalarını 
zorunlu kılmalıdır. Anne-baba nasıl çocukluklarında onları besleyip büyüt-
tülerse, çocuklar da onlara aynı şekilde hizmet etmelidirler. Her şeyin öte-
sinde bu ayet sadece ahlâkî bir emir değil, aynı zamanda anne-babanın 
hak ve yetkilerinin dayanağı niteliğinde haklarını gözetme, onlara itaat ve 
saygılı davranışla birlikte, İslâm toplum ve medeniyetinde ahlâkî eğitimin 
en önemli öğesini oluşturmaktadır. Tüm bunlar, İslâm devletinin aile haya-
tını kanunlar, hukukî düzenlemeler ve eğitim politikaları ile sağlıklı bir bi-
çimde devam ettirmesini sağlayan emirlerdir. İslâm manifestosunun bu 
maddeleri sadece ahlâkî öğretilerle sınırlı kalmamış, zekâtla ve sadaka ile 
ilgili emirlerin temelini de oluşturmuştur. Miras, vasiyet ve hibe ile ilgili hü-
kümler bu maddelere dayanmaktadır. Yetimlerin hakları bunlarla belirlen-
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miş ve her beldenin bir yolcuyu en az üç gün bedava ağırlaması zorunlu 
kılınmıştır. Sonuç olarak tüm ahlâkî sistem, sevgi, cömertlik ve birlik duy-
guları yaratmak üzere şekillendirilmiştir. Öyle ki, insanlar kanunla, emirle 
zorlanacağı bu ahlâkî hakları, kendiliğinden yerine getirmeye ve önemini 
kavramaya başlamışlardır. 

24) Ve merhametle, alçak gönüllüce onlara kol kanat ger ve de ki: "Rab’ 
bim, onların beni büyütürken gösterdikleri merhamet gibi, onlara mer-
hamet et." 

25) Rabbiniz, niyetinizi çok iyi bilir. Eğer Salihler olursanız, o zaman kuş-
kusuz O, Kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır.  

34) En güzel tarzda bulunmak dışında, erginlik çağına erişinceye kadar, 
yetimin malına yaklaşmayın.38  Ve verdiğiniz sözleri yerine getirin. Çünkü 
söz insanı sorumlu yapar.39  

38. Bu da sadece ahlâkî bir tavsiye niteliğinde değildir. İslâm devleti kurul-
duğunda yetimlerin haklarının korunması için hukukî ve kanuni önlemler 
alınır. Bunların ayrıntıları fıkıh ve hadis kitaplarında yer almıştır. Bu hü-
küm, kendi haklarını koruyamayan kişileri de kapsayacak şekilde geniş-
letilebilir. Hz. Peygamber (s.a) "velisi olmayanın velisi benim" diye buyur-
muştur. Bu, İslâm'daki birçok kanun ve düzenlemelerin temelini teşkil eder.  

39. "Ahdi yerine getirme" ilkesi sadece fertler için ahlâkî bir emir olarak 
kalmamış, İslâm devleti kurulduğunda İslâm toplumu ve devletinin iç ve dış 
ilişkilerinde tavrını belirleyen yol gösterici bir ilke olmuştur. 

35) Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın;40 
bu, daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir.41 

40. Bu emir sadece bireylere hitap etmez. Bu emir cadde ve pazarlarda alış 
verişlerin gerçek ölçü ve tartılara uyup uymadığını kontrol etmeyi, tartı ve 
ölçünün eksiltilmesini kanun zoruyla önlemeyi İslâm devletinin görevlerin-
den biri hâline getirmektedir. Bütün ticari işlerde ve ekonomik ilişkilerdeki 
haksızlığı ortadan kaldırmak devletin görevleri arasında bulunmaktadır.  

41. Böyle davranmanın sonu, alıcı ile satıcı arasında karşılıklı güven yara-
tır, ticaret gelişir ve genel bir refah yaşanır. "Bu durum dünyada olduğu 
gibi ahirette de iyi olacaktır."  
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29 El- Ankebût: 
8) Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye 
ettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman 
için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme.11 Dönüşünüz banadır. Ar-
tık yapmakta olduklarınızı size ben haber vereceğim.12 

11. Müslim, Tirmizi, Ahmed, Ebu Davud ve Neseî'ye göre bu ayet Sa'd ibn 
Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Sa'd, İslâm'ı kabul ettiğinde 18-19 
yaşlarındaydı. Süfyan bin Umeyye (Ebu Sufyan'ın yeğeni)'nin kızı olan an-
nesi Hamne onun Müslüman olduğunu öğrenince şöyle dedi: "Sen Muham-
med'den vazgeçmedikçe ne yemek yiyeceğim, ne su içeceğim, ne de göl-
gede oturacağım. Allah'ın gönderdiği emirlere göre de annenin hakkı çok 
büyüktür. Eğer sen bana isyan edersen, aynı zamanda Allah'a da isyan et-
miş olursun." Hz. Sa'd (r.a) çok üzülmüştü, gelip bütün olanları Hz. Pey-
gamber'e (s.a) anlattı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Mekke'nin ilk 
dönemlerinde İslâm’ı kabul eden diğer gençler de herhalde bu durumlarla 
karşı karşıya kalıyorlardı. Bu nedenle aynı konu Lokman Suresi 15. ayette 
de daha sert bir şekilde vurgulanmaktadır. Ayetin vurgulamak istediği nok-
ta şudur: Allah'ın yarattıkları arasında anne-babanın hakları en üst seviye-
dedir. Fakat anne-baba kişiyi şirke zorlarlarsa, onlara itaat edilmemelidir. 
"Hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi" ifadesi de dikkate değer. Bu anne 
ve babaya itaat hususunda sağduyulu bir sebep oluşturur. Anne-baba, ço-
cuklarının kendilerine hizmet etme, saygı gösterme ve helâl şeylerde itaat 
konusunda mutlak haklara sahiptirler. Fakat onların bir kişiyi körü körüne, 
gerçeklerden habersiz bir şekilde itaate zorlama hakları yoktur. Eğer ço-
cuklar, anne-babalarının hak dine tabi olmadıklarını fark ederlerse, her 
türlü baskı da uygulansa bâtıl olduğunu anladıkları o yanlış yolu kabul et-
memelidirler. Durum, anne-baba söz konusu olduğunda dahi böyleyse, 
diğer insanlara karşı da böyle olmalıdır. Doğru yolu takip ettiğinden emin 
olunmayan hiç kimse itaat edilip yolundan gidilmeye layık değildir.  

12. Yani, "Dünyadaki ilişkiler ve bunların gerekleri, bu dünya ile sınırlıdır. 
En sonunda çocuklar da, anne-babalar da yaratıcılarına dönmek zorunda-
dırlar ve O'nun huzurunda herkes ancak kendi kişisel sorumluluklarından 
hesap verecektir. Anne-baba çocuklarını yanlış yola sevk etti ise, bundan 
sorulacaktır. Çocuklar anne-babaları istediği için sapıklığı kabul ettilerse, 
cezalandırılacaklardır. Çocuklar doğru yola uyup, anne-babanın meşru 
haklarına saygı gösterdiler fakat anne ve baba kendi sapıklıklarına ortak 
olmadıkları için çocuklarına kötü davrandılarsa, o zaman anne-baba Allah-
'ın azabından kurtulamayacaktır." 
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46 El-Ahkâf: 
15) Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını emrettik. Annesi 
onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hamilelikte) taşın-
ması ve sütten kesilmesi, otuz aydır.19 Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk 
yaşına ulaşınca şöyle der: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin ni-
metlere şükretmemi ve senin razı olacağın Salih bir amelde20 bulunmamı 
bana ilham et; neslimi de Salih kimseler yap. Gerçekten ben tövbe edip 
sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım."  

19. Yani, bir evlat, hem anasına hem de babasına hizmet etmelidir. Ama 
ananın hakkı daha önemlidir. Çünkü o evladı için daha fazla ızdırap çeker. 
Aynı şey az çok farklı rivayetlerle Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn 
Mace ve Müsned-i Ahmed' de rivayet edilen şu hadisten de anlaşılmakta-
dır: "Birisi Allah Resul’üne gelerek "Üzerime en fazla kime hizmet etme 
hakkı düşer?" diye sordu. Allah Resulü "Annen" buyurdu. Adam "Sonra 
kim?" dedi, yine "Annen" diye cevapladı. Adam aynı soruyu üçüncü defa 
sorunca Allah Resulü bu sefer de "Annen" karşılığını verdi. Dördüncüde 
"Babana" buyurdu." Allah Resul’ünün cevabı yukarıdaki ayeti tam mana-
sıyla tercüme etmektedir. Burada annenin hakkına işaret edilmiştir. Çünkü 
1) Anne onu meşakkatle karnında taşımış, 2) Meşakkatle dünyaya getirmiş 
ve 3) Hamilelik ve emzirme süresi otuz ay almıştır. Bu ayet ile Lokman Su-
resi'nin 14. ayeti ve Bakara Suresi'nin 233. ayetlerinden şöyle hukuki bir 
netice çıkmaktadır. Bir hadisede Hz. Ali, İbn Abbas ve Hz. Osman bununla 
hüküm vermişlerdi. Hadise şuydu: Hz. Osman'ın hilafeti döneminde bir şa-
hıs Cüheyna kabilesinden bir kadın ile evlenmişti. Evliliklerinden tam altı ay 
geçmişti ki sapa sağlam bir çocuk doğurdu. Bunun üzerine o şahıs Hz. Os- 
mana gelerek olayı anlattı. Hz. Osman da kadının zina yapmış olduğu ka-
naatine vararak recm olunması hükmünü verdi. Hz. Ali'nin bundan haberi 
olunca hemen Hz. Osman'ın yanına giderek böyle bir hükme nasıl vardığını 
sordu. Hz. Osman da cevaben "Kadın 6 ay sonra sağlam bir çocuk doğur-
muştur, bu açıkça onun zina yaptığının delilidir" deyince Hz. Ali "Hayır" 
karşılığını vermişti. Sonra Hz. Ali yukarıda adı geçen üç ayeti okudu. Ba-
kara Suresi'nde Allah (c.c) buyuruyor ki "Babaları isterse anneler çocukları-
nı tam iki yıl emzirirler", Lokman Suresi'nde ise yine buyuruyor ki "... İki 
sene onu emzirdi..." Ve Ahkâf Suresi'nde (bu sure) buyuruyor ki "... Onun 
ana karnında taşıması ve sütten kesilmesi otuz ay sürdü... "Ve şimdi eğer 
otuz aydan iki sene emzirme müddetini çıkarırsak geriye altı ay hamilelik 
zamanı kalır. Buradan anlaşılıyor ki hamilelik süresi en az altı aydır. Bun-
dan sonra çocuk tam olarak oluşmaktadır. O halde bir kadın tam altı ay 
sonra bir çocuk dünyaya getirse ona zâniye hükmü verilemez." Hz. Osman 
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bunu duyunca Hz. Ali'ye "Ben bunu hiç düşünmemiştim" diyerek kadını 
çağırtmış ve daha önce verdiği hükmü değiştirdiğini söylemiştir. Şimdi bu 
üç ayetten aşağıdaki hükümleri çıkarabiliriz: 1) Bir kadın evlendikten sonra 
altı aydan daha önce sağlam (düşük değil) bir çocuk dünyaya getirirse 
onun hakkında zâniye hükmü verilir ve çocuğun nesebi kocasına intisap 
ettirilemez. 2) Bir kadın evlendikten altı ay veya daha fazla bir süre sonra 
sağlam bir çocuk dünyaya getirirse, onun hakkında sadece bu doğuma da-
yanarak zâniye ithamı yapılamaz, kocasının da onu böyle itham etmeye ve 
çocuğun nesebini inkâr etmeye hakkı yoktur. Çocuğu muhakkak kabul ede-
cektir, kadın da cezalandırılamaz. 3) Emzirme hakkının müddeti de en fazla 
iki senedir. Bu süreden sonra eğer bir çocuk başka bir kadının sütünü eme-
cek olsa, o kadın onun sütannesi olamaz, kararı verilir.  

20. Bana öyle bir Salih amel uygun gör ki, hem zahiri olarak senin kanunu-
na göre olsun, hem de gerçek olarak indinde makbul olsun. Bir amel dün-
yada ne kadar çok övgü görse de Allah'ın kanununa muvafık değilse, dün-
yadakiler onu ne kadar överlerse övsünler, Allah katında hiçbir karşılığa 
müstahak olmayacaktır. Öte taraftan bir amel tam manasıyla şeriata uy-
gun düşse ve zahiren hiçbir eksiği olmasa ama onun niyetinde, riya, kibir, 
gösteriş veya dünya menfaatleri saklı ise hüsn-ü kabul görmeyecektir. 

 
İSTİŞARE – MÜŞAVERE 
 
3 Âli ‘İmrân: 
159) Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer 
kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse on-
ları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere 
et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül 
edenleri sever. 

42 Eş-Şûrâ: 
38) Rabb’lerinin çağrısına uyanlar ve salâtı ikame edenler. Onlar, işlerini 
birbirine danışarak yaparlar61 ve kendilerine rızık olarak verdiklerimiz-
den infak edenler,62 

61. Bu, müminlerin en iyi özelliklerinden kabul edilir. Öyle ki bu husus Al-i 
İmran: 159'da "emir" şeklinde beyan edilmiştir. Dolayısıyla, İslâm toplu-
munda istişare önemli bir yer işgal eder. İslâm toplumunda istişare yap-
maksızın işleri yürütmeye çalışmak sadece cahillik değil, aynı zamanda Al-
lah'ın nizamına karşı gelmektir. İslâm istişareye niçin önem vermiştir? Bu 
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soru üç temel nedene dayalı olarak cevaplandırılabilir: a) Şayet bir mesele 
iki ya da ikiden fazla kimseyi ilgilendiriyorsa ve buna rağmen söz konusu 
mesele hakkında bir kişi karar verirse, diğerlerine haksızlık etmiş olur. Do-
layısıyla ortak yapılan bir işte hiç kimsenin kendi keyfine göre karar verme-
ye hakkı yoktur. İşte bu nedenle adil bir sonuca varabilmek için, konuyla il-
gili tüm şahıslarla istişarede bulunmak gerekir. Yine bir mesele karara bağ-
lanacaksa ve karardan çok büyük bir kitle etkileneceği için istişare müm-
kün değilse, o insanların seçtikleri ve güvendikleri kimselerle istişare yapıl-
malı ve sonra mesele karara bağlanmalıdır. b) Şayet bir kimse, ortak çalış-
malarda sorunu kendi başına göre çözmeye çalışıyorsa bilinmelidir ki sebe-
bi, ya kendi çıkarlarını düşünmesinden, ya da kendisini herkesten üstün 
görmesindendir. Oysa ahlâk bakımından bu iki neden de kötüdür ve bu iki 
çirkin özellikte bir Mü’min de bulunmaz. Çünkü Mü'min kişi, başkalarının 
hakkını meşru olmayan yollarla ele geçirerek haksızlık yapmaz ve kendini 
beğenmiş bir halde herkesten daha iyi bildiği zannına kapılmaz. c) Bir iş, 
şayet başkalarının hak ve çıkarları ile ilgili ise o iş hakkında karar vermek 
çok büyük bir sorumluluğu idrak etmiş olmayı gerektirir. Kalbînde Allah 
korkusu taşıyan bir kimse, bu yükü yalnız başına taşımayı katiyetle iste-
mez. Aksi bir davranış, yani, böylesine bir sorumsuzluk ancak, kalbinde Al-
lah korkusu olmayan ve ahirette vereceği hesaba aldırmayan kimseler ta-
rafından yapılır. Söz konusu meseleyle ilgili olan kimselerle veya onların 
seçtiği ve ilgilendiği temsilcilerle istişare edilir ve tarafsız bir şekilde karara 
varılır. Sonuçta verilen kararda herhangi bir yanlışlık dahi sözkonusu olsa, 
bir tek kişi sorumlu olmaz. Bu üç hususa dikkat edecek olursak şayet, isti-
şarenin İslâm'ın ahlâkî yapısının temel taşı olduğunu ve ondan kaçınmanın 
İslâm'ın tahammül edemeyeceği derecede bir ahlâksızlık olduğunu müşa-
hede ederiz. İslâm, büyük veya küçük her işte istişare ile karara varmayı 
emreder. Öyle ki, evle ilgili işlerin çözümünde dahi eşler arasındaki istişare 
ile karara bağlanmasını ister. Konuya bağlı olarak çocukların da istişareye 
katılmaları sağlanmalıdır. Ayrıca köy, kasaba vs. hakkında bir karar alına-
caksa akil ve baliğ olan herkes ile istişare yapılmalıdır. Şayet bir toplumu 
idare etmek için bir yönetici seçilecekse, o yönetici toplumun tüm bireyleri-
nin onayıyla seçilmelidir. Toplumun güvenini kazanmış olan ehli rey toplu-
mun işlerini yürütmeli ve bu güveni kaybettiklerinde ise istifa etmelidirler. 
Toplumun başına zorla ve zorbalıkla musallat olunmamalıdır. Mü'minler-
den toplumun onayını cebir, hile ve rüşvet ile etkileyerek, seçilen ve yöne-
timde kalmaya çalışan kimseler sadece kendi çıkarını düşünen kötü niyetli 
insanlardır. Bunlar "Onların işleri aralarında istişare iledir" ayetine zahiren 
uyduklarını göstermeye çalışırlar, fakat aslında bu ilahi beyana uymazlar. 
Onlar hem Allah'ı hem de halkı aldatmaya çalışırlar. Ancak onların bu sah-
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tekârlıkları ne Allah'ı ne de O’ nun Mü’min  kullarını aldatmaya gücü yet-
mez. "Onların işleri aralarında istişare iledir" ayeti beş temel düsturu kap-
samına alır: 1) Karara bağlanacak bir meseleyle ilgili olan ve karardan 
etkilenecek herkes mesele hakkında aydınlatılmalıdır. Ayrıca meseleyle 
ilgili kendi düşüncelerini söyleyebilmeleri için her türlü hak istisnasız onlara 
verilmelidir. Bunun yanısıra alınacak kararları açıkça eleştirebilmeli, pro-
testo edebilmeli ve kararlara itiraz edebilme hakkına sahip olmalıdırlar. 
Tüm bu haklarını kullanmalarına rağmen, gidişat hakkında olumlu bir 
değişiklik gözlenmemişse, yöneticileri değiştirebilmelidirler. Toplumun öz-
gürlüğünü ellerinden alarak, yine onların işlerini yürütmek açıkça o toplu-
ma hıyanet etmektir. Böylesine bir tavır içerisinde halkı idare etmeye yelte-
nenler, söz konusu ayeti çiğnemiş olurlar. 2) Toplumsal sorumluluk alacak 
olan kimseler, halkın onayıyla seçilmelidirler. Halk onları hiçbir korku duy-
madan, hiçbir baskıya maruz kalmadan ve serbestçe seçilebilirken, seçilme 
durumunda olanlar da gayri meşru metotlara (Örneğin, rüşvet, hile, tehdit 
vs.) başvurmamalıdırlar. Çünkü bu tür yöntemlerle halktan alınan onay, 
onay değildir. Bu şekilde toplumun başına geçen kimse, o toplumun gerçek 
lideri değildir. Gerçek lider, halkın kendisini sevdiği ve onu özgür iradesiyle 
seçtiği kişidir. 3) Toplumun başındaki liderin şura heyeti, o toplumun güven 
duyduğu kimselerden oluşmalıdır. Halkın onayını para, tehdit, yalan ve hile 
gibi yollarla elde etmiş olan kimseler aslında halkın güvenine lâyık olamaz-
lar. 4) İstişare esnasında şura heyetine mensup temsilciler, tercihlerini 
iman, ilim ve samimiyet çerçevesi dâhilinde kullanmalıdırlar. Tercihlerini 
özgürce yapabilmeleri için baskı, rüşvet ve grup çıkarlarından etkilenme-
den, kendi inandıkları ve bildikleri doğrultuda hareket etmelidirler. 5) Ehli 
rey, yani "şura" mensupları, bir konuda ittifak ile ve çoğunlukla karar alır-
larsa, o karar itirazsız kabul edilmelidir Çünkü her şahıs veya grup kendi 
bildiğini okursa şayet, istişarenin bir anlamı olmaz. Nitekim Allah, sadece 
"Onların işleri aralarında istişare iledir", demekle kalmamış ve "Yapacağın 
işler hakkında onlarla istişare et" diye emretmiştir. Bu, "Onlara sadece da-
nışın" demek değildi, aksine "Onlarla istişare ettikten sonra, ittifak ve 
çoğunlukla alınan karara uyun" demektir. Bu bağlamda, istişare yoluyla 
karar alma yetkisinin sınırsız olmadığı iyice bilinmelidir. Çünkü üzerinde 
istişare edilmesi söz konusu olan saha dinin kaideleriyle sınırlanmıştır. Ana 
prensip şu şekilde belirlenmiştir: "Şayet bir konuda anlaşmazlığa düşerse-
niz, onu Allah ve Rasulü'ne döndürün" veya "Aranızda anlaşmazlıklar hak-
kında karar vermek sadece Allah'a aittir." Bu ana prensip dolayısıyla Müs-
lümanlar, ancak naslardan çıkarılan yorum ve düşünceler ile amel edilen 
kurallar hakkında istişarede bulunabilirler. Yoksa hiç kimse Allah ve Rasu-
lü'nün açıkça bildirdiği hususlarda istişarede bulunmaya yetkili değildir. 
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62. Bu ifade, üç anlama birden gelmektedir: 1) "Bizim verdiğimiz helâl rı-
zıktan harcarlar, ihtiyaçları olduğundan dolayı haram ve gayri meşru yol-
larla mal kazanmaya çalışmazlar." 2) "Cimrilik yapmazlar." 3) "Verilen rı-
zıkları sadece kendi nefisleri için değil, ancak hak yolunda da sarfederler." 
Birinci şık, "O kimseler, sadece Allah'ın verdiği helâl ve tayyib olan malı rızk 
olarak telakki ederler." anlamına gelir. İkinci şık, "Rızkın sarf edilmek üzere 
verildiği, toplayıp yığmak ve üzerinde bekçilik yapmak için verilmediği" an-
mını taşır. Üçüncü şık ise, Kur'an'daki "infak (sarf)  etmek" kelimesinin, in-
sanın salt kendi ihtiyaçları için kullanılmadığı ve Allah yolunda harcamayı 
kapsadığını anlatır. İşte bu nedenlerle infak etmek, Müminlerin en önemli 
özelliklerinden biri olarak nitelendirilmiştir.  

 
 
KABİR VE KABİR HAYATI 
 
9 Et-Tevbe: 
84) Onlardan ölen birinin namazını hiç bir zaman kılma, mezarı başında 
durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Resulüne (karşı) küfre saptılar ve fasıklar 
olarak öldüler.88 

88. Bu ayet, Tebûk seferinden kısa bir süre sonra ölen münafıkların lideri 
Abdullah İbn Ubey'in cenaze namazını kılmaktan alıkoymak için nazil ol-
muştur. Samimi ve muhlis bir Müslüman olan, Abdullah İbn Ubey’ in oğlu 
Abdullah, Hz. Peygamber'den (s.a) babasına kefen yapmak üzere gömleği-
ni istedi. Hz. Peygamber (s.a) bu isteği cömertçe yerine getirdi. Daha sonra 
Abdullah ondan babasının cenaze namazını kıldırmasını istedi. Hz. Pey-
gamber (s.a) bunu da kabul etti, fakat Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Resulü, bir 
çok günah ve suç sahibi olan bu adamın mı namazını kıldıracaksın?" diye-
rek onu vazgeçirmeye çalıştı. Fakat sadece dostları değil düşmanları için de 
bir rahmet olan Hz. Peygamber (s.a), İslam'ın en azılı düşmanlarından olan 
bu adamın cenaze namazını kıldırmak için hazırlandı. Namaza tam başla-
yacağı sırada, müslümanlar arasında yaşayan münafıkları teşvik eden ve 
cesaretlendiren her ne varsa bu davranışta dâhil yasaklayan, Allah'tan ge-
len direkt emirle bu ayet nazil oldu. Yukarıdaki olayla ilgili yeni düzenlenen 
bir kurala göre; Müslümanların imamları ve liderleri, İslam düşmanlarının 
veya İslam'a itaatsizliği ile meşhur olanların cenaze namazlarını kılamaz ve 
kıldıramaz kararı alındı. Bundan sonra Hz. Peygamber'e (s.a) böyle bir tek-
lif geldiğinde, ölen adamın durumunu araştırırdı. Onun kötü özelliklere sa-
hip olduğunu öğrenirse, ailesine: "Onu istediğiniz gibi gömebilirsiniz" derdi. 
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10 Yunus: 
45) Onları toplayacağımız gün; dünyada, ancak birbirleri ile tanışabile-
cekleri kadar kısa olan, gündüzün bir saati kadar yaşamış gibi gelecek 
kendilerine. Allah’a kavuşmayı yalanlayıp, doğru yola yönelmemiş olan-
lar, gerçekten hüsrana uğramışlardır.1   
 
1. Bu ve buna benzer birçok ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi “kabir haya-
tı” denen bir hayat yoktur. Dolayısıyla kabir azabıyla ilgili söylenen şeylerin 
tamamı uydurmadır. Kabir azabı olsaydı azap görenler, yeniden diriltildik-
lerinde hiç bir saat kadar yaşamış olduklarını zannederler miydi? Bir saat 
işkence görmüş olmak insana bir ömür kadar uzun gelmez mi?  
                                                                              (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
20 Tâhâ: 
124) "Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir 
geçim vardır105 ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz."106  

105. "Onun için bu dünyada sıkıntılı bir geçim vardır" sözü, fakirlik anla-
mında değil, çok varlıklı zengin birisi de olsa, vicdani huzurdan yoksun ola-
caktır. Çünkü "zikr"den yüz çeviren kimse tüm dünyevi başarılarını haksız 
yollardan kazanacak ve bu nedenle sürekli vicdani huzursuzluk içinde mut-
luluktan yoksun yaşayacaktır.  

106. Dünyada ki sınav, Hz. Âdem’in Cennet’te ki sınavına benzemektedir. " 
Yeryüzündeki "halifeliğin" ona hüküm gününe dek belli bir süre için bir sı-
nama olarak verilmesinin nedeni; bu sınama döneminde o hayatını idame 
ettireceği ihtiyaçlarını kendisi elde etmek zorunda, gerçi isterse ona tüm 
yeryüzü kaynaklarını tüketme ve diğer yaratıklara hükmetme yetkisi de ve-
rilmişti. Sınav şuydu: İtaati veya isyanı seçme özgürlüğüne sahip olarak, 
tercihi  nasıl olacaktı? Eğer sorumluluklarını unutursa veya arzulara uyup 
kandırılırsa, hatasını fark ettiğinde uyarı ve "öğüt"lerle pişman olup tövbe 
edecek mi, etmeyecek mi? Aynı zamanda Rabbi onu, iyi ve kötü tüm amel-
lerin yazıldığı ve hüküm gününde onlara göre değerlendirileceği konusun-
da uyarmıştı. Salih kullar, Rablerine itaat etmişler veya "unuttuktan" sonra 
tövbe etmişlerse cennetin varisleri olacaklardır. Cennetteki hayatın sadece 
"yemek, içmek ve eğlenmek"ten ibaret olmadığına, ayrıca orada bugün 
hiçbir insanın hayâl bile edemeyeceği ebedi bir hayata şahit olacaklardır.  

40 El – Mü’min: 
46) Ateş! Sabah akşam ona1 arz olunurlar. O saatin gerçekleşeceği gün: 
“Firavuncuları azabın şiddetlisine sokun!”  
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1. Sabah akşam: “sabahtan akşama,” diğer bir ifade ile “devamlı” anlamı-
na gelen; süreklilik ifade eden bir deyimdir. Bu ayet, sapkın bir inanç olan 
“kabir azabına” delil olarak gösterilmektedir. Böyle bir inanç, Kur’an’ın 
ayetiyle çelişmektedir. Zira Kur’an, yalnızca ve çok açık bir şekilde “ölüm-
den” ve sonra da “Kıyamet Günü diriltilmekten” söz etmektedir. Kur’an’a 
göre, bu ikisinin arasında ayrıca bir diriltilme söz konusu değildir. Kabir 
azabına dair söylenenlerin tamamı gerçek dışıdır; Kur’an’ı yalanlamadır. 
Örneğin: “Kıyametin koptuğu gün, suçlular bir saatten fazla kalmadıkları-
na yemin ederler. Onlar böyle döndürülüyorlardı.”(30/Rum, 55) Kur’an’a 
göre: Kıyamet Günü herkes hesaba çekilecek ve ondan sonra kimin nereye 
gideceği belirlenecektir. Yani hesaba çekilmeden, yargılanmadan herhangi 
bir ceza veya ödül söz konusu değildir.         (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

 
 
KADER: 
 
9 Et-Tevbe: 
51) De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey 
isabet etmez. O bizim Mevla’mızdır. Ve Mü’minler yalnızca Allah'a te-
vekkül etmelidirler."51 

51. Bu bölümde, biri sadece dünya hayatı için yaşayan diğeri ise Allah için 
yaşayan iki adamın tutumları arasındaki sınır belirlenmektedir. Dünya için 
yaşayan adam ne yaparsa sadece kendisini tatmin etmek için yapar. Dün-
yevi bir amaca ulaştığında sevinir, ulaşamazsa üzülür. Bunun yanısıra ba-
şarıda sadece kendi maddi kaynaklarına güvenip ona dayanır. Eğer bu kay-
naklar elverişli ise cesaretlenir, elverişli değilse, o zaman cesaretini kaybe-
der. Mü’minler ise, Allah yolunda, rızasına uygun çalışır gayret gösterir, so-
nucu O’nun takdirine bırakır. 

54 El-Kamer: 
49) Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader ile yarattık.25 

25. Dünyada hiçbir hadise tesadüf değildir. Herşey bir takdire bağlıdır, baş-
lar, gelişir ve son bulur. Dünya hakkında da devam eden, bir süre sonra da 
son bulacak olan bir takdir vardır. Allah'ın tayin ettiği vakit geldiğinde, hiç 
kimse onu durduramaz ve o vakti ne ileri ne de geri almaya kimsenin gücü 
yetmez. Bu kâinat ezeli ve ebedi değildir. Sonsuza kadar devam edemez.  

 
 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 251 

  

57 El-Hadîd: 
22) Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce,39 bir kitapta (yazılmış) ol-
masın.40 Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.41 

39. Burada, insanın kendisinden ya da diğer mahlûkattan veya yeryüzün-
den gelen musibetlere işaret edilmiştir.  

40. "Kitap" ile alınyazısı kastolunmaktadır.  

41. Ayette, yeryüzünde ve insanın hayatında meydana gelen musibetlerin 
tamamının Allah tarafından yaratıldığından değil, olup biten her şeyin Al-
lah’ın bilgisi dâhilinde olduğundan söz edilmektedir. Yoksa yarattığı mah-
lûkatın takdirini önceden ve ayrı ayrı tayin etmek Allah için güç değildir. 

23) Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah'ın) 
verdikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız.42 Allah, büyüklük taslayıp 
böbürlenenleri sevmez.  

42. Bu noktada, ayetin nazil olduğu şartların göz önüne alınması gerek-
mektedir. O dönemde Müslümanlar kâfirlerin tehdidi altında ve her yan-
dan kuşatılmış olmanın meydana getirdiği bir halet-i ruhiye içindeydiler. 
Kâfirlerin ekonomik boykotu sonucu perişandılar ve tüm Arabistan'da Müs-
lümanlar zulüm altında inliyorlardı. Kâfirler, Müslümanların bu halini, yan-
lış yolda olmalarıyla bağlantı kurarken, münafıklar da bu durumu istismar 
ederek, Müslümanların kalbine çeşitli şüpheler sokmaya çalışıyorlardı. Öte 
yandan, ihlaslı müminler, bu musibetlere her ne kadar tahammül ediyor-
larsa da, zaman zaman bu musibetlere dayanmak kendilerine zor geliyor-
du. İşte bu şartlar içerisinde bulunurlarken Allah Teâlâ, bu musibetlerin 
kendi bilgisi dışında olmadığını bildirerek onlara teselli vermiştir. Yani, tüm 
bunlar Allah'ın hikmeti ve her şeyi bilenin plânı dâhilindedir ve önceden ya-
zılı Kitap'ta mevcuttur: "Sizleri bu safhalardan geçirmenin amacı, büyük bir 
görevi yüklenecek olmanızdandır. Dolayısıyla hazırlanmanız ve eğitilmeniz 
gerekmektedir. Çünkü bu eğitim olmaksızın, sizler o görevi yerine getire-
mez, kâfirlere ve batıla karşı koyamazsınız."  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 252 

  

 
KADINLARIN MAHREMİYETİ 

24 En-Nûr: 
27) Ey iman edenler,23evlerinizden başka evlere, yakınlık kurup (izin al-
madan)24ve (ev halkına) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha 
hayırlıdır; umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz.25  

23. Surenin başında verilen hükümler, kötülükleri toplumda ortaya çıktıkla-
rı anda yok etmeye yönelikti. Burada ise, kötülüğü daha doğmadan önle-
mek toplumu ıslah etmek ve kötülüğün ortaya çıkıp yayılmasından sorum-
lu nedenlerin kökünü kazımak amacını taşımaktadır. Bu hükümleri incele-
meye geçmeden önce, şu iki noktayı açıkça anlamak yararlı olacaktır:  

a) Bu hükümlerin, iftira olayına ilâhî müdahalenin hemen ardından gelişi, 
Hz. Peygamber'in (s.a) eşi olan takva sahibi bir kişiye atılan iftiranın yayıl-
masının, toplumda yüklü bir cinsel atmosferin varlığının sonucu olduğunu 
göstermiştir. Allah katında, başkalarının evlerine serbestçe girişi yasakla-
mak, cinslerin serbestçe karışımını önlemek, kadınların tesettüre uygun ol-
mayan hâllerle yabancı erkeklere görünmelerini engellemek, fuhşu yasak-
lamak, bekâr kalan erkeklerle kadınları bunlara köle ve cariyeleri dahil ev-
lendirmeye teşvik ederek, gelen hükümlerle doğabilecek kötülüklere mani 
olunması hedef alınmıştır. b) Hatırda tutulması gereken ikinci önemli nok-
ta, İlâhî Hukuk, kötülüğü yalnızca yasaklamak veya suçluya belli bir ceza 
vermekle kalmayıp, kötülüğe yol açıcı ve kişiyi suçu işlemeye iten tüm fak-
törleri de ortadan kaldırır. Kötüyü suçu işlemeden önce kontrol ederek kö-
tülüğe giden nedenler, etkenler ve araçlar üzerine engeller koyar. Halkın 
günah sınırlarına serbestçe yaklaşmasını, kötülüğe düştürüp cezalandır-
mak istemez. Yani bir savcılık veya infazcı görevinin yanında, bir ıslah edici 
ve yardımcı olarak da hareket eder. Bu nedenle, halkın kendini kötülükler 
karşısında koruması için her türlü ahlâkî, sosyal ve eğitsel araçları kullanır.  

24. Ayette geçen kelime "tesne'zinû" olsaydı, ayetin anlamı şöyle olacaktı: 
"Başkalarının evlerine ev sahiplerinden izin almadıkça girmeyin." Ama Al-
lah, "sevgi, yakınlık, ünsiyet" anlamındaki üns kökünden türeme teste'nisû-
'yu kullanmıştır. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: "Size karşı sevgi ve iti-
barlarından emin oluncaya kadar başkalarının evlerine girmeyin. Yani " 
eve girişinizden ev sahiplerinin memnun kalacaklarından emin olun.  

25. İslâm öncesi Arap âdetine göre, insanlar birbirlerinin evlerine yalnızca, 
"iyi sabahlar" veya "iyi akşamlar" diyerek izin almadan serbestçe girerler-
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di. Bu haber verilmeden yapılan girişler bazen ev halkının ve kadınların giz-
liliğini ihlâl ederdi. Allah, herkesin kendi evinde bir gizliliği olabileceği ve 
dolayısıyla kimsenin bir başkasının evine ev halkının izni olmadan habersiz-
ce giremeyeceği ilkesini koydu. Bu hükmün toplumda uygulanmasıyla ilgili 
Hz. Peygamber'in (s.a) getirdiği düzenlemeler sırayla şöyledir:  

1) "Gizlilik hakkı" yalnızca evlere giriş sorunuyla ilgili olmayıp, bir evi dışarı-
dan gözetleme, hatta başkasının mektubunu izinsiz okumakı gibi noktaları 
da içine almaktadır. Azatlısı Sevban'a göre, Hz. Peygamber (s.a) şöyle bu-
yurmuştur: "Sen evin içine bir kez göz attıktan sonra, giriş için izin isteme-
nin ne anlamı kalır?" (Ebu Davud). Bir rivayete göre, bir adam Hz. Nebi'yi 
(s.a) görmeye gelir ve tam kapının önünde dururken giriş izni ister. Hz. 
Nebi (s.a) ona "Kenarda durmasını” söyler. İzin istemedeki amaç evin içine 
göz atmayı önlemektir. O zamanlar kapılara perde asılmazdı (Ebu Davud). 

2) Fakihler, "dinleme"yi de "görmek"le birlikte ele almışlardır. Sözgelimi, 
bir âmâ, bir eve izinsiz girse kimseyi göremez ama evde olup bitenleri 
duyarak anlayabilir. Bu da, bir başkasının gizlilik hakkını ihlal etmek olur.  

3) İzin isteme hükmü yalnızca kişinin başkalarının evlerine girmesinde de-
ğil, kendi annesi veya kız kardeşinin evine girmesinde de geçerlidir. Bir 
adam, Hz. Nebi'ye (s.a): " Annesine kendinden başka bakacak kimsenin bu-
lunmadığını ve her girişimde izin isteyecek miyim?" diye sorar. Hz. Nebi 
(s.a): "Evet, anneni çıplak durumda görmek ister misin?" diye cevap verir. 

4) İzin isteme kuralının konmasının daha ilk günlerinde, müslümanlar, iz-
lenmesi gereken prosedürü iyice bilmiyorlardı. Hz. Ömer'in ne zaman Hz. 
Peygamber'i (s.a) görmeye gitse, "es-selâmü aleyküm ya Rasûlullah, ben 
Ömer girebilir miyim?" dediği rivayet olunmaktadır. İzin istemede doğru 
olan yöntemin, önce kişinin kimliğini açıklaması, sonra da izin istemesi ol-
duğu anlaşılmaktadır. (Ebu Davud). Hz. Peygamber (s.a) en çok üç defa izin 
isteme gereğine hükmetmiştir. Üçüncüde cevap gelmezse geri dönülmeli-
dir. (Buharî, Müslim, Ebu Davud) Hz. Peygamber (s.a) bizzat böyle yapardı. 

5) Giriş izni ya bizzat ev sahibinden, ya da onun adına izin verebilecek 
hizmetçi veya görevli kişiden gelmelidir. Üç izin isteğinden sonra cevap gel-
mez veya ev sahibi geleni görmek istemezse geri dönüp gidilmelidir. İzinde 
ısrar etmek veya reddedildikten sonra kapıda durmak doğru değildir.  
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28) Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık 
oraya girmeyin;26 ve eğer size "Dönün" denirse, siz de dönün, bu sizin 
için daha temizdir.27 Allah yapmakta olduklarınızı bilendir. 

26. Ev sahibi izin vermedikçe boş bir eve girmek de yasaktır. Sözgelimi, biri 
ziyaretçisine, kendisi gelinceye kadar odasında beklemesini söylemiş veya 
böyle bir haber göndermiş olabilir. Evde kimse olmaması veya izin isteğine 
cevap verilmemiş olması, kimseye izinsiz eve girme hakkı tanımaz.  

27. Yani, kimse girme isteği reddedilir mi diye düşünmemelidir. Çünkü her-
kesin bir başkasını reddetme veya meşgulse özür beyan etme hakkı vardır. 
"Geri dönün" hükmü fakihlere göre, basit anlamda geri dönmeyi ve kapı-
dan uzaklaşmayı ifade eder. Kimsenin, inatla kapısında durarak görüşmek 
veya kucaklaşmak için bir başkasını zorlamaya hakkı yoktur.  

29) İçinde oturulmayan ve sizin için orda bir meta (yarar) bulunan evle-
re28 girmenizde size bir sakınca yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı da, 
saklamakta olduklarınızı da bilmektedir. 

28. "Oturulmayan evler", genelde herkese açık olan oteller, hanlar, misa-
firhaneler, dükkânlar vs.dir.  

 33 El-Ahzâb: 
33) Evlerinizde vakarlı olun48, cahiliye (kadınları)nın süslerini açığa vur-
ması gibi, siz de süslerinizi açığa vurmayın,49 salâtı ikame edin, zekâtı 
verin, Allah'a Resul’üne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden 
kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.50  

48. Ayet, kadının faaliyet alanının iş hayatının dışında öncelikle ev olduğu 
anlamına gelir. Kadın faaliyetlerini bu çerçeve dâhilinde huzur içinde sür-
dürmelidir. Bu anlam, ayetin ifadesinden ortaya çıkmaktadır ve bunu vur-
gulayan hadisler de vardır. Hafız Ebu Bekir Bezzar, Hz. Enes’ten (r.a), 
kadınların Hz. Resul'e (s.a) şöyle şikâyette bulunduklarını rivayet eder: 
"Bütün sevapları erkekler kazanıyor: Savaşa gidiyorlar ve Allah yolunda 
büyük ameller işliyorlar. Onların sevabını kazanmak için bizim ne yapma-
mız lazım? " Hz. Resul (s.a) şu cevabı verdi: "Sizden evinde oturanlar, 
savaşa giden kadar sevap kazanır." Hz. Resul’ün (s.a) anlatmak istediği 
nokta şuydu: Savaşa giden kimse, evinde her şeyin yolunda olduğundan, 
karısının eve ve çocuklara baktığından emin olursa, bu huzuru sağlayan 
kadın, evde ki bu tutumu ile savaşa katılmış olur.   
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49. Bu ayetin tam kavranabilmesi için mutlaka iyi anlaşılması gereken iki 
önemli kelime kullanılmıştır: teberrüc ve cahiliyet'ül-üla. Arapçada teber-
rücu kelimesi başkalarının önünde açılıp saçılmak anlamına gelir. Teberrüc 
kelimesi kadın için kullanıldığında şu üç anlama gelir: 1) Kadının vücu-
dunun cazibesini insanların önünde göstermesi; 2) Takılarını ve elbisesinin 
süsünü başkalarına göstermesi 3) Yürüyüşü, endamı ve işvesi ile dikkat 
çekip kendini ortaya koyması. Cahiliye kelimesi buranın yanısıra Kur'an'da 
üç yerde daha kullanılmıştır. Maide-50'de Allah'ın indirdiği kanunlar yeri-
ne, kendi kanunları ile hükmetmek isteyenlere hitaben: "Onlar cahiliyenin 
hükmünü mü istiyorlar?" buyrulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyur-
muştur: "Üç şey cahiliyeyi gösterir: Başka bir kimsenin soyu ile alay etmek, 
yıldızların hareketi ile fal bakmak ve ölülerin ardından yas tutmak."  

Bu açıklamlara göre, Allah, kadınların fiziksel güzellik ve cazibelerini göste-
rerek evden dışarı çıkmalarını istemiyor. Ayrıca, iş için dışarı çıkmak zorun-
da kalırlarsa, İslâm öncesi cahiliye kadınları gibi vücudunu ortaya koyarak 
ve ziynetlerini göstererek, endamlı bir şekilde yürüyerek çıkılmamalıdır. 
Çünkü bu İslâm toplumundan bir kadına yakışır davranış değildir.  

50. Ayetin yer aldığı konunun çerçevesinden, Ehl'ül-Beyt (ev halkı) ile bura-
da, Hz. Peygamber'in eşlerinin kastedildiği anlaşılmaktadır.  

 
KÂFİRLERİN ÖZELLİKLERİ 
 
5 El-Mâide: 
41) Ey Peygamber, kalpten inanmadıkları halde, ağızlarıyla "inandık" di-
yenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. 
Onlar, yalana kulak tutanlar,62 sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak 
tutanlar (haber toplayanlar)dır. Onlar (Yahudiler), yalan uydurmak için 
(seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. 63 Kelime-
lerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve "Eğer 
size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının"64 derler. Allah, 
kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı 
hiç bir şey yapamazsın.65 İşte onlar, Allah'ın kalplerini arıtmak isteme-
dikleridir.66 Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette de onlar için bü-
yük bir azap vardır.  

62. Burada İslâm'ın ıslah edici çabaları karşısında cahili durumu korumak 
için tüm zihinsel enerji ve güçlerini harcayan kişilere değinilmektedir. Bun-
lar Hz. Peygamber'in (s.a) aleyhinde her türlü bağnazca tuzaklar kuruyor-
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lar, bilerek gerçeği saptırıyorlar. Hz. Peygamber (s.a) kişisel çıkar gözetme-
den insanlığın iyiliği için çalışmasına rağmen, kutsal görevinde başarısızlı-
ğa uğratmak için yalan, hile, aldatma ve benzer şeylerle O'na ellerinden 
gelen kötülüğü yapıyorlardı. Bu soysuz adamların, görevine engel olmak 
için alçakça taktiklere başvurmaları Hz. Peygamber'i (s.a) üzüyordu. Allah 
burada şüphesiz, O'na "Bu üzüntüyü bırak" demek istemiyor; bu şerli dü-
zenleri nedeniyle cesaretinin kırılmaması için Resul’ünü teselli ediyor ve 
kendilerinden başka türlü davranmaları beklenemeyecek kişilerin ıslahı 
yolunda çalışmasını sabırla sürdürmesi için öğüt veriyor.  

63. Burada iki anlam yatmaktadır: 1) Bu kişiler şehvetlerinin, hevalarının 
tutsağıdırlar. İlgileri Hakk'a değil, yalnızca Bâtıl'a yöneliktir. Bâtıl'a olan 
iştahlarını yalnızca yalanlar doyurduğu için, arzuyla yalana kulak vermek-
tedirler. 2) Haklarında yalan haberler yayma amacıyla Hz. Peygamber (s.a) 
ve Müslümanların toplantılarına katılmaktadırlar. Burada da; İslâm düş-
manlarının yararına bir takım gizli bilgiler edinebilmek, Hz. Peygamber 
(s.a) ve Müslümanlarla doğrudan bağlantı kurma fırsatı bulamayanlar ara-
sında yanlış anlamlara meydan vermek ve Hz. Peygamber (s.a) ve bağlıları 
aleyhinde sahte suçlama ve iftiralarda bulunacak malzeme toplayabilmek 
gibi düşmanca niyetlerle toplantılarına casus olarak gelmektedirler.  

64. Tevrat'ın kelimelerini eksiltmek ve hevalarına göre anlamlarını değiştir-
mekten kaçınmayan bu adamların davranışları karşısında cesaretinin ve 
şevkinin kırılmaması için Allah Hz. Resul'ü (s.a) teselli ediyor. Yani, "Yahudi 
bilginleri okuma-yazma bilmeyen Yahudilere, O'nun öğretileri kendilerinki-
ne uyarsa kabul etmelerini, aksi takdirde reddetmelerini söylemektedirler."  

65. Allah kötü eğilimler taşıyan bir kişiyi, acaba içinde iyilikten bir eser kal-
mış mıdır diye önüne bir takım iğva edici şeyler koyarak denemektedir. 
Eğer bir iz kalmamışsa, önüne konan her şeyi bir 'fırsat' görür ve içindeki 
kötülük baskın gelerek, onu her türlü iğva edici şeyin basit bir yemi haline 
getirir. Bu kadar bozulmuş bir adamı sapıklıktan kurtarmak iyi niyetli her-
hangi bir kişinin gücü dışındadır. Bu bağlamda, bireylerin ve toplumların 
Allah tarafından fitneye düşürülerek imtihan edildiklerini belirtmeliyiz.  

66. Allah ancak kendisini arındırmak niyetinde olmayan kişiyi arındırmaz. 
Arınmak isteyen ise bu yolda çalışırsa, onu bundan yoksun bırakmak ta 
Allah'ın sünnetinden değildir.  
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43) Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde, seni 
nasıl hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüz çeviriyorlar?69 İşte 
onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış  değillerdir.  

69. Bu ayette, Allah dine dayanarak Arabistan'da otorite sağlayan bu 'dini 
cemaat'in samimiyetsizliğini bütünüyle açığa vurmaktadır. Allah'ın kitabı 
olarak inandıkları Kitab'ı arkalarına atıp, davalarını Peygamber olduğuna 
inanmadıkları Hz. Peygamber'e (s.a) getirmekle, Kitab'a olan imanlarının, 
boş olduğunu göstermişlerdir. Yine göstermişlerdir ki, onlar hevalarından 
başka hiçbir şeye samimi olarak inanmamaktadırlar. Hükmü, hevalarına 
aykırı düştüğü için Allah'ın Kitab'ı olarak inandıkları Kitab'ı arkalarına at-
mışlar ve hevalarına uygun gelecek bir hüküm verir ümidiyle, sahte Pey-
gamberler bularak onlara başvurmuşlardır.  

 
KÂİNATIN YARATILIŞI ve ARŞ’ A YÜKSELİŞ 
 
7 El-A’râf: 
54) Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde40 yaratan, sonra arşa istiva eden 
41; Gündüzü, durmadan takip eden geceyle örten, Güneş’i, Ay’ı ve yıldız-
ları emrine tabi kılan Allah'tır. Haberiniz olsun, yaratmak da, emretmek 
de O'na özgüdür.42 Âlemlerin Rabbi olan Allah, Şanı çok yücedir.43  

40. Burada "gün" kelimesi, 'an, devir, müddet' anlamında kullanılmıştır. Bu 
kelime Hac: 47'de de aynı mânâ ile gelmiştir. "Gerçekte Rabbin, yanında 
bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir." Onun gerçek anlamını yalnız 
Allah bilir. (Daha fazla açıklama için bkz. Fussilet: 11-15).  

41. "Arş üzerinde oturduğu"nun mahiyetini anlayabilmek bizim için olduk-
ça zor bir meseledir. Şöyle ki: Kâinatın yaratılmasından sonra Allah "Arş" 
diye, sınırsız hükümranlığının merkezi olarak bütün âleme rahmetini saça-
cak bir yer tespit etmiş olabilir.  Arapça, "el Arş" kelimesi, ayrıca, "O'nun 
hakimiyeti", "arşa oturuşu"da "hükümranlığının bütün idari vasıtalarını 
elinde tutması anlamına da gelebilir. Ayetin tafsilatı nasıl olursa olsun, 
Kur'an, bunu aslında Allah'ın kâinatın yalnızca Halıkı olmayıp, onun Hâkimi 
ve Müdebbir'i de olduğunu vurgulamak için zikretmektedir. Yani, Allah kâi-
natı halk ettikten sonra irtibatını kesmemiş, bilâkis her an ve saniye onu 
idare etmektedir. Hâkimiyetinin tüm güçleri, şüphesiz, kendi yed-i kudre-
tindedir. Her şey O'nun emri ve itaati altındadır ve herkesin kaderi her dem 
O'nun elindedir. Bu şekilde Kur'an, Allah'a karşı şirk ve isyan gibi dalâlet-
lere sevk eden temelden yanlış anlayışlara kısa yoldan son verir.  
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42. Bu "Arşa oturdu" ibaresinin manasının daha sonraki açıklamasıdır. 
"Allah kâinatın yalnız yaratıcısı değil, aynı zamanda onun hâkimi ve ida-
recisidir. Onu yarattıktan sonra ne onun idaresini başkalarının eline bırak-
mış, ne bütününü veya cüzünü kendinden bağımsız kılmıştır. Aksine, bütün 
âlemin işleyişi ve düzenini bizzat kendi elinde tutmuştur. Gün ve gece kendi 
başlarına değil, mevcut nizamı değiştirebilecek veya durdurabilecek tek 
güce sahip olan Allah'ın emri ile birbirlerini izlerler. Güneş, ay ve yıldızlar 
da bunun gibi, hiçbir zatî güçleri yoktur, tümüyle O'nun emrinde ve konu-
lan ilahî kanunların doğrultusunda kayıtsız şartsız çalışırlar." 

 43. "Bereket" sözcüğünün kök anlamı, büyüklük, yücelik, süreklilik, sağ-
lamlıkla birlikte büyüme, artma ve gelişme demektir. Ayrıca bu kelime, iyi-
lik ve refah manalarını da taşır. Buna göre ayet, "Onun iyilikleri ve fazilet-
leri hudutsuzdur, hayrı her yere ulaşır, sınırı olmayan yüce bir mevki sahibi-
dir. Üstelik iyilikleri, faziletleri için bozulma veya eksilme söz konusu değil-
dir, sürekli ve sabittir.  

10 Yûnus: 
3) Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da ar-
şa istiva eden işleri de evirip-çeviren Allah'tır.4 Onun izni olmadıktan 
sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz.5 İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse 
O'na kulluk edin.6 Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?7 

4. Bu kâinatın yaradılışından sonra, Allah'ın onunla ilişkisini kesmeyip Zat'-
ıyla Kendi Arş (taht)ına oturduğunu, kâinatın her bir cüz'ünü yönlendirmek, 
idare etmek ve her bölümüne hükmetmekte bulunduğunu vurgulamakta-
dır. Muhtelif insanlar Allah'ın kâinatı yarattıktan sonra kendi başına bırak-
tığını veya nasıl isterlerse öyle kullansınlar diye başkalarına devrettiğini 
düşünürler. Ancak Kur'an, bu düşünceyi reddetmekte ve demektedir ki; 
kendi yarattıklarını bizzat Allah yönetmektedir; kâinatta mekân tutmuş her 
ne varsa kendi yed-i kudretine almıştır, kâinattaki her hadise, O'nun emri 
ve izniyle vuku bulmaktadır. Kısaca, O, yalnızca Halik (yaratıcı) değil, aynı 
zamanda Kâinatın Müdebbir'i (yöneticisi), Musavvir'i (suret vereni) ve Kay-
yum'u (Kâinat varlığının temeli) dur; kâinat O'nun iradesine göre işler. 

5. Bu da meselenin öbür yanını vurguluyor. Allah herşeye Kadir'dir. Hiç 
kimse, O'nun işleri yönetmesine müdahale edemez, onda değişiklik yapa-
maz yahut bir kimsenin kaderini değiştiremez. Yapılması gereken şey O'na 
yalvararak dua etmekten ibarettir;  bu duaların kabul ya da reddi tama-
men O'nun iradesine bağlıdır. O'nun mülkünde kendi başına buyruk yahut 
herhangi bir tavsiyede bulunabilecek güçte ve yetkide kimse yoktur.  
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6. Ancak Allah'ın Rabb olduğu şeklindeki çıplak hakikatin ortaya konmasın-
dan sonra, insanlara bu hakikatin kendilerine yüklediği davranış biçimleri 
anlatılır: "Rabbiniz Allah olunca, yalnızca O'na ibadet etmelisiniz. "Bu bağ-
lamda bilinmelidir ki, Arapça "Rabb" kelimesi gibi "İbadet" kelimesi de bir-
biriyle ilişkili üç anlamı ihtiva eder: a) Tapınma, b) Kulluk, c) Boyun eğme. 

a) Tüm inayet ve lütuf Allah'tan olunca, insan Allah'a olan şükranını yalnız-
ca O'na ibadet ederek gösterebilir; göstermelidir. O'na niyaz etmeli, yakar-
malı ve boynunu başkasının değil O'nun önünde bükmelidir.  

b) Mademki Allah, yücelikte yegâne tek varlıktır, o halde insan O'nun kulu 
ve kölesi olmanın gerektirdiği şekilde davranmalıdır. O'na karşı bağımsız, 
başına buyruk bir tavrı benimsememeli, kendisini başka herhangi birinin 
zihni ve ameli kölesi haline getirmemelidir.  

c) Madem tüm egemenlik Allah'ındır; O'nun emirlerine boyun eğmeli, Yolu-
nu izlemeli ve ne kendi nefsinin egemenliğini ne de bir başkasının egemen-
liğini O'nun egemenliği üstünde tanımamalıdır.  

7. "Öyleyse halâ ortaya konmuş bu Hakikat’ in gerçeklerini anlamak için 
akletmeyecek misiniz ve sizi Hakikate ters, yanlış yollara sevkeden davra-
nışlarda ısrarcı olmaya devam mı edeceksiniz?  

11 Hûd: 
7) O'nun arşı su üzerinde iken3 amel bakımından hanginizin daha iyi ol-
duğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur.4 Andol-
sun onlara: "Gerçekten siz, ölümden sonra yine diriltileceksiniz" dersen, 
küfre sapanlar mutlaka: "Bu, ancak apaçıkça bir büyüdür" derler.5 

3.Bu muhtemelen, "gökler ve yer altı günde yaratıldığına göre, yaradılıştan 
önce ne vardı?" şeklindeki bir soruya cevap olsun diye ifade edilmiş bir 
cümledir. Cevap şudur: Su vardı. Burada suyla, ne tür bir suyun kastedildi-
ğini söylememiz mümkün değildir. Belki de "su" kelimesi, maddenin şimdiki 
haline dönüşmeden önceki akışkan durumunu simgeliyor olabilir. 

4. Bu ifade yaradılışın amacını açıklar: Allah gökleri ve yeri insan için yarat-
tı. Ve insanı da, hilafet yetkileriyle donatarak, bu yetkilerin kullanımından 
onu sorumlu tutarak imtihan edebilmek için yarattı. Böylece, kendisine 
devredilmiş yetkileri nasıl kullandığının muhasebesi, karşılığında da mükâ-
fat veya ceza verilmesi olduğu vurgulanmış olmaktadır. Çünkü bu temel 
amaç olmaksızın tüm yaradılış eylemi anlamsız ve boşuna olmaktadır.  
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5. Yani, "Kâfirler akılsız bir şekilde yaradılış amacının, yalnızca bir oyuncak 
olan şeyler içinde vakit geçirmekten başka bir şey olmadığını düşündüler. 
Bu aptalca kavrayışları içlerinde öylesine yer etmişti ki, Rasûlullah (s.a) ya-
radılışın gerçek amacının ve içinde oynamaya daldıkları şeyin ne olduğunu 
kendilerine anlattığında "Senin mesajın bir tür büyüdür ve kavrayışımızın 
ötesindedir" diyerek onunla alay etmişlerdi. 

13 Er-Ra’d: 
2) Bir dayanak olmaksızın gördüğünüz gibi gökleri yükselten Allah’tır.4 
Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi,5 hepsi, adı konmuş 
bir ecele doğru akıp gitmektedir.6 İşleri düzenler, ayetleri birer birer açık-
lar.7 Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız.8  

4. "Allah uzaydaki sayısız gök cismini görülür ve algılanır herhangi bir des-
tek olmaksızın tutmaktadır." Her ne kadar zahiren bu cisimleri destekleyen 
hiç birşey yokmuş gibi görünüyorsa da Allah'ın algılanamayan mutlak kud-
reti vardır. Bu kudret üzerinde bulunduğumuz yeryüzü de dâhil olmak üze-
re, tüm gök cisimlerini ve felekleri kendileri için tayin edilmiş mekânda tu-
tunmakla kalmaz aynı zamanda aralarında herhangi bir çarpışma olayına 
da meydan vermez.  

5. Şunu belirtmek gerekir ki, bu ayette ileri sürülen tüm tezlerin gerçek ol-
duğunu bizzat ayetin muhatapları da kabul etmekteydi. Bu yüzden Allah'ın 
göğü direksiz yükseltmesi ve güneşle ay'ı değişmez bir nizamın kanunlarına 
tabi kılması gereğini ispatlamak için ayrıca delile ihtiyaç yoktu. Bu konular 
sadece, Allah'ın tek hâkim ve kâinatın tek yöneticisi olduğunu ispat etmek 
için zikredilmektedir. Şimdi şu soruyu düşünelim: Böyle bir delil Allah'ın 
varlığına hiçbir şekilde inanmayan yahut O'nun kâinatın yaratıcısı ve kâi-
nat işlerinin yöneticisi olduğunu kabul etmeyen kimseleri nasıl ikna edebi-
lir? Buna verilecek cevap şudur: Kur'an'da Tevhid doktrinini desteklemek 
üzere ileri sürülen deliller aynı şekilde Allah'ın varlığını kabul etmeyen ate-
istlere karşı O'nun varlığını ispat için de uygulanabilir. Şöyle: Tüm kâinat- 
yeryüzü, ay, güneş ve diğer sayısız gök cisimleri aynı güçlü yasanın ege-
menliği altında işleyen mükemmel bir sistem teşkil eder. Bu, böyle bir sis-
temin (nizamın) Hâkim ve Âlim olan Kadir-i Mutlak bir Hükmedici tarafın-
dan düzenlendiğinin delilidir. Bu da sonuç olarak hiçbir dengi, eşi ve ortağı 
olmayan bir Allah'ın varlığını gerektirir. Zira yöneticisi olmayan hiçbir dü-
zen, vazedicisi olmayan hiçbir yasa, hâkimi olmayan hiçbir hikmet, bileni 
olmayan hiçbir bilgi yoktur.  
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6. Bu nizam (sistem) yalnızca kendisini tedbir eden, yöneten Kadir-i Mutlak 
bir Hükümdar'ın varlığını değil, aynı zamanda kendi altında yatan büyük 
bir Hikmet'in de varlığını ispat etmekte ve kâinattaki hiçbir şeyin sonsuza 
dek sürmediğine şehadet etmektedir. Kâinattaki her şey belli, sabit bir za-
mana kadar varlığını sürdürmekte ve o süre dolunca sona ermektedir. Bu, 
nizamın tümü için geçerli olduğu gibi her bölümü için de ayrı ayrı geçerli-
dir. Kâinatın maddi (fiziki) yapısı sonsuz ve ölümsüz hiçbir şeyin bulunmadı-
ğını gösteren apaçık bir delildir. Bir bütün olarak kâinat düzeninin belli bir 
sonu, bir eceli olmalıdır ve bu son geldiğinde kâinat ecelini yaşar. Şu halde 
başka bir dünya da olmalıdır. Dolayısıyla Kur'an'da zikredildiği gibi bir diri-
lişin (ba's) gerçekleşmesi kaçınılmaz biçimde olacaktır.  

7. Allah, Hz.Rasul'un (s.a) kendilerine ilettiği hakikati ortaya koyan bu 
ayetleri tafsil etmekte, onlara açıklık kazandırmaktadır. Bu ayetler tüm 
kâinata yayılmıştır ve gözlerini açarak bakan herkes bu ayetlerin tanıklık 
ettiği Kur'ani hakikatleri tasdik edecektir.  

8. Önceki ayetler iki şeyi ispat etmek üzere zikredilmişlerdir: a) Âlemin tek 
bir Halikı, tek bir Müdebbiri vardır. b) Herkesin ilâhi mahkemesinde yargı-
lanacağı, mükâfat ve mücazat göreceği bir Ahiret hayatı olacaktır. Birincisi 
gayet açıktır, zaten kevni ayetler fazla düşünülmeye ihtiyaç hissettirmeksi-
zin bu sonuca götürdüğünden burada zikredilmiştir. Oysa ikincisi yani ahi-
ret hayatı burada hassaten zikredilmiştir. Çünkü bu hayat müşahede edil-
menin ötesindedir. Bu yüzden şu özellikle vurgulanmıştır ki, bu ayetler 
"Ahirette Rabbinize kavuşacağınıza ve bu dünyada yaptıklarınızın hesabını 
vereceğinize yakinen kanaat edersiniz belki" diye etraflı olarak ve bir bir 
açıklanmışlardır. Şimdi bu kevni ayetlerin ahiret hayatını nasıl ispat ettiğini 
mütalâ edelim. Bunlar iki şekilde konuya delil oluştururlar: 1) Güneş gibi, 
ay gibi büyük gök cisimlerinin tamamiyle Allah'ın iradesine nasıl boyun eğ-
diklerini düşündükçe kalplerimiz bunları yaratan, hareketlerini düzenleye-
rek yörüngelerine oturtan Allah'ın, kuşkusuz ki, tüm insanlığı öldükten son-
ra tekrar diriltmeye kadir olduğunu kavrayacaktır. 2) Yeryüzündeki nizam 
da yaratıcısının hikmet sahibi olduğunu ispatlamaktadır. Bu yüzdendir ki, 
hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp, onu akıl ve hikmetle donatıp 
güç ve kuvvet bahşedip sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan, iyi ya da 
kötü yaptıklarının hesabını vermeden istediğini yapmakta serbest bıraka-
cağı düşünülemez. Çünkü insanın bu dünyada işlediği tüm iş ve amellerin 
hesabını kesinlikle görecek olması yine O'nun hikmetinin bir gereğidir. Bu 
ise, O'nun azgınlık edenlere haddini bildirip haksızlığa uğrayanların kaybını 
tazmin etmesini, iyi amellerde bulunanlara mükâfat, kötü amellerde bu-
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anlara ceza verilmesini icap ettirir. Kısaca O'nun hikmeti icabı, herkes he-
sap vermek üzere huzura çağrılacak ve kendisine;"Çeşitli yeryüzü kaynak-
ları ve harika yetenekler ve bu mükemmel vücudun taşıdığı sen; ellerine 
verilmiş olan emaneti nasıl kullandın?" denecektir: Akılsız bir yöneticinin iş-
leri adamlarına emanet edip sonra hesap sormayı unutması düşünülebilir. 
Fakat böyle bir şey Hâkim ve Âlim olan Allah'tan asla beklenemez. İşte, 
gök cisimleri üzerinde düşünerek müşahedelerde bulunursak, bu bizi ahiret 
hayatının mümkün ve de zaruri olduğu konusunda ikna edecektir.   

16 En-Nahl: 
3) Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.6  

6. "Bütün yeryüzü ve gökler sistemi, tevhidin doğruluğuna ve şirkin bâtıl ol-
duğuna şahittir. Evrende neye bakarsanız ve sistemi ne yönden ele alırsa-
nız alın, onun sadece bir tek tanrı tarafından idare edildiğini göreceksiniz. 
Evrende şirki destekler nitelikte hiçbir delil bulamadığınız halde ona nasıl  
inanabilirsiniz?" Buna uygun bir şekilde, insanın kendisinden, evrendeki di-
ğer ayetlerden tevhidi ispatlayan ve şirkin bâtıl olduğunu gösteren deliller 
ortaya konulmaktadır.  

21 El-Enbiyâ: 
22) Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, hiç 
tartışmasız, ikisi de bozulup gitmişti.14 Arşın Rabbi olan Allah onların ni-
telendire geldikleri şeylerden yücedir. 

14. Bu kısa cümle iki fikri ihtiva eder: 1) Değil birbirinden uzak binlerce yıl-
dızı içeren evren, bir tek kurum veya ev bile iki efendi olduğunda gereği gi-
bi düzgün bir işleyiş içinde olamaz. 2) Dünyanın düzeni dâhil tüm evrendeki 
sistem, evrensel bir kanuna göre işlemektedir. Çeşitli güçler ve sayısız eşya 
arasında uyum, ahenk, denge ve işbirliği olmasa bu sistem bir an bile işle-
yemez. Bu da güç ve varlıkların birbirleriyle mükemmel bir dengeyle, a-
henkle uyum ve işbirliği içinde olmalarını gerektiren evrensel, her şeye hâ-
kim bir kanun ve düzenin var olduğunun apaçık bir delilidir. Eğer birbirin-
den bağımsız yönetici ve hâkimler olsa bu mümkün olamazdı. Böyle bir dü-
zenin olması başlı başına, tüm evreni yöneten ve düzenleyen Hâkim bir 
Efendinin var olduğunun ispatıdır.  

32 Es-Secde: 
4) Allah;6 gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra 
da arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçi olanınız 
yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?7  
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6. Şimdi Rasûl'ün "tevhid" mesajına karşı çıkan müşriklerin ikinci itirazı ele 
alınmaktadır. Ona açıktan cephe almışlardı, çünkü ilahlarını, azizlerini red-
dediyor ve insanları, Allah'tan başka hiçbir yardımcının, ihtiyaç görenin bu-
lunmadığı, O'ndan gayri ne dualara karşılık verenin, ne hastalıklara şifa 
bahşedenin, ne de mutlak hâkimin olmadığı inancına davet ediyordu.  

7. Yani, "Sizin gerçek ilâhınız göklerin ve yerin Halikı'dır. Fakat akılsızlığınız 
yüzünden, bu geniş kâinat mülkünde O'ndan başka velîler, yardımcı ve des-
tekçiler ediniyorsunuz. Bütün kâinatın ve içinde olanların yaratıcısı Allah'-
tır. Burada Allah dışında istisnasız her şey yaratılmıştır ve Allah âlemi yara-
tıp var ettikten sonra uyumaya çekilmemiştir. Aksine O, bizzat kendi mül-
künün hâkimi, yöneticisi ve rızıklandırıcısıdır. Şu halde, O'nun yarattıkların-
dan bir kaçını tutup kaderlerinize hükmeden ilahlar edinmeniz ne kadar 
saçma bir tutum; Allah size yardım etmezse o ilâh edindiklerinizin hiçbiri 
size yardıma muktedir olamaz. Allah sizi kuşatırsa onlardan hiçbiri sizleri 
kurtaramaz ve O izin vermezse, hiçbiri size şefaat edemez." 

41 Fussilet:    
11) Sonra, kendisi duman14 halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve 
yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek 
(itaat ederek) geldik" dediler.15  

14. Burada üç hususun izah edilmesi gerekmektedir. a) "Gök" ifadesi ile 
tüm kâinat kastolunmaktadır. b) "Duman" ifadesi, bugünkü ilim adamları-
nın da kabul ettikleri gibi, kâinatın şekillenmesinden önceki maddeye teka-
bül eder. c) "Göğe yöneldi" ifadesini, yeryüzünün gökyüzünden önce yara-
tıldığı, daha sonra dağların yerleştirildiği ve bereketli gıdaların takdir edil-
diği şeklinde kabul etmek doğru değildir. Şu ayet söz konusu anlayışı düzel-
tir: "Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve arza, "İsteyerek 
veya istemeyerek gelin" dedi. "İsteyerek geldik" dediler." Bu emir verilme-
den önce, yeryüzü ve gökyüzü teşekkül etmemiştir. Yani kâinatın yaratılışı 
daha yeni başlamaktadır. Sadece "Sümme" (sonra) kelimesi, yeryüzünden 
sonra gökyüzünün yaratıldığına delil teşkil edemez. Nitekim Kur'an'da bu 
kelimenin "tertibi zaman" için olmayıp, "tertibi beyan" için kullanıldığına 
dair birçok örnek vardır. Yeryüzü ve gökyüzünden hepsinin, daha önce ya-
ratılmış olduğu tartışması, kadim müfessirlerden bu yana sürüp gitmekte-
dir. Bir grup, Bakara Suresi'nin 29. ayetine dayanarak, yeryüzünün önce 
yaratıldığını öne sürerken, diğer bir grup, Nâziât Suresi'nin 27-33. Ayet-
lerini delil kabul edip, gökyüzünün yeryüzünden önce yaratıldığını savunur-
lar. Çünkü bu ayetlerde gökyüzü yeryüzünden önce zikredilmiştir. Fakat 
Kur'an'ın, bir tabiat ilimleri kitabı olmadığı ve bundan dolayı inzal edilme-
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diği de bir gerçektir. Bu kitap insanları tevhid ve ahiret akidesine davet 
ederken, tabiatın sayısız gizliliklerine dikkat çeker ve kâinat, yeryüzü ve 
gökyüzünün yaratılışını düşünmeye çağırır. Allah Teâlâ bunu, sadece bir-
liğine bir delil olmak üzere öne sürmüştür. Hangisinin önce veya sonra ya-
ratıldığı ise hiç önemli değildir. Ancak bunların eğlence olsun diye değil, 
ciddi bir maksat için yaratıldıkları vurgulanmıştır. İşte bu yüzden de Kur'-
an'da, bazı yerlerde yeryüzü, bazı yerlerde ise gökyüzü önce zikredilir. Allah 
Teâlâ, insanların dikkatini, yeryüzünün nimetlerine çekmek istediği zaman 
yeryüzünü önce zikretmektedir, çünkü insan yeryüzüne daha yakındır. Al-
lah'ın yücelik ve kudretine dikkat çekilecek ise, bu sefer genellikle gökyüzü 
önce zikredilir. Çünkü gökyüzünün manzarası, insanoğlunu her zaman hay-
retler içinde bırakmıştır.  

15. Burada kâinatın yaratılışı anlatılırken, böyle bir üslup kullanmak sure-
tiyle Allah'ın yaratışı ile insanın bir şeyi meydana getirişi arasındaki fark 
vurgulanmıştır. İnsan bir şeyi meydana getirmek istediğinde, zihninde bir 
plan kurar ve gereken malzemeyi hazırladıktan sonra da o malzemeyi zih-
ninde kurduğu plân çerçevesinde şekillendirmeye çalışır. İnsan bazen elin-
deki malzemeyi istediği şekle sokar ve madde üzerinde hâkimiyet kurmuş 
olur. Bazen de sözkonusu malzeme, insanın istediği şekle girmeyip, bu se-
fer madde üstün gelmiş olur. Şimdi de Allah'ın bildirdiğine göre kâinatı na-
sıl yaratmış olduğunu bir düşünelim: Kâinatın maddesi önce duman şeklin-
dedir. Allah ona şekil vererek, kâinatı yaratmayı istediğinde insanlar gibi 
oturup yeryüzünü nereye koyacağını, Ay'ın nerede duracağını ve yıldızların 
nasıl asılacağını düşünerek bir plan yapmaz. Allah'ın onlara şekil vermek 
için zahmet etmeye ihtiyacı yoktur, bir şeyi olmasını irade ettiğinde "ol" 
der ve “ Kâinatın malzemesi olan duman da, böylece irade edileni" olur.  

65 Et-Talâk: 
12) Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı.23 Emir, bun-
ların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç ye-
tirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp-kuşattığını bilip öğ-
renmeniz için.  

23. "Mislehunne" (Onlar kadarını) ifadesi yaratılan sema miktarı kadar da 
yeryüzünün (arzın) yaratıldığı anlamına gelmez. Kastedilen şudur: Nasıl bir 
çok sema yaratılmış ise, birçok arz da yaratılmıştır. Yani mevcudat için bir 
döşek olarak yaratılan arz, yeryüzünün bir nevidir. Allah Teâlâ, aynı kâi-
natta orada bulunanlar için bir döşek olarak başka arzlar da yaratmıştır. 
Nitekim Kur'an'ın bazı yerlerinde, sadece bizim dünyamızda değil, başka 
âlemlerde de canlılar olduğuna işaret edilmektedir. Başka bir ifadeyle sa-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 265 

  

yısız yıldız ve gezegenler, açıkça orada da yeryüzündeki gibi kendine özgü 
bir dünya olduğunu ispatlamaktadır. Kadim müfessirlerden sadece İbn Ab-
bas bu noktaya değinmiştir. Üstelik bunu, kâinatta bu dünyanın dışında, 
başka canlıların da yaşadığı bir dünyayı kimsenin tasavvur bile edemeyece-
ği bir dönemde söylemiştir. Günümüzde bile bilim adamları bu hususta 
kuşku içindelerken, 1400 sene önceki insanın bunu idrak edemeyişi doğal-
dır. Bu yüzden İbn Abbas "Korkarım ki, size bu gerçeği açıklasam imanınız 
sarsılır" demiştir. Mücahid'in rivayet ettiğine göre, İbn Abbas'a bu ayetin 
anlamı sorulduğunda, O "Sizlere bu ayetin tefsirini açıklasam, inkâr ve küf-
re saplanırsınız" demiştir. "Her âleme, tıpkı bize olduğu gibi Âdem, Nuh, 
İbrahim, İsa gibi Peygamberler gelmiştir." Bu rivayeti İbn Hacer Fethu'l-
Bari'de İbn Kesir, tefsirinde nakletmiştir. Allame Alusi tefsirinde şöyle diyor: 
"Bu yorumu kabul etmeyi aklen ve şer'an engelleyen bir şey yoktur. Yani 
her âlemde yaşayan canlılar vardır ve insanın Âdem’e raci oluşu gibi, onlar 
da kendi asıllarına racidirler." Alusi şöyle devam ediyor: "Yeryüzünün ve 
gökyüzünün sayısının 7'den daha fazla olması mümkündür. Nitekim bazı 
hadislerde bir sema ile 500'er yıllık bir mesafe olduğu ifade edilmiştir. Alusi 
burada da kastolunanın mesafe tayini olmadığını söylüyor. Belki de mak-
sat bir gerçeği aklın kavrayabileceği şekilde anlatmaktır. Bu noktada Ame-
rika'da Rand şirketinin teleskop aracılığıyla, iklim vs. şartları dünyamız-
dakine benzer olan ve canlı yaratıkların yaşama ihtimalinin bulunduğu 
600.000.000 yıldız ve gezegen tespit etmiş olması oldukça dikkate değer-
dir. (Economist, London, 26 Temmuz, 1969) 

 
KARUN 

28 El-Kasas: 
76) Gerçek şu ki,94 Kârun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı az-
gınlaştı.95 Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, onun anahtarları birlikte 
(taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.96 Hani kavmi ona  
şöyle demişti: "Şımarma! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.  

94. Bu gerçek, 57. ayetten bu yana ki pasajın temasını oluşturan mazeretin 
devam eden cevabı olarak zikrediliyor. Buna dikkat ederek şu gerçek akılda 
tutulmalı ki, Rasûlullah Muhammed'in mesajının, bütün kavmî çıkarları 
tersyüz edeceğinden korkanlar, aslında büyük sermayedarlar, faizciler ve 
Mekke kapitalistleriydi. Bu tipler, uluslararası ticaret ve faizcilik yüzünden 
zamanlarının Karun'ları haline gelmişlerdi. Bunlar asıl hakikatin azamî de-
recede servet kazanıp biriktirmek olduğuna inanan kimselerdi. Bu hedefi 
geçersiz kılan herhangi birşey hiçbir surette kabul edilemeyecek bir yalan-
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dı. Öte tarafta ise, bu kodamanlara özlem dolu gözlerle bakıp bir an önce 
bu insanların ulaştığı zenginliğe büyük bir ihtirasla ulaşmak isteyen halk 
vardı. Böyle para ihtirasıyla yüklü bir atmosferde insanlar, Rasûlullah Mu-
hammed'in (s.a) Tevhid'e, Ahiret'e ve manevi bir yasaya yaptığı davetin 
kabul edilmesi halinde Kureyş'in yalnız ticarî değil, ekonomik açıdan da 
yıkımına yol açacağı bir delile sahip oldukları düşüncesindeydiler.  

95. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da adı Korah olarak geçen Karun, Hz. Mu-
sa'nın (a.s) ilk yeğeniydi. Çıkış (6: 18-21)'da verilen şecereye göre Hz. Musa 
(a.s) ile Karun'un babaları özkardeş idiler. Kur'an'ın başka bir yerinde bu 
kişinin bir İsrailli olmasına rağmen Firavun'la işbirliği yaptığı ve onun göz-
delerinden biri olduğu zikredilir, öylesine ki Firavun'dan sonra Hz. Musa'ya 
(a.s) karşı çıkan iki elebaşından biri işte bu Karun'du: "Andolsun ki Musa'yı, 
ayetlerimiz ve apaçık bir burhanla (delille), Firavun, Haman ve Karun'a 
göndermişizdir. Ama onlar şöyle demişlerdi: O yalancı ve büyücünün biri-
dir." (Mümin: 23-24) Bundan şu sonuç çıkar ki, Karun kendi kavmine ihanet 
etmiş ve İsrailoğulları’ nı sürgüne niyetli düşman güçlerin destekçisi olmuş-
tu. Bu ihaneti, kendisine Firavun nezdinde de büyük bir mevki kazandırmış-
tı. Hz. Musa'nın (a.s); Firavun’ un dan sonra adam gönderdiği iki önemli ki-
şiden biri olmuştur. Diğeri de Firavun’ un başbakanı Haman’ dır. O kadar 
ki, diğer önde gelen şahıslar ve saray erkânı isimleri anmaya değmeyecek 
kadar ikinci plânda kalmışlardı. Karun'un bu konumu Ankebut Suresi 39. 
ayette de îmâ edilmektedir.  

96. Kitab-ı Mukaddes'de (Sayılar: Bab: 16) onunla ilgili zikredilen kıssada 
bu şahsın servetiyle ilgili hiçbir kayıt yoktur. Fakat Yahudi rivayetlerine gö-
re o kadar muazzam bir servete sahipti ki, hazinelerinin anahtarını taşımak 
için üçyüz katıra ihtiyaç vardı. (Jewish Encylopedia c: VII. sh. 556) Her ne 
kadar mübalağalı ise de bu cümle Karun'un İsrail kaynaklarına göre bile 
zamanının en zengin insanı olduğunu göstermektedir. 

29 El-‘Ankebût: 
39) Karûn'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (yıkıma uğrattık). Andolsun, Musa 
onlara apaçık delillerle gelmişti, ancak onlar yeryüzünde büyüklendiler. 
Oysa onlar (azaptan kurtulup) geçecek değillerdi.67 

67. Yani, "Onlar Allah'ın yakalamasından kaçıp-kurtulabilecek değillerdi; 
Allah'ın plân ve düzenlerini bozmaya güçleri de yetmezdi." 
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KEVSER 

108 El-Kevser:    
1) Şüphesiz, biz sana Kevser'i verdik.1  
 
1. Burada kullanılan "Kevser" kelimesinin tam karşılığı sadece lisanımızda 
değil, hiçbir lisanda bir tek kelime ile verilemez. Bu kelime, kesretin müba-
lağa sığasıdır. Lügat manası, "sınırsız bolluk"tur. Ama burada kullanılış bi-
çimi ile sadece kesret değil, aynı zamanda hayr, iyilik ve nimette de bolluk 
anlamı taşır. Bu kesretten, ifrat ve çokluğun en aşırısı kastedilmiştir. Bun-
dan kasıt, bir hayr ve iyilik değil, sayısız iyilik ve nimetlerin çokluğudur. Su-
renin tarihi arka-planında açıkladığımız gibi, o zamanki şartlar göz önüne 
alınırsa, düşman, Hz. Muhammed'in (s.a.) her bakımdan kötü durumda ol-
duğunu zannediyordu. Onlara göre Rasûlullah kavminden kesilmekle çare-
siz kalmış, ticareti mahvolmuş, ismini devam ettirebilecek erkek çocuğu öl-
müş, yanında sayılı birkaç kişiden başkası yer almamış, değil Mekke'de, bü-
tün Arabistan'da kulak asılmayan bir dava edinmişti. Onun için Kureyşlilere 
göre Rasûlullah 'ın kaderi, bu davada başarısız olacağı ve öldükten sonra 
da Onu hatırlayan kalmayacağıydı. Bu şartlarda Allah (c.c.) tarafından "Biz 
sana Kevser verdik" buyrulmuştur. Buradan kendiliğinden şu anlam çık-
maktadır: "Muhaliflerin, senin mahvolduğunu zannediyorlar. Sana daha 
önce verilen nimetlerden de mahrum olduğunu sanıyorlar. Ama gerçek şu 
ki, biz sana sınırsız iyilik ve sayısız nimetler bağışladık. Nimetler arasında 
sahip olduğu sayısız ahlâkî faziletler de vardır. Bunun içine nübüvvet, Kur' 
an, ilim, hikmet, tevhid ve hayat nizamı gibi nimetler de girer. Bundan do-
layı mübarek ismi 1400 seneden beri dünyanın her köşesinden yükselmek-
tedir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bu, Rasûlullah' ın davetinin 
daha sonra evrensel bir ümmet meydana getirmesine, bu ümmetin, hak 
din İslâm'ın bayraktarı olması nimetine de şamildir. Allah'ın O ’na ne kadar 
bol nimet nasip ettiği bu dünyada görülebilir. Bunun dışında "kevser"den 
murad, iki tane daha büyük nimettir. Allah (c.c.) bunları Rasûlullah'a ahi-
rette verecektir. Onların mahiyetini anlama imkânımız yoktur. Onun için 
Rasûlullah bunları açıklamıştır. Buna göre Kevser'den Murad, kıyamet gü-
nü haşir meydanında O ’na verilecek olan bir Kevser havuzudur. İkincisi, 
Rasûlullah'a cennette verilecek olan Kevser nehridir. Bu ikisi hakkında çok 
hadis rivayet edilmiştir. Kevser havuzu hakkında Rasûlullah'ın açıklaması 
ayrıntısı ile şöyledir: a) Bu havuz kıyamet günü O 'na verilecektir. Herkesin 
susadığı o zor şartlarda, Rasûlullah bu havuzdan ümmetine su verecektir. 
Rasûlullah buyurdu ki, "Ümmetim o havuz başında toplanacaktır." (Müs-
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lim, Kitabu's-Salât; Ebu Davud) b) O havuzun genişliği hakkında çeşitli riva-
yetler vardır. Ama pek çok rivayete göre uzunluğu, Eyle'den (İsrail'in bu-
günkü Eylat limanı) Yemen'in San'a şehrine kadardır. Genişliği ise Eyle'den 
Huafa'ya (Cidde ve Rabiğ arasında bir yer) kadar olacaktır. (Buharî Kita-
bu'r-Rikak, Ebu Davut, Hz. Ebubekir ve İbn Ömer'den rivayet) Bundan da 
anlaşılıyor ki, kıyamet günü bugünkü Kızıldeniz'in Kevser havuzuna çevrile-
ceği sanılıyor. c) Bu havuz hakkında Rasûlullah buyurdu ki, "Bunun içine bir 
cennet nehrinden su aktarılacaktır." Yani iki kanal aracılığıyla buraya cen-
netten su verilecektir. d) Rasûlullah bunun keyfiyetini şöyle açıklamıştır: Bu 
havuzun suyu sütten daha beyaz olacaktır. Buzdan daha fazla serin ve bal-
dan daha tatlı olacaktır. Suyun altındaki toprağın kokusu misk kokusu ola-
caktır. e) Rasûlullah aranızdan "sünnetimi değiştiren kişiler bu havuzdan” 
uzaklaştırılacaktır demiştir. O sırada Rasûlullah, kenarında inci, elmas ve 
pırlanta taşlarından bir kubbe yapılmış bir nehir gördü. Altındaki toprak ise 
misk kokuyordu. Cebrail'e veya kendisini gezdiren meleğe, "bu nedir?" diye 
sordu O da, "bu Kevser nehridir ve Allah (c.c.) sana hediye etmiştir" dedi. 
 
KIYÂMET ALÂMETLERİ VE SUR 

20 Tâhâ: 
102) O gün sur'a üfürülür. O gün,78 suçluları şaşkınlıktan gözleri donuk-
laşmış olarak toplayacağız.79 

78. Kıyamet gününde üflenecek olan "sûr", orduda askerleri toplamak veya 
dağıtmak için çalınan boruya benzetilebilir. Bu kelimeler ve kavramlar, in-
sanlar bu tür kavramlara yakın oldukları için kullanılmışlardır. Bu nedenle 
"sûr"un bugünkü boru ve çanlarla aynı olduğunu düşünmek yanlıştır.  

79. Bazı müfessirlere göre bu ifade, şu anlama gelir: "Günahkârların vücut-
ları, sanki içlerinde bir damla kan kalmamış gibi bembeyaz olacaktır." 

22 El-Hacc: 
1) Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü kıyamet saatinin sar-
sıntısı büyük bir şeydir.1 

1. İlk müfessirlere göre (Alkame ve Şa'bi) bu zelzele, kıyametin başlangıcı 
olacaktır. Bu olay büyük bir ihtimalle dünya ters yönde dönmeye başladı-
ğında meydana gelecek ve güneş batıdan doğacaktır. İbn Cerîr, Taberâni 
ve İbn Ebî Hatîm'in Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri uzun bir hadiste Pey-
gamber (s.a), ilk Sûr'a üflendiğinde büyük bir karışıklık meydana geleceği-
ni, ikincisinde bütün insanların öleceğini, üçüncüsünde hepsinin tekrar diril-
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tilip Allah'ın huzuruna çıkarılacağını söylemiştir. Sur'a ilk üflenişinde yeryü-
zü, dalgalara kapılıp yalpalayan bir gemi gibi veya güçlü bir rüzgârla ora-
dan oraya savrulan asılı bir lamba gibi sarsılacaktır. Bu durum Kur'an'da 
daha birçok yerde anlatılmıştır. Mesela, Vakıa: 4-6; Hâkka: 13-14; Müz-
zemmil: 14, 17-18; Naziat: 6-9; Zilzal: 1-3.  

2) Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek2 
ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş 
olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek 
şiddetlidir.3 

2. Bunlar, zelzelenin dehşet ve şiddetini göstermek için anlatılmaktadır. O 
gün o kadar büyük bir karışıklık meydana gelecektir ki, anneler emzirdikleri 
o çok sevdikleri çocuklarını bile unutup bırakacaklardır.  

3. Burada kıyamet gününün tasvir edilmesinin amaçlanmadığına, bilâkis 
kıyamet saatinin dehşetinin, insanları doğru yola sevkemek için anlatıldı-
ğına dikkat edilmelidir.  

36 Yâsîn: 
51) Sûr'a üflenildiğinde; böylece onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine 
doğru (dalga dalga) süzülüp giderler.47 

47. Birinci Sur ile ikinci Sur arasında ne kadar bir süre olacağı hakkında bir 
bilgiye sahip değiliz. Bu zaman süresi yüzlerce veya binlerce yıl olabilir. Ebu 
Hureyre Rasûlullah'dan (s.a.) şöyle bir hadis rivayet etmiştir. "İsrafil Sur'a 
ağzını dayamış ve emir beklemektedir. Sur'a üç defa üflenecektir. 1) Nef-
het'ul-Feza: Tüm dünya donup kalacaktır. 2) Nefhet'ul-Saika: Herşey helâk 
olacaktır. Böylece hiçbir tümsek kalmayacak, yeryüzü dümdüz hâle gelecek 
ve Samed olan Allah'dan başka herşey yok olacaktır. 3) Nefhet'ul-Kıyam'ur 
Rabb'ul Âlemin: Allah "Kalkın" diye mahlûkatına nida edecektir ve herkes 
ayağa kalkacaktır." Bu husus Kur'an'ın çeşitli yerlerinde teyid edilmiştir.  

54 Kamer:      
1) Kıyamet-saati1 yaklaştı ve Kamer yarıldı.2  

1- Kıyamet’in kopuş anı.  
2- Gerçekler ortaya çıktı. “Ay yarıldı” bir deyimdir, bir şeyin gerçek yüzünün 
ortaya çıkması demektir. Ayette yer alan “inşikak/yarılma” sözcüğü bir şe-
yin iki parçaya ayrılması değil, bir şeyde meydana gelen çatlak anlamında-
dır. İnşikak, “şikak” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, herhangi bir ne-
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denden dolayı hayvan veya insan cildinde meydana gelen çatlama, yarılma 
veya bir şeyin açığa çıkması anlamına gelmektedir. (Örneğin, 2:74, 19:90, 
55:37, 84:1) “Ayın yarılma mucizesi” olarak inanılan ve bunun üzerinde ge-
niş bir rivayet oluşturulan bu ayette, bir mucizeden söz edilmemektedir. Bu 
tamamen Kur’an’ın anlatım diliyle ilgili bir konudur: Ahiret ve Kıyamet sah-
nelerinin yer aldığı ayetlerdeki fiiller, geçmiş zaman formundadır. Böylece 
olacak olan şeylerin, kesinlikle olacaklarına vurgu yapılmaktadır. Kur’an, 
Nebi efendimize mucize verilmediğini birçok ayette açık bir şekilde ifade 
etmektedir. (17:59,90-93; 21:5-6; 13: 38; 29:50-51)    

Bu ayette, Kur’an’ın çokça kullandığı, “mecaz(benzetme, ilgi), istiare(bir 
sözü başka bir söz yerine kullanma), kinaye(dolaylı anlatım) dil kullanılmış-
tır. Yani bir dil sanatı olarak, daha derinlikli, kapsayıcı, akılda kalıcı, anlaşı-
lır bir anlatım olarak gerçeğin ortaya çıkmasını anlatan Araplarca da bili-
nen “ay yarıldı” deyimi kullanılmıştır.  
                                                                         (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

69 El-Hâkka: 
13) Artık Sur’a tek bir üfleyişle üflendiği zaman,10 

10. Şunu hatırımızda tutalım ki, Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde kıyametin, 
üç safhası ayrı ayrı izah edilirken bazı yerlerde de bu safhaların hepsi tek 
bir hadise olarak zikredilmektedir. Mesela Neml Suresi 87. ayette önce, üf-
lenildiğinde bütün insanların ani ve korkunç bir sesten dehşete kapılacakla-
rı anlatılır. Sonra bu kâinatın nasıl alt-üst olacağının keyfiyeti gelir. Bu da 
Hacc Suresi 1 ve 2. ayetlerde, Yasin Suresi 49 ve 50. ayetlerde ve Tekvir Su-
resi 1 ve 6. ayetleri arasında anlatılır. Zümer Suresi 67 ve 70. ayetler ara-
sında da, ilkinde herkesin yere düşüp öleceği, sonrakinde ise herkesin yeni-
den dirilip Allah'ın huzurunda hazır bulunacağı ikinci ve üçüncü surun üfle-
nişi hakkında izahat verilmektedir. Taha Suresi 102. ayetten 112'ye kadar. 
Enbiya Suresi 101. ayetten 103. ayete kadar, Yasin Suresi 51. ayetten 53. 
Ayete kadar, Kaf Suresi 20. ayetten 22. ayete kadar olan kısımlarda ise yal-
nızca üçüncü surun üflenişi tasvir edilmektedir. Kur'an'ın bu ayetinde ve 
muhtelif yerlerde birinci üflenişten ta Cennet ve Cehenneme girilinceye ka-
dar olan olaylar müteakiben anlatılmıştır. 
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 KİBİR 
 
16 En-Nahl: 
23) Şüphesiz, Allah, onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir; ger-
çekten O, büyüklük taslayanları sevmez. 

17 El-İsrâ’: 
37) Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne 
dağlara boyca ulaşabilirsin.43 

43. Burada kibirli ve zorba insanların davranışları eleştirilmektedir ve sade-
ce birey için değil İslâm toplumunun toplu tavrı için de geçerlidir. Bu hida-
yet ve yol gösterme nedeniyle, bu kurallar (manifesto) üzerine, Medine'de 
kurulan İslâm devletinin yöneticileri ve kumandanları her tür kibir, zorba-
lık, gurur, kendini beğenme, yüksekten bakma gibi özelliklerden uzak kal-
mışlardır. O denli ki, savaş alanında bile gurur ve kibre neden olacak en 
ufak bir söz bile sarfetmemişlerdir. Onların giyecekleri, yiyecekleri, evleri ve 
binekleri hep sade ve basit olmuştur. Kısacası onların tacirleri "büyüklenen-
ler" gibi değil, alçak gönüllü insanlar gibiydi. Bu nedenle onlar hiç bir za-
man fethettikleri şehrin halkını kibir ve gururla korkutup ezmemişlerdir. 

19 Meryem: 
77) Ayetlerimizi inkâr edip, bana: "Elbette mal ve çocuklar verilecektir" 
diyeni gördün mü?47  

47. Kibirlenen adam belli bir kimse değil, Mekke’ li müşriklerin tipik bir lide-
ridir. Onlardan her biri şöyle iddia ediyordu: "Siz beni ne kadar hatalı ve sa-
pık bir insan diye niteleseniz ve ilâhî azabla tehdit etseniz de, gerçek şu ki 
bugün ben sizden daha zenginim ve gelecekte de ben nimetlere gark olma-
ya devam edeceğim. Mallarıma, servetime, zenginliğime ve benim oğulla-
rıma bakın ve sonra Allah'ın azabının bunun neresinde olduğunu söyleyin." 

 31 Lokmân: 
19) "Yürüyüşünde tabii ol.33 Sesini de alçalt. Çünkü seslerin en çirkin ola-
nı gerçekten eşeklerin sesidir."34  

        33. Mutedil bir yürüyüş için ölçü bulunsa da her şahıs ve zamanla ilgili 
uygun geçerli bir kural konulamaz. Ayette asıl kastedilen kibirli kibirli yürü-
yen kimsenin ruh halini ıslah etmektir. Bir kimsenin kibir ve gururu, onun 
yürüyüş biçimine, adım atışına yansır. Servet, iktidar, güzellik, bilgi, kuvvet 
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ve bu tür şeyler insanı gururlu ve kibirli hale getirir. Bunların her biriyle olu-
şan bir yürüyüş biçimi vardır. Buna mukabil bir tevazu gösterisi içinde yürü-
mek de bir başka ruhî hastalığın sonucudur. Bazen bir insanın kendini be-
ğenmişliği gösterişe kaçan bir tevazu, takva, dindarlık şeklini alır ve bu du-
rum, yürüyüşünde yansır. Bazen insan bu dünyanın sıkıntılarından o kadar 
bunalır ki, dünyaya küser ve hasta kimseler gibi yürümeyi âdet edinir. İşte 
ayet'in demek istediği şudur: " Bu akıl ve ruh durumlarından kaçın; göste-
rişsiz, mütevazı ve asil bir kimse gibi yürü; ne herhangi bir gurur ve kibir 
gösterişi olsun, ne aciziyet ifadesi ve ne de bir takva tevazu gösterişi." Ra-
sûlullah (a.s) ashabının, bu meseleyi nasıl anladığı birkaç olaydan çıkarıla-
bilir. Bir keresinde Hz. Ömer bir adamın başı önünde, omuzları düşmüş, 
süklüm püklüm yürüdüğünü görünce ona şöyle bağırdı: " Başını kaldır da 
öyle yürü; İslam acizlik dini değildir. "Bu olay gösteriyor ki, Hz. Ömer'e göre 
dindarlığın süklüm püklüm yürümekle ve yürürken gereksiz bir tevazu 
göstermekle ilgisi yoktur. O zaman böyle yürüyen bir adam görse bu dav-
ranışın İslam’ı yanlış temsil edeceğini ve diğer Müslümanlara da kasvet ve-
receğini düşünürdü. Benzeri bir olaya da Hz. Aişe şahit olmuştu. Perişan ve 
bitkin bir vaziyette yürüyen birini görünce ona ne olduğunu sordu. Kendisi-
ne: " O Kurra'dan (yani Kur'an'ı okumak, öğretmek ve ibadetle meşgul kim-
selerden biri) " dendi. Bunun üzerine şöyle dedi: " Ömer Kurrâ'nın reisiydi. 
Fakat yere cesur ve sağlam basar, bastıra bastıra konuşurdu.  

34. Bu bir kimsenin daima alçak sesle konuşması ve asla sesini yükseltme-
si anlamına gelmez. Eşeğin anırması zikredilerek, konuşurken hangi tür ses 
ve tondan kaçınılması gerektiğine açıkça işaret edilmektedir. Sesin ve to-
nun bir alçak ve yüksek, sert ve yumuşak şekli vardır ki tabii ve gerçek ihti-
yaç anlarında ihtiyaç hissedilir. Meselâ yakın mesafeden veya küçük bir 
topluluğa konuşan bir insan alçak sesle konuşur; uzak mesafeden veya ka-
labalık bir topluluğa konuşan insan ise yüksek sesle konuşmak zorundadır. 
Aynı şekilde şart ve duruma bağlı olarak ses tonu da zorunlu olarak farklı 
olur. Dua ederken sesin tonu, bir şeyi tel'in ederken ki tondan; iyi dilekte 
bulunurken ki ses tonu, öfke anındakinden farklı olmak zorundadır. Bunda 
itiraz edilecek birşey yoktur. Ayet'in öğüdü de, bir insanın durum ve lüzumu 
gözetmeksizin sesi daima alçak, tonunu daima yumuşak tutmak zorunda 
olduğuna dair bir anlamı ihtiva etmez. Karşı çıkılması gereken ses bir insa-
nın başkasının gözünü korkutmak, küçük düşürmek ve kabadayıca sindir-
mek için eşeğin anırması gibi rahatsızlık veren itici bir sesle bağırmasıdır. 
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KİN VE HASED 
 

5 El-Mâide: 
8) Ey iman edenler, adil şahidler olarak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takva-
ya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta ol-
duklarınızdan haberi olandır. 

59 El-Haşr:    
10) Bir de onlardan sonra gelenler,20 derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden 
önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman etmiş 
olanlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, 
çok esirgeyicisin."21  

20. Buraya kadar, Fey ile ilgili kanunlarda Fey'in Allah'a, Resulüne, Resul’ 
ün akrabalarına, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara, Muhacirlere, Ensa-
ra ve kıyamete kadar gelecek tüm Müslüman nesillere ait bir hak olduğu 
beyan edilmiştir. Bu konuda iki örnek vardır. Birincisi Mekke'nin Fethi, ikin-
cisi Hayber'in Fethi. Mekke ele geçtikten sonra Hz. Peygamber (s.a) herşeyi 
oranın halkına bırakmamıştır. Hayber'e gelince Beşir bin Yasar'dan rivayet 
olduğuna göre, Hz. Peygamber (s.a) Hayber'i 36 parçaya bölüp, içinden 18 
parçayı toplumsal zorunluluk dolayısıyla vakfetmiş ve geri kalanı askerler 
arasında paylaştırmıştır. (Ebu Davud, Beyhaki, Ebu Ubeyd) Bu örneklerle 
Fey’in paylaşımı, dönemin imamının mevcut şartlara göre, uygun gördüğü 
şekilde davranmasının doğru olacağı sünnet ile sabittir.  

21. Bu ayet ile asıl kastedilen, Fey'in sadece bugünkü nesilleri değil, gele-
cek nesilleri de kapsadığının beyan edilmesidir. Ayrıca bu ayette Müslü-
manlar için ahlâki bir ibret de vardır. Müslümanların aralarında buğz ol-
mamalı ve önceki Müslümanların mağfireti için dua etmelidirler. Onlara 
lanet edip, yüz çevirmemelidirler. Müslümanları birbirine bağlayan şey 
imandır; kalbinde iman taşıyan bir kimse kuşkusuz diğer mü'minler için 
iyilik ister. Böyle bir kimsenin kalbinde, başka bir Müslüman için kin, nef-
ret, buğz'a yer yoktur. Ancak, imanı zayıflayan kimse, artık başka bir mü'-
min kardeşi hakkında kin ve nefret besleyebilir. Bu konuda en iyi örnek Hz. 
Enes'ten rivayet edilen bir hadistir. Bir defasında Hz. Peygamber (s.a) ardı 
ardına üç gün "Şimdi buraya Cennet ehlinden biri gelecek" der ve her de-
fasında da Ensardan aynı şahıs gelir. Bunu gören Abdullah b. Amr, bu şah-
sın Hz. Peygamber'in (s.a.) sürekli kendisini müjdelemesine sebep olacak 
hangi amelleri işlediğini merak eder ve o kimse ile üç gece birlikte kalır. 
Ancak onun istisnai hiçbir hareketini göremez. Ve açıkça ona " Hz. Pey-
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gamber'in (s.a.) seni devamlı cennet ile müjdelemesine sebep olan ne yapı-
yorsun" diye sorar. "Benim ne yaptığımı sende gördün, ancak ben hiçbir 
Müslümana kin beslemiyor ve Allah'ın nimet verdiği kimseye haset etmiyo-
rum" der. Fakat imanlı bir kişinin, Mü’min kardeşinin yanlışını delil göste-
rerek ve edeple onu açıklaması haset değil bilakis gereklidir. Ama buğz, 
nefret, kin, gıybet, küfür yanlış şeylerdir. Bir mümine çağdaşları hakkında 
bile böyle davranmak yakışmazken, vefat etmiş kimselerin ardından bunu 
yapmak çok daha çirkindir. Üstelik hakkında laf söylenen kimseler, Hz. Pey-
gamber'in (s.a.) ashabıysa bu çok daha kötüdür. O insanlar Hz. Peygam-
ber'in (s.a.) ve İslâm'ın en sıkıntılı dönemlerinde İslâm nurunu yaymak için 
fedakârlıklarda bulunmuşlar ve böylece İslâm nimeti bize kadar ulaşmıştır. 
Onların arasında ihtilafların olması ve bir kısmının haklı, ya da hata etmiş 
olması doğaldır. Bir Müslüman sınırı aşmadan ve makul ölçülerde onların 
ihtilaflarını tartışabilir. Ama bu ihtilafı büyüterek buğz ve nefret etmesi çok 
çirkin hareketlerdendir.  
 
113 El-Felâk: 
5) Ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.7 

7. "Hasedin anlamı bir şahsın Allah'ın verdiği bir nimet ya da faziletin baş-
kasında da bulunmasından hoşlanmamasıdır. Veya o nimetlerin ondan 
alınıp kendisine verilmesini ve eğer kendisine verilmediyse başkasına da 
verilmemesini istemesidir. Haset edenin şerrinden Allah'a sığınmanın ma-
nası; haset eden kişinin başkalarında bulunan iyiliği, söz ve fiili ile yok et-
meye çalışmasından Allah'a sığınmaktır. Haset eden kişi bu tutumu fiile 
geçirmediği müddetçe, bundan Allah'a sığınmaya ihtiyaç duyulmaz. Çünkü 
kalbinde ne olduğu bilinemez. Ama haset fiile döküldüğünde ilk iş Allah'a 
sığınmak olur. Ayrıca haset edenin şerrinden sığınmak için bazı tedbirler de 
alınır. Bunlardan birisi, insanın Allah'a tevekkül etmesi ve Allah'ın izni ol-
madan hiç kimsenin zarar veremeyeceğine inanmasıdır. İkincisi, haset ede-
nin yaptığına sabretmesi ve sabırsız davranarak onun seviyesine inmeme-
sidir. Üçüncüsü, haset eden Allah'tan korkmasa, halktan utanmasa ve hat-
ta çok terbiyesiz davranışta bulunsa da, haset edilenin takvayı elden bırak-
mamasıdır. Dördüncüsü, kalbinde haset edilene pek yer vermemesi ve faz-
la düşünmemesidir. Onu fazla düşünmek, ona mağlup olmanın başlangıcı 
olur. Beşincisi, haset edene karşı kötü muamele yapılmamasıdır. İmkân 
varsa ona iyilik ve ihsanda bulunmalıdır. Haset edenin kendisine ne gibi 
kötülükler düşündüğüne aldırmamalıdır. Altıncısı, hasede uğrayanın tevhid 
akidesine sebat göstermesidir. Çünkü bir insanın kalbinde tevhid kökleş-
mişse, o hiçbir zaman, hiç kimseden korkmaz.  
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KUR’ AN 
 
5 El-Mâide: 
101) Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek şeylere dair 
soru sormayın;116 Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız si-
ze açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, 
halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)  

116. Bazıları Hz. Peygamber'e (s.a) ne dünyalık işler için pratik bir fayda ta-
şıyan, ne de manevî yücelişe yol açacak olan yersiz gereksiz sorular sorma-
ya alışmışlardı. İşte bu ayet bu tür soruların sorulmasını yasaklamaktadır. 
Bir defasında bir kişi bir toplantıda, "Benim gerçek babam kim?" diye sor-
muştu. Yine, bazen, halkın iyiliği için kasden açıklanmaması gereken bir 
takım yasal sorunlar hakkında açıklama isteyen gereksiz sorular da soru-
luyordu. Bizzat Hz. Peygamber (s.a) halkı sırf soru sormak için soru sor-
maktan men etmiştir. Bir hadislerinde, "Müslümanlar karşısında en büyük 
suçlu, haram değilken sorusu nedeniyle bir şeyin haram kılınmasına yol 
açandır." uyarısında bulunmuşlardır. Bir başka hadislerinde ise, "Allah sizin 
için bazı şeyleri farz kıldı; bunları yerine getirmeye çalışın ve bazı şeyleri de 
haram kıldı; onlara yaklaşmayın. Bazı sınırlar koydu, onları aşmayın. Bazı 
şeyler hakında ise, söz etmedi, unuttuğundan değil; o halde böylesi şeylere 
dalmaya çalışmayın." buyurmuşlardır. Muğlâk bırakılıp ayrıntıları açıklan-
mamış bazı şeyler ve hükümler vardır. Bu Kanun Koyucu'nun ayrıntıları or-
taya koymayı ve bunları özelleştirmeyi unuttuğundan değil, fakat insanlar 
için geniş bir alan bırakmak amacıyla bunları sınırlamak istememesinden-
dir. Bu yüzden, eğer bir kişi birbiri ardına yersiz sorular sorar ve böylece 
sınırlamalar getirir, özelleştirmelerde bulunursa, insanları gereksiz güçlük-
lere iter. Aynı şekilde, "akıl yürütme" gücüyle ayrıntılar ortaya koymaya 
çabalar ve genelleri özelleştirmeden, belirsizleri belirlemeden rahat ede-
mezse, Müslümanları büyük bir şaşkınlığın içine yuvarlar. Sözgelimi, gayb 
ve ahiret hakkında ne kadar ayrıntıya dalarsak, o kadar şüpheler yarataca-
ğımız gibi, aynı şekilde, hükümlerle ilgili olarak ne kadar sınırlamalar geti-
rirsek, onları o kadar çok çiğneme durumu ortaya çıkacaktır.  

6 El-En âm: 
92) Bu, şehirlerin anası (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana 
indirdiğimiz ve kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir Kitaptır. Ahi-
rete iman edenler buna da iman ederler. Ve onlar salatlarını korurlar.61  
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61. Kur'an bu ayette kendisinin Hz. Muhammed'e (s.a) indirilmiş Allah 
kelâmı olduğunu belirterek delil olarak da şu dört şey ileri sürülüyor: 1) O 
mübarek bir kitaptır; insanın gerçek başarısı ve rahatı için en iyi ilkeleri 
sunmakta, doğru itikat esaslarını öğretip tüm fazilet türlerini açıklayarak, 
insanları temiz bir hayata, ahlâkî değerlere sevk etmektedir. 2) Kur'an 
önceki kitapların ihtiva ettiği hidayetten ayrı herhangi bir şey sunmak şöy-
le dursun, önceden kendilerine Kitap diye verilenlere sunulanın aynısını 
doğrulamaktadır. 3) Bu kitap, kendisi için önceki Kitapların da gönderilmiş 
olduğu aynı hedefi yerine getirme yani yaratılış amaçlarını unutmuş olan 
insanları sarsıp uyararak, gittikleri yanlış yolun kötü sonuçlarını kendilerine 
hatırlatma amacını taşımaktadır. 4) Bu Kitab' ın mesajı insanlık içinden 
dünyaya tapanları ve şehvetlerinin kölesi olanları değil, dünya hayatının 
ötesinde yer alan daha yüce şeyleri görebilenleri kendisine çekmektedir. Ve 
bu kitabın bağlılarının hayatında gerçekleştirdiği inkılâbın en belirgin yanı, 
onların çevrelerindeki insanlar arasında imanlı davranış ve ibadetleriyle 
kolayca belli olmalarıdır.  

10 Yûnus: 
15) Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle kar-
şılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya 
onu değiştir."19 De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak 
değiştirmem, benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyo-
lunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, kuşkusuz ben, büyük gü-
nün azabından korkarım."20  

19. Onlar bu sözleriyle iki şeye atıfta bulunmaktaydı ve öncelikle demek is-
tedikleri şey şuydu: "Muhammed'in ilahi vahy olarak sunduğu şey aslında 
kendi aklının bir ürünüdür fakat onu, sırf iddiasını güçlendirmek için Allah'a 
bağlıyor." İkinci olarak da şunu kastetmekteydiler: "Eğer kavmine lider ol-
mak istiyorsan onlara öyle bir mesaj sun ki, bu dünyada mülk içinde yaşa-
sınlar. Ayrıca Tevhid akidesinden, ahiret inancından ve öğretinde yer alan 
ahlaki kurallardan vazgeç. Bu mümkün olmayacaksa, Kur'an'da öyle deği-
şiklikler yap ki, bizimle senin aranda değiş-tokuş usulü bir uzlaşma meyda-
na gelsin ve senin Tevhid'in içinde bizim şirkimize bir yer açılabilsin; kendi 
ibadetlerimizi yapabilelim; ahirette kurtuluşumuz sağlansın, dünyada yap-
tıklarımıza da bakılmasın. Senin mutlak ahlâkını kabul etmediğimizi de bi-
lesin: Bu yüzden önyargılarımıza, ibadet törenlerimize geleneklerimize, 
şahsi ve kavmi çıkarlarımıza ve dahi şehvetlerimize meşruiyet vermelisin. 
Biz karşılıklı ittifakla, bu dini taleplerin bir listesini çıkarmalıyız, bu ittifakın 
Allah'ın haklarını icra etmek üzere üzerimizde bir yaptırımı olmalı; bununla 
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birlikte de dünya işlerimizi özgürce yönetebilmeliyiz. Çünkü insan hayatının 
tüm yönlerini, ahiret inancının gereklerine ve İslami şeriatın düzenlemeleri-
ne göre tanzim edilmesini öngören isteğini kabul etmemiz imkânsız."  

20. Bu yukarıda geçen iki isteğe cevaptır: "Benim bu kitaptakilerde herhan-
gi bir değişiklik yapma yetkim yoktur; çünkü sahibi Allah olan ve bana 
gönderilen bu kitap hakkında herhangi bir uzlaşma söz konusu değildir. 
Onu, olduğu gibi kabul veya reddetmek kararı sizin tercihiniz olacaktır. " 

37) Bu Kur'an, Allah'tandır, başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş 
değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açık-
layandır.45 Bunda hiç şüphe yoktur, âlemlerin Rabbindendir.  

45. Ayette ileri sürülen delil şöyle açıklanabilir: 

a) Kur'an kendisinden önce aynı şeyin vahyedildiğini teyid eder ve Hz. Mu-
hammed'den (s.a) önceki peygamberler tarafından talim edilmiş temel ilke 
ve öğretilerin aynısını ileri sürer. Hz. Resul (s.a) Kur'an'ı kendisi icat etmiş 
olsaydı, önceki kitapların temel öğretilerinden (haşa) kendisininkinin daha 
cazip görülmesini sağlayacak eklemeler yapardı. b) Kur'an, "Kitab"ta, yani, 
daha önceki peygamberlerin getirdiği yazılarda ihtiva edilen temel ilke, öğ-
retileri daha tafsilatlı ve bariz şekilde açıklar, daha rahat anlaşılsın, kolay 
uygulansın diye daha fazla delil ve açıklamalar getirir. 

61) (Ey Resul!) Hangi işte bulunursan bulun; ona dair Kur'an'dan ne okur-
san oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın, ona daldı-
ğınızda, biz sizi mutlaka görürüz. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiç bir 
şey Rabbinden uzakta (ve gizli) kalmaz. Hepsi muhakkak, apaçık bir ki-
tapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) dır.64  

64. Burada söylenenler Hz. Peygamber'e (s.a) nispetle zikredilmekte ve 
onun düşmanları uyarılmaktadır. Asıl amaç onun endişelerini gidermek ve 
kendisini ma'nen teyid etmektir. Yani: "Biz büyük bir sabır ve dirençle Haki-
kat mesajını iletmek ve insanları ıslah etmek için yaptıklarının hepsini gör-
mekteyiz. Şundan emin ol ki, görevini icra ederken nasıl çabaladığını, düş-
manlarının sana karşı neler yaptıklarını yakinen biliyoruz." Öte yandan da 
Elçi'nin düşmanlarının uyarılması amaçlanır: "Zannetmeyin ki, Hak Nebi'ye 
yaptıklarınızı bilmiyoruz. Kurduğunuz düzenleri ve onun önüne koyduğunuz 
engelleri görmekteyiz. Üstelik yaptıklarınızı da ayrıntılı ve sağlam biçimde 
kayda geçiriyoruz. Bu yüzden; yaptıklarınızın hesabı sizden sorulacaktır. 
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12 Yûsuf: 
2) Akledip anlamanız1 için, Onu Arapça bir Kur'an2 olarak indirdik.  

1. Bu, Kitabın yalnızca Araplara indirildiği anlamına gelmez. Anlatmak iste-
diği sadece şudur: "Ey Arap topluluğu, Kur'an'ın mükemmelliğini anlamalı-
sınız, bu mükemmellik onun ilahi vahiy olduğunun apaçık delilidir; sizin dili-
nizle indirildi ve artık anlamadığınıza, yabancı bir dille indirildiğine dair hiç-
bir mazeret ileri süremezsiniz." Bazı kimseler yanlış bir şekilde bu ayete, ki-
tabın Arap olmayanlara değil yalnızca Arap çölüne indirildiği yolunda bir 
anlam verirler. Dolayısıyla Kur'an'ın tüm insanlığa bir Hidayet (kılavuz) ola-
rak gönderilmediğini ileri sürerler. Fakat bu, Kur'an'ı gerçek anlamıyla kav-
ramayanların temelsiz bir iddiasıdır. Gayet açıktır ki, bir kitap evrensel bir 
kılavuz olması durumunda bile belli bir dilin kelimelerini kullanmak duru-
mundadır. Böyle olmalı ki, o dili konuşan insanlar kitabın öğretilerini an-
layabilsinler ve mesajı diğer insanlara iletebilsinler. Bir harekete dair me-
sajın evrensel ölçüde yaygınlaşmasının tek doğal biçimi budur. 

2. Arapçada bir fiilin mastarı bir şey ya da şahsın ismi olarak kullanılırsa, o 
fiile ait en mükemmel nitelik ve anlamların o şey ya da şahsa hamledildiği-
ne delâlet eder. Bu kitap da "Kur'an" olarak isimlendirilmiştir, böylece keli-
me delâlet ettiği Kitab'a ilişkin çok ve deflarca okunduğu anlamını verir. 
 
13 Er-Ra’d: 
31) Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin 
konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı47 (yine bu Kur'an olurdu). Hayır, emrin 
tümü Allah'ındır.48 İman edenler halâ anlamadılar mı ki, eğer Allah dile-
miş olsaydı, insanların tümünü hidayete erdirmiş olurdu.49 Küfre sapan-
lar, Allah'ın vaadi gelinceye kadar, yaptıkları dolayısıyla ya başlarına ya 
da yurtlarının yakınına çetin bir belâ gelecek. Şüphesiz Allah, verdiği söz-
den dönmez. (Veya miadını şaşırmaz.)  

47. Bu ayet müşriklerin talep ettiği mucizenin bir türlü gösterilmeyişine 
üzülen müminlere izafe edilmiştir. Onların zannınca böyle bir mucize gös-
terilse onlar hemen İslam'ı kabul edivereceklerdi. Tabiatıyla hiçbir mucize 
gösterilmeyince, Resulün peygamberliği hakkında kuşku besleyenlerin ta-
lepleri karşılanmadı diye fazlasıyla üzüldüler. Bu ayette zikredilen soru 
Müslümanların üzüntüsünü bertaraf etmek içindir. Yani şöyle: "Kur'an'ın 
bir suresiyle bir mucize gösterilse dahi hemen İslam'a gireceklerini mi sanı-
yorsunuz? Sanki onlar İslam'ı kabule hazır da iş yalnızca bir mucizenin gös-
terilmesine mi kaldı? Kur'an'ın öğretilerinde, kâinattaki hadiselerde, Resul-
’ün (s.a) tertemiz hayatında, ashabında meydana gelen harikulade değiş-
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melerde hakikatin ışığını göremeyenlerin, dağların yürümesinde, arzın ya-
rılmasında ve ölülerin mezarlarından çıkarılıp konuşturulmasında görecek-
lerini mi düşünüyorsunuz?  

48. "Allah herşeye kadirdir" ve istediği zaman istediği mucizeyi gösterebi-
lir. İnsana hidayet etme sünnetine aykırı düşen herhangi bir mucizeyi ise 
göstermez. Çünkü asıl mesele Resul aracılığı ile insana hidayet etmektir ve 
Allah hiç kimseyi Resul’ün risaletine zorla inandırmak istemez. Onun istedi-
ği, insanların hidayeti düşünerek ve hikmetle müşahede ederek bulmaları-
dır, mucizeler görerek değil.  

49. Yani, "eğer mesele tüm insanlara hiçbir şey anlamadıkları, kavramadık-
ları halde hidayet etmek olsaydı, Allah hepsini mümin yapabilirdi." 

15 El-Hicr:     
1) Elif, Lâm, Râ, Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.1 

1. Ayet sureye kısa bir giriş niteliğindedir, ardından surenin konusu başlar. 
Bunlar anlamı apaçık ve anlaşılır olan Kur'an'ın ayetleridir. 

87) Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi ayeti49 ve büyük Kur'an'ı ver-
dik.50  

49. Her farz namazda tekrar tekrar okunan bu yedi ayet, FATİHA'nın ayet-
leridir. Bazıları "el-Mesani"nin, ikiyüz veya daha fazla ayete sahip yedi su-
reyi, yani Bakara-A'raf ve (Enfal-Tevbe) veya Yunus gibi sureleri kastettiği 
görüşündedirler. Fakat ilk devir müfessirlerinin çoğunluğu bunun FATİHA 
olduğunda birleşmişlerdir.  

50. Kur'an'ın büyük bir nimet olarak verildiğinin belirtilmesi, Peygamber 
(s.a) ve ona uyanlara, kâfirlerin dünyevi mallarına özenmemeleri gerekti-
ğini, zira Kur'an gibi büyük bir nimetin yanında onların varlıklarının hiçbir 
değeri olmadığını hatırlatmak içindir. Bunun önemini tam anlamıyla kav-
rayabilmek için, o dönemde Peygamber (s.a) ve ona uyanların fakirlikten 
kıvrandıklarını gözönünde bulundurmak gerekir. Peygamber (s.a) tebliğe 
başladığında ticari etkinlikleri hemen hemen sona ermişti. Bunun yanısıra 
Hz. Hatice'nin (r.a) bütün malını da harcamıştı. Sahabenin çoğu ise evlerin-
den ayrılan ve fakirleşen gençlerdi. Ekonomik boykot, ticaretle uğraşanla-
rın işlerini olumsuz yönde etkilemişti. Bunlardan başka, Kureyşlilerin kölesi 
olan ve hiçbir ekonomik pozisyonu olmayan müminler vardı. Bu ekonomik 
dertlerin yanısıra, bütün Müslümanlar, Peygamberle (s.a) birlikte, Mekke 
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ve çevresindekilerden işkence görüyorlardı. Kısacası o kadar çok işkence 
çekmiş, alay edilmiş ve horlanmışlardı ki, neredeyse hiçbiri maddi veya ma-
nevi işkenceden kurtulamamıştı. Diğer tarafta, onlara işkence eden düş-
manları olan Kureyş, bu dünyadaki bütün iyi şeyleri alıyor ve lüks içinde bir 
hayat sürüyorlardı. İşte müminlere yapılan tesellinin arka planı budur: "Ne-
den bu konuda cesaretinizi yitiriyorsunuz? Biz size her türlü zenginliğin öte-
sinde bir 'servet' verdik. O halde düşmanlarınız sizin bilginizi ve yüce ahla-
kınızı kıskanmalıdır; siz onların kötü yoldan kazanılmış servetlerini ve gü-
nah dolu zevklerini kıskanmamalısınız. Çünkü onlar Rableri katına vardık-
larında, orada değeri olan hiçbir servet kazanmadıklarını göreceklerdir." 

91) Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'anı parça-
parça edenlerdir.52 

52. Bölücüler, dinlerini birçok bölüme ayıran ve onda ayırımcılık yapan Ya-
hudilerdi. Onlar, dinin bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü reddediyor, di-
ne bazı şeyleri ekliyor, bazı şeyleri de dinden çıkarıyorlardı. Bu şekilde hepsi 
birbirine düşman birçok gruplara ayrılmışlardı. Onların Kitap'tan muradı 
Tevrat'tır. Hz. Muhammed (s.a)'in ümmetine nazil olan Kur'an gibi. "Onlar 
Kur'an'larını çeşitli bölümlere ayırdılar." "Kitabın bir kısmına inanıp, bir kıs-
mına inanmazlar." Aynı şey Bakara suresi, 85. ayette de ele alınmıştır: "Siz 
kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?" "Bu, bizim bö-
lücülere (Yahudiler) gönderdiğimiz uyarının aynısıdır." Müminler Allah ta-
rafından yapılan uyarıyı dikkate almayan ve işledikleri günahta ısrar eden 
Yahudilerin durumundan ders almaları için uyarılmaktadırlar: "Yahudilerin 
düştüğü rezaleti görmektesiniz. Bu uyarıyı dikkate almayarak aynı sonla 
karşılaşmak ister misiniz?" 

16 En-Nahl: 
98) Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığın.101 

101. Bu, sadece Arapça "Euzu billahi mineşşeytanirracim" (Kovulmuş şey-
tandan Allah'a sığınırım) kelimelerini tekrarlamak gerektiği anlamına gel-
mez. Kişi Kur'an okurken şeytanın vesveselerinden korunmak için elinden 
geleni yapmalı, bunu içten dilemeli ve kalbine anlamsız, yanlış şüphelerin 
gelmesine izin vermemelidir. Kur'an'da var olan her şeyi gerçek şekliyle 
görmeli ve anlamını Allah'ın dileği dışında bir anlama sokacak şekilde on-
daki fikirleri kendi şahsî görüş ve fikirleriyle karıştırmamalıdır. Bundan baş-
ka kişi, şeytanın en büyük ve en gizli düzeninin, okuyucunun Kur'an'dan hi-
dayet almaması olduğunu da unutmamalıdır. Şeytan okuyucuyu saptır-
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mak, onun Kur'an'dan hidayet almasını engellemek, onu yanlış düşünme 
yollarına sevketmek için elinden geleni yapar. Bu nedenle okuyucu şeytana 
karşı korunmuş olmak ve şeytanın kendisini Kur'an hidayetinden alıkoyma-
ması için Allah'tan yardım isteyip O'na sığınmalıdır. Çünkü bu kaynaktan 
hidayet alamayan, başka hiç bir yerden hidayet bulamayacaktır. Bunun da 
ötesinde bu kitapla dalâlete düşmek isteyen kimse o denli sapacaktır ki 
düştüğü kısır döngüden çıkamayacaktır.  

20 Tâ-hâ:     
2) Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik, 

114) Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir.90 Onun vahyi sana 
gelip tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de ki: 
"Rabbim, ilmimi arttır."91  

90. Bu tür cümleler, Kur'an'da genellikle bir bölümün sonunda, o bölümü 
Allah'ı övüp yücelterek bitirmek için yer alır. Konunun akışından bu bölü-
mün "Gerçek Efendi" Melik ile bittiği açıkça anlaşılmaktadır.  

91. Pasajın sonunda Melek, Peygamber'i (s.a) Allah'ın emri ile vahiy sıra-
sında beliren şeye karşı uyarıyor. Vahyin okunuşu sırasında uygun düşme-
diği için bu uyarı pasajın sonunda yapılmaktadır. Uyarının metninden, Pey-
gamber'in (s.a) Melek vahyi ona öğretirken o bölümü ezberlemeye çalıştığı 
ve kendi kendine tekrarladığı anlaşılmaktadır. Doğal olarak bu hareket 
Peygamber'in (s.a) vahyi dinlerken ve kavrarken dikkatinin dağılmasına 
neden olmuş olabilir. Bu nedenle vahyi öğrenmenin doğru şeklinin ona bil-
dirilmesi gerekmiş ve ona vahyin geldiği sırada ezberlemeye çalışmaması 
söylenmiştir. Bu cümle, Tâ Hâ Suresi'nin bu bölümünün nazil olan ilk vahiy-
lerden olduğunu göstermektedir. Çünkü ilk nazil olan diğer surelerden, 
Peygamberin Kur'an'ı vahyolunduğu sırada ezberlemeye çalıştığını ve Al-
lah'ın onu bu konuda uyardığını öğrenmekteyiz. Örneğin, Kıyamet Suresi 
16-19. ayetlerde, Peygamber'e (s.a) şöyle denilmektedir: "Kur'an'ı kavrayıp 
bellemek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma. Hiç şüp-
hesiz onu kalbinde toplamak, onu sana okutmak bize aittir. Şu halde biz 
onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşunu izle. Sonra muhakkak 
onu açıklamak da bize aittir." Sonraları Peygamber (s.a) vahyi nasıl okuya-
cağını öğrendikten sonra bu durum bir daha meydana gelmemiştir. Bu ne-
denle sonraki surelerde bu konuyla ilgili uyarılar yer almamıştır. 
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133) Dediler ki: "Bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmesi ger-
ekmez miydi?" Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi?116  

116. Bu, Kur'an'ın kendisinin büyük bir mucize olduğu anlamına gelir. Çün-
kü Kur'an, aralarından okuma-yazma bilmeyen bir kimse tarafından sunul-
masına rağmen, evvelki ilâhî kitaplarda bulunan tüm öğretileri ve ilkeleri 
içeriyordu. Sadece bu da değil, Kur'an öğreti ve ilkeleri, öyle basit ve açık 
bir şekilde ortaya koyuyordu ki, sıradan bir çöl adamı (bedevi) bile onları 
rahatça anlayabiliyordu. 

34 Sebe’: 
31) İnkâr edenler,"Biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla 
inanmayız” dediler.50 Zalimler, Rablerinin huzurunda durdukları zaman 
hâllerini bir görsen!; Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz gö-
rünenler, büyüklük taslayanlara derler ki: "Eğer siz olmasaydınız, biz 
mutlaka iman eden kimseler olurduk."51  

50. Buradaki kâfirler, hiçbir ilahi kitaba inanmayan Arap müşriklerdir.  

51. Yani, "Liderlerine, başkanlarına, yönetici ve ulularına körü körüne tabi 
olan ve onlara karşı hiçbir nasihatçiyi dinlemeye hazır olmayan sıradan 
insanlar. Bu insanlar gerçeği apaçık gördüklerinde ve dini liderlerinin nasıl 
herşeyi ters gösterdiklerini, liderlerine uydukları için nasıl bir akıbete sürük-
lendiklerini fark ettiklerinde bu önderlerine dönecek ve şöyle diyeceklerdir: 
"Ey zalim insanlar, bizi siz saptırdınız. Bizim düştüğümüz bütün belaların 
sorumlusu sizsiniz. Eğer siz bizi saptırmasaydınız, biz Allah'ın elçilerini din-
ler ve onların söylediklerine inanırdık." 

50 Kaf:    
45) Biz onların neler söylemekte olduklarını daha iyi biliriz55 ve sen on-
ların üzerinde bir zorba da değilsin; şu halde, benim kesin tehdidimden 
korkanlara Kur'an ile öğüt ver.56  

55. Bu ayette Hz. Peygamber'in (s.a) gönlünü almak, teselli etmek de var-
dır. Kâfirlere ise ihtar ve tehdit vardır. Hz. Peygamber'e (s.a) hitap ederek 
buyrulmaktadır ki, bu insanların sana karşı uydurdukları sözlere asla kulak 
asma ve kat'iyen önem verme. Biz hepsini işitiyoruz ve onları cezalandır-
mak bizim işimizdir. Kâfirlere de Peygamberimiz'e isnad ettiğiniz cümleler 
ve çirkin sözler size çok pahalıya mal olacak diye ihtar etmektedir.  
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56. Allah Teâla burada Hz. Peygamber'i (s.a) insanları zorla sözüne inan-
dırmak istemesi hususunda onu bundan menetmiştir. Aslında bu söz Hz. 
Peygamber'e (s.a) söylenerek kâfirlere duyurulmaktadır. Sanki onlara: 
"Peygamberimiz size bir zorlayıcı olarak gönderilmemiştir" denmektedir. 
O'nun sorumluluğu sadece ihtar etmekle aklını başına alanlara Kur'an'ı 
dinleterek hakikati anlatmaktan ibarettir. Öğüt neticesinde meydana 
gelen durumun değerlendirilmesini yapacak olan sen değil, biz olaçayız. 

76 El-İnsân: 
23) Gerçek şu ki, Kur'an'ı sana parça parça indirdik.27 

27. Burada muhatap aslında kâfirlerdir ama zahiren muhatap Allah Resul’-
üdür. Mekke'deki kâfirler, Kur'an için "Bu onun, uydurarak getirdiği bir şey-
dir. Eğer Allah tarafından nazil olmuş olsaydı O, bir kerede hepsini söyler-
di" demekteydiler. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu itirazlar nakledi-
lerek bunlara cevap verilmektedir. (Mesela İsra 119) Burada ise bunların 
itirazları zikredilmeden "Onu inzal eden biziz" denilerek şiddetle cevap ve-
rilmektedir. Yani onu Muhammed (s.a) yazmış değildir. Biz onu tedricen 
inzal etmekteyiz. Bir kelamı bir defada kitap halinde değil de kısım kısım 
inzal etmek bizim hikmetimizin gereğidir. 

KUR’AN A NECİS OLANLAR DOKUNAMAZ 
 
56 El-Vâkı’a:   
79) Ona, arındırılmış olanlardan başkası dokunamaz.39 

39. Bu ayet, kâfirlerin, "Kur'an'ı Muhammed'e Allah vahy etmiyor. O'na 
cinler ve şeytanlar ilka ediyorlar" şeklindeki iddialarına bir reddiyedir. Ni-
tekim bu iddiaların cevabı Kur'an'ın muhtelif yerlerinde verilmiştir. Örne-
ğin, Şuara Suresi'nde (210-212) şöyle buyrulmuştur: "O Kur'an'ı şeytanlar 
indirmedi. Bu onlara yaraşmaz ve zaten yapamazlar da, çünkü onlar işit-
mekten uzaklaştırılmışlardır." Aynı konu bu ayette de ele alınmıştır. "İlla'l-
Mutahharun" (Temiz olanlar hariç) Yani Kur'an'ın vahyolunmasına, nüzulü-
ne, değil şeytanların müdahale etmesi, tahir (temiz) olan meleklerden baş-
kası onun yanına dahi yaklaşamaz. Melekler için "Mutahharun" ifadesinin 
kullanılmasının nedeni, Allah'ın onları her türlü kötülükten arındırılmış var-
lık kılmış olmasıdır. Bu ayeti, Enes bin Malik, İbn Abbas, İkrime, Mücahid, 
Katade, Süddî, Dahhak ve İbn Zeyd yukarıda açıkladığımız şekilde yorumla-
mışlardır. Nitekim ayetin siyak ve sibakından da aynı anlam çıkmaktadır. 
Zira bu ayet, kâfirlerin Tevhid ve Ahiret akidesi hakkında yanlış düşünceleri 
beyan edilirken onların bu yanlışlarının vurgulanması sadedinde zikredil-
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miştir. Kur'an yüce bir kitap olduğu ve hiç kimsenin ona müdahale edeme-
yeceği gerçeğinden hareketle yıldızlar üzerine yemin edilmiştir. Çünkü O, 
Allah indinde mahfuzdur ve ayrıca Hz. Peygamber'e (s.a) nazil olurken pâk 
ve temiz (Mutahharûn) meleklerden başkası O'na yaklaşamaz. Yani şöyle 
buyrulmuştur: "Bu, Allah tarafından nazil edilen bir sözdür ve "Rasulullah'a 
cinler ve şeytanlar ilka ediyorlar" şeklindeki düşünceniz batıldır. Görüldüğü 
gibi bu ayetten, "Kur'an'a abdestsiz dokunmak yasaktır" şeklinde fıkhi bir 
hüküm çıkarmak ta doğru değildir ve açıkça ayetin nüzul sebebinin de bu 
olmadığını söyleyebiliriz.  

 
KUR’ AN’ DA MUHKEM VE MÜTEŞABİH AYETLER 

3 Âli ‘İmrân: 
7) Bu Kitap’ı sana indiren O’dur. O’nun bir kısım ayetleri muhkemdir5 ki 
bunlar Kitap’ın anasıdır. Bir kısım ayetler de muteşâbihtir. Böyleyken 
kalbinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve kendi anlayışlarına uydur-
mak için muteşâbih ayetlere yönelirler6. Oysa onun tevilini(hakikatini) 
ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar: “Biz O’na iman ettik, bütün 
ayetler Rabbimizdendir.” Derler7. Bunu ancak selim akıl sahibi olanlar 
düşünüp öğüt alır. 

5. Muhkem açık, kesin, yalın ve kat'î demektir. Muhkemât ise, hiçbir belir-
sizlik gölgesine düşürmeksizin anlamlarını çok açık olarak ifade eden Kur'-
an ayetleridir. Bu ayetler yanlış anlamaya çok az meydan bırakacak şekilde 
anlamlarının çok açık ve kesin olması için böyle ifade edilmişlerdir. Kitab'ın 
ana prensiplerini oluştururlar; yani, Kur'an'ın gerçekleştirmek için indirdiği 
amacı ancak bu ayetler belirler. Bunlar dünyayı İslâm'a çağırır, öğütler ve-
rir ve uyarılarda bulunur. Yanlış inanç ve uygulamaları reddedip doğru ha-
yat nizamını ortaya koyar. Dinin esaslarını açıklayıp, inançla ibadetleri, gö-
revle sorumlulukları, emir ve yasakları bildirir. Bu nedenle Hakk'ı arayan ki-
şi, kendi ihtiyaçlarına cevap verebileceği için bu ayetlere başvurmalıdır. 
Doğal olarak böyle bir kimse bu ayetler üzerinde duracak ve bunlardan en 
fazla faydayı elde etmeye gayret edecektir.  

6. Müteşabihat, birden fazla anlama gelebilen ayetlerdir. Bu ayetlerin 
amacı evren hakkında, onun başlangıcı ve sonu, insanın evrendeki konumu 
gibi konularda bir miktar bilgi vermektir. Çünkü bu tip bilgiler, herhangi bir 
hayat sistemini formüle etmede esas teşkil ederler. Hiçbir dilin, henüz in-
san duyuları tarafından algılanmamış, duyulmamış, koklanmamış dokunul-
mamış ve tadılmamış bu doğa-üstü şeyleri ifade edecek kelimeye, sahip ol-
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madığı bilinen bir gerçektir. Bu doğa-üstü şeylerin, insan hayatı sözkonusu 
edilerek anlatılmasının nedeni işte budur. Kur'an'ın insan dilinde birden çok 
anlama gelebilecek müphem ifadeler kullanmasının nedeni de budur. O 
halde bu ayetlerin en önemli faydasının, kişinin gerçekliğe yaklaşmasını ve 
kavramasını sağlamak olduğu söylenebilir. Bu nedenle bu ayetlerin asıl 
manalarını belirlemek için ne denli çaba sarf edilirse, o kadar şüphe ve be-
lirsizlik içine düşülür. Bunun bir sonucu olarak kişi, gerçekliği bulmayı hiçbir 
zaman başaramaz, hatta ondan uzaklaşır ve sapıklığa düşer. Bu yüzden 
Hakk'ı arayanlar ve gereksiz şeylerin peşinde koşmayanlar, bu müphem 
ayetlerden aldıkları yalın gerçeklik anlayışıyla yetinirler, bu da onların Kur'-
an'ı anlamalarını sağlar. Bu kişiler tüm dikkatlerini anlamları açık ve kesin 
ayetleri anlamakta kullanırlar. Diğer taraftan gereksiz şeylerden hoşlanan 
ve fitne peşinde koşanlar, zamanlarını, enerjilerini anlamı belirsiz olan 
ayetleri yorumlamada harcarlar.  

7. Bu şöyle bir soruya neden olabilir: Kişi müteşâbih ayetlerin gerçek anla-
mını bilmediği halde nasıl onların hak olduğuna inanabilir? Bu soruya şöyle 
cevap verilebilir: Müteşabih (müphem) ayetler yorumlandığında değil, 
muhkem (anlamı açık ve kesin) ayetler iyice incelendiğinde, bu anlayışlı bir 
kişiyi Kur'an'ın gerçekten Allah'ın kelâmı olduğu inancına götürür. Muh-
kem ayetleri inceleme, kişiyi bir kez Kitab'ın gerçekten Allah'tan olduğu 
inancına götürdükten sonra, müteşabih ayetler onun zihninde şüphelere 
yol açmaz ve kişi bu ayetlerden anladığı en basit anlamı kabul edip, ayet 
anlamlarında karmaşıklıklara rastlandığında ise, bunları bir tarafa bırakır. 
Kılı kırk yarıp onları araştırmak yerine, Allah'ın Kelâmı'na bütün olarak 
inanıp dikkatini daha faydalı işlere yöneltir.  

 
KUR’ AN DA NESH 
 
2 El-Bakara: 
85) Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı edi-
yorsunuz1?      

     1. Kuran’a göre Kuran bir bütünlük içerisinde değerlendirildiği zaman 
doğru anlaşılır. Oysa nasih-mensuh oyuncağının elinde, ayetleri nasih ve 
mensuh diye ikiye bölerek, bir kısım ayetler için “mensuhtur” denilerek 
hükmü kabul edilmez. Kuran’da, Yahudilerin kelimelerin anlamlarını kay-
dırarak dini tahrif etmelerinden, işlerine gelenleri kabul, işlerine gelmeyen-
leri reddetmelerinden bahsedilir. Bakara Suresi 41. ayette anlatılan bu tab-
lodan ne yazık ki yeterli ders alınmamış; Bakara Suresi 106. ayet örneğin-
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deki gibi bazı kelimelerin manası kaydırılarak Kuran’ın ayetleri “hükmü ge-
çerli olanlar-hükmü iptal edilmiş olanlar” diye ayrılmıştır. Çözüm tüm Kur’-
an’ı tek bir ilave ve eksiltme yapmadan, sadece Kuran’a tabi olmaktır. 

106) Biz, bir ayeti yürürlükten kaldırır veya unutturursak ya ona denk, ya 
da ondan daha iyisini getiririz.  Sen, Allah’ın her şeye gücü yeten olduğu-
nu bilmez misin?”109 

109. Bu, Yahudilerin müminlerin zihinlerinde şüphe yaratmak için sorduk-
ları bir soruya cevaptır. Onlar şöyle diyorlardı: "Kur'an, önceki kitapların Al-
lah tarafından gönderildiğini söylüyor. Öyleyse Kur'an, neden önceki kitap-
lardakilerden değişik emirler veriyor? Ayette söz konusu edilen şey, Tevrat 
ve İncil’deki hükümlerin yerine yeni hükümlerin getirildiğidir; daha önceki 
kitaplarda yer alan kimi hükümlerin değiştirilmesidir. Örneğin kıblenin yö-
nünün değiştirilmesi gibi.  Ayrıca şöyle de diyorlardı: "Kur'an, Yahudi ve Hı-
ristiyanların kendilerine indirilen öğretilerin bir kısmını unuttuklarını söylü-
yor. Allah'ın öğretilerinin hafızalardan silinmesi nasıl mümkün olur?" Onla-
rın bu soruları, Hakk'a ulaşmak için değil, karışıklık çıkarmak için sordukları 
açıktır. Allah, şöyle cevap verir: "Ben Kâdir'im ve benim gücüm sınırsızdır. 
Ben herhangi bir emrimi değiştirir veya unutturabilirim. Fakat yerine aynı 
amacı taşıyan, ondan daha iyi veya ona denk bir şey koyarım." 

4 Nisa: 
82) Onlar Kuran’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının 
katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişki bulacaklardı.1                                                                                                    

1. Kuran kendisinde çelişki bulunmadığını dolayısıyla nasih ve mensuh da 
olmadığını söylüyor. Çünkü nasih ve mensuhun temelinde, iki çelişkili ifa-
denin olması ve bu ifadelerden birinin diğerini geçersiz kılması vardır.  

16 Nahl: 
101) “Biz bir ayeti (delili, belgeyi, işareti) başka ayetin yerine koyduğu-
muzda ki Allah neyi indirdiğini daha iyi bilmektedir” onlar şöyle der: 
“Sen yalnızca iftira edicisin.” Hayır, onların çoğu bilmezler.1                                       

1. Bu ayete ve devamına dikkat edersek; Peygamber’i, düşmanlarının, “if-
tira edici” olarak nitelemesinin sebebi, Kuran’da ayetlerin kendi içinde bir-
birini “nesh etmesi” (iptal etmesi) değildir. Peygamber’in iftiracı olarak ni-
telenmesinin sebebi, Kuran’ın Allah tarafından gönderildiğini söylemesi ve 
Kuran’daki ayetlerin (belgelerin, delillerin, işaretlerin) unutulan veya hük-
mü kalkan ayetlerin (delil, belge, işaretlerin) yerini almasıdır. 
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Nitekim aynı konuyu anlatmaya devam eden Nahl Suresi’nde iki ayet sonra 
103. ayette, Peygamberimize, Kuran’ın bir insan tarafından öğretildiği ifti-
rasının yapıldığını görüyoruz. Bakara Suresi 106. ayeti yeniden incelersek 
yeni “ayetin”, nesh edilen “ayetin” ve “unutulan” ayetin yerine geldiğini 
görüyoruz. Ayette “nesh”in yanı sıra “unutma” fiili de geçer. Bu nedenle, 
bu ayete dayanarak Kuran’da nasih-mensuh olduğunu savunanlar, Kuran’-
da unutulmuş ayetler olabileceğini de iddia etmiş olurlar. Oysa bu iddia, 
Kuran’ın korunduğunu söyleyen yukarıdaki ayetler ve Kuran’ın değişmedi-
ğini gösteren deliller ile çelişir.                                                                                                                                   

45 Casiye: 
6) İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. O halde 
Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi hadise (söze) inanıyorlar1?                                                          

1. Allah, Kuran’dan sonra hangi “hadise” inanılabileceğini ayette sorarken; 
ehli hadis, hadislerle Kuran’ın ayetlerinin hükmünün iptal edilebildiği bir 
anlayışı benimseyebilmişlerdir. “Hadis”, Arapçada “söz” demek olduğu için 
ayetin çevirisinde “hadis” kelimesi “söz” diye tercüme edilirse de doğru 
olur. Fakat “hadis” kelimesinin, ayetin Arapçasında aynen kullanılması, Ku-
ran’ın hükümlerini ortadan kaldırmada kullanılan kaynağın ismine işaret 
etmesi oldukça anlamlıdır. 

 
KUR’ AN IN ÖZELLİKLERİ  

56 El-Vâkı’a:   
77) Kuşkusuz o, Kerim bir Kur'an’ dır.37 

37. Bu Surenin 75. Ayetinde “Hayır, yıldızları yerleri üzerine yemin ederim;” 
ve 76. Ayetinde ise “ Eğer bilirseniz bu yüce bir yemindir” diyor. Yıldızların 
mevkilerine yemin edilmesinin amacı, onların muhtelif mesafelerde bulun-
muş olmalarındandır. Kur'an'ın yüce mertebeye haiz bir kitap oluşu dolayı-
sıyla yine muhkem(sağlam) ve merbut(bağlı olan) yıldızlar sistemine yemin 
ediliyor. Yani bu nizam, nasıl muhkem ve merbut ise Kur'an da muhkem ve 
merbut bir sözdür. Dolayısıyla kâinattaki bu gezegenler sistemini yaratan 
Zat ile Kur'an'ı nazil eden Zat aynıdır. Yıldızlar gökte nasıl yayılmışlarsa ve 
görünüşte hiçbir bağlantıları yokmuş gibi görünüyorlarsa ki aslında birbir-
lerine sıkıca bağlı bir sistem içindedirler, Kur'an'ın ayetleri de aynı şekilde 
birbirlerine bağlı, uyum ve ahenk içindedirler. Bir hayat nizamını tebliğ 
eden bu kitaptaki sistem, bir inanca dayalı ahlak, ibadet medeniyet, kültür, 
ekonomi, adalet, barış ve savaş kanunlarını, kısaca hayatın tüm yönlerini 
kapsamaktadır. Ve bu hayat nizamının el kitabında emredilen tüm talimat-
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lar birbiriyle uyum içinde olmalarına rağmen ayrı mahal ve mevkilerde in-
dirilmiştir. Ayrıca bu gezegenler sistemi nasıl bağımsız ise ve kendisinde hiç 
bir değişiklik yapılamazsa, Kur'an da aynı şekilde muhkem ve merbut bir 
yol göstericidir. 

78) Korunmuş bir kitaptır. 

69 El-Hâkka: 
40) Kuşkusuz o (Kur'an), şerefli bir Resul sözüdür.22 

22. Tekvir Suresi 19. ayette ise bundan murad Cebrail'dir (a.s). Buna delil 
olarak şöyle söylenebilir: Bu Kur'an'ın, kerim olan Resul’ün sözü olduğu 
söylendikten hemen sonra bir büyücünün ya da kâhinin sözü olmadığı vur-
gulanmaktadır. Mekkeli kâfirler Cebrail'e (a.s) değil Hz. Muhammed'e (s.a) 
büyücü ve kâhin demekteydiler. Fakat Tekvir Suresi'nde, bu Kur'an'ın, Re-
sul’ün sözü olduğu söylendikten sonra "O Resul güçlüdür, arş sahibinin ya-
nında makamı yüksektir,  emindir" denilmektedir. Hemen hemen aynı konu 
Necm Suresi 5 ilâ 10. ayetler arasında Cebrail (a.s) için beyan edilmektedir. 
Burada, "Kur'an, Hz. Muhammed (s.a) veya Cebrail'in (a.s) sözüdür" den 
ne kastedilmektedir" diye bir soru sorulabilir. Buna şöyle cevap verebiliriz: 
Yani insanlar bu Kur'an'ı Resul’ün ağzından duyuyorlardı. Allah Resulü de 
onu Cebrail'den (a.s) öğreniyordu. Bu yüzden “söz” Allah Resul’üne, bir ba-
kıma da Cebrail’e atfedilebilir. Fakat aslında Cebrail vasıtasıyla Hz. Mu-
hammed’e, onun vasıtasıyla da bütün insanlara aktarılan Âlemlerin Rabbi 
tarafından nazil olan bir kelâmdır. Resul kelimesi bile onların bu haberleri 
veren tarafından vazifelendirildikleri hakikatini açıkça göstermektedir. 

41) O, bir şair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz? 
42) Bir kâhinin de sözü değildir. Hiç öğüt almıyorsunuz? 
43) Âlemlerin Rabbinden indirilmedir.23 

23. Kısaca; bu Kur'an bir büyücü veya kâhinin sözü değildir. Âlemlerin Rab-
bi tarafından inzal edilmekte ve şerefli Resul tarafından size aktarılmakta-
dır. Mesajı aktaran Resul hakkında şu açıklamalar yapılabilir:  

a) Bu sözleri Mekkeliler için gizlisi olmayan çok şerefli birisi size takdim edi-
yor. Çünkü ahlaki bakımdan kendisi kavminin en iyi kişisiydi. Böyle bir kişi-
den, kendi uydurduğu şeyleri Allah'a nispet edeceği düşünülemezdi. b) Şu-
nu da açıkça biliyorlardı ki, Hz. Muhammed (s.a) bu kelâmı tebliğ ederek 
şahsî bir menfaat temin etmiyordu. Üstelik böyle yapmakla pekçok şahsî 
çıkarlarını feda etmekteydi. Mesela ticareti mahvolmuştu, rahatı bozul-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 289 

  

muştu. Toplumda herkesin gözbebeği iken şimdi insanlar ona küfretmek-
teydiler. Ayrıca yalnızca kendisi değil çoluk çocuğu da toptan aynı eziyet-
lere maruz kalmaktaydı. O halde, şahsi menfaat peşinde ki bir insan niye 
kendini bu hallere soksun?  c) Şimdiye kadar ne zaman bir şairin ya da bir 
kâhinin sözleri insanlarda bu kadar büyük ahlaki değişmeyi sağlayacak te-
sirde olmuştu. Şiirin dili ile bir kâhinin sözlerinin nasıl olduğunu gayet iyi 
biliyorlardı. Bir kimse ancak inatla Kur'an'a hâlâ "bir şiir veya kehanet dili-
dir" diyebilir di. d) Bütün Arabistan'da hiçbir kimsenin Kur'an gibi fasih ve 
beliğ bir sözü getiremeyeceğini, değil onun fesahat ve belağatine ulaşmak, 
yanına bile yaklaşamayacaklarını biliyorlardı. e) Yine bilmekteydiler ki Al-
lah Resul’ünün edebî lisanıyla Kur'an'ın edebî üslubu aynı değildi. Hiçbir dil 
âlimi Hz. Muhammed'in (s.a) konuşma lisanıyla Kur'an lisanının aynı sevi-
yede olduğunu söyleyemedi. f) Allah Resul’ünün peygamberlik davasına 
başladığı ana kadar, O'nun ağzından Kur'an'ın işlediği konular ve içerdiği 
malumatlara benzer bir konu işitmemişlerdi. Ayrıca Rasûlullah’ın, bu bilgi-
leri başka bir yoldan tedarik edebilmesinin de mümkün olmadığını biliyor-
lardı; Muhalifleri her ne kadar O'nu bütün bu malumatları gizli bir vasıtay-
la elde etmekle itham ediyorlarsa da Mekke'deki diğer insanları buna inan-
dıramıyorlardı. g) Yerden göğe kadar bu muhteşem nizamın işleyişini mü-
şahede ediyorlardı. Kâinatta her şey belli bir nizam içerisinde ve muayyen 
bir kanuna bağlı olarak işlemekteydi. Bu nizamda O'na bir şirk ve kıyame-
tin inkârı hakkında bir delil bulamıyorlardı. Aksine her tarafta tevhid ve 
ahiretin hak oluşu hakkında Kur'an'ın da belirttiği işaretler vardır. Bu kâi-
natın yaratıcısı, sahibi ve hâkiminin gerçekten Allah olduğunu, kâinatta var 
olan her şeyin O'nun kulu, kölesi olduğunu, Hz. Muhammed'in (s.a) hakika-
ten Allah (c.c) tarafından Resul olarak vazifelendirildiğini, Kur'an'ın O'na 
Allah tarafından inzal edildiğini ve yukarıdaki ayetlerde bu iki gerçek üzeri-
ne yemin edildiğini göremiyorlardı. 

48) O (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür. 
50) Gerçekten o (Kur'an), kâfirler için derin bir pişmanlıktır. 

80 Âbese: 
11) Hayır; Kuşkusuz o (Kur'an), bir öğüttür. 
12) Dileyen kimse, ondan öğüt alır. 
13) O (Kur'an), 'şerefli' sayfalardadır. 
14) Yüceltilmiş, tertemiz (muahhar) kılınmış.5 

5. Yani hâlis ve paktır. Bu kitabın içine ifsad edici ve bâtıl düşünceler karı-
şamaz. Çünkü Kur'an diğer dinî kitaplar gibi değildir, bu kitap insanî, şey-
tanî vesvese ve düşüncelerden münezzehtir.  
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15) Kâtiplerin6 ellerinde,7 

6. Burada melekler kastolunuyor. Bu sayfalar Allah'ın (c.c.) emriyle doğru-
dan doğruya melekler tarafından yazılıyorlar ve onların emin elleri vahyi 
Rasûlullah'a (s.a) ulaştırıyor. Melekler için burada “Şerefli ve çok iyi” şek-
linde iki farklı kelime kullanılmıştır. Birinci kelimenin anlamı, onlar şerefli-
dirler ve hıyanet etmezler ve emanete layıktırlar, demektir. İkinci kelimenin 
anlamı ise, onlar sayfalara yazmak ve vahyi Rasûlullah'a ulaştırmak konu-
sundaki sorumluluklarını hakkı veçhile yerine getiriyorlar, demektir.  

7. Burada ki ayetlerin amacının sadece Kur'an'ın azametini ikrar etmek 
olmadığı anlaşılıyor. Rasûlullah (s.a) getirdiği mesajı inkâr eden mütekeb-
birlere 'bu kitap o kadar yücedir ki, sizlerin kendisini kabullenmesine ihti-
yaç hissetmeyecek derecede yüce bir kitaptır' denilmek isteniyor. Sizler hi-
dayete ermek istiyorsanız, kitabın içindekilere teslim olmanız gerekir. Aksi 
takdirde sizlerin büyüklenmesi yüce kitabın azametini azaltmaz.  

98 El-Beyyine:   
2) Allah'tan gelen dokunulmamış sayfalardan okuyan;4 bir Resul.5 

4. Lügat itibarıyla "sayfa"nın manası, yazılmış yapraklardır. Ama Kur'an'ı 
Kerim'de ıstılah olarak, peygamberlere inzal edilen kitaplar için kullanılır. 
"Pak sayfalar"dan kasıt, kendisine batıllık ve sapıklık bulaşmamış olan ki-
taplardır. İnsan Kitab-ı Mudaddes'i ve diğer dinlere ait kitapları inceledi-
ğinde içindeki bazı doğru şeylerle birlikte Hak'ka ve aklıselime ters, ahlâki 
bakımdan düşük şeyleri görür ve bunu Kur'an ile mukayese ederse bunun 
önemini daha iyi anlar. O kitapları okuduktan sonra insan Kur'an-ı Kerim'in 
ne kadar yüce, temiz bir kitap olduğunu anlar. 

5. Burada Rasûlullah’ın risaleti için açık bir delil vardır. Nübüvvetten önce 
ve sonraki hayatı ümmî olan Rasûlullah’ın buna rağmen Kur'an gibi bir ki-
tap ileri sürmesi, onun talimatı ve sözlerinin etkisi ile iman edenlerin hayat-
larında büyük bir inkılap meydana getirmiştir. İleri sürdüğü akidenin makul 
olması, temiz ibadetler, son derece ahlâkî, insanî, hayat için en iyi usul ve 
emirleri tebliğ etmesi, Rasûlullah’ın sözlerinin, fiillerinin birbiriyle tutarlı ol-
ması, ona karşı yürütülen her çeşit düşmanlık ve zorluklara rağmen İslâm 
davetini gayet azimli sürdürmesi gibi unsurlar, onun Allah'ın Resulü oldu-
ğuna açıkça işaret etmektedir.  
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KURBAN (Kurban Bayramı ve Namazı) 

 
22 El-Hacc: 
34) Biz her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurban-
lık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi meşru 
kıldık.64 İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O'na teslim olun. 
Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.65 

64. Bu ayet iki şey ifade eder: 1) Kurban kesmek, tüm vahyî dinlerde tek Al-
lah'a ibadetin önemli bir bölümüdür. Allah, tevhidi aşılamak için insanların 
kendisinden başkası adına kurban kesmelerini yasaklamıştır. Bu Allah'tan 
başkası önünde yapılması yasaklanan diğer şeylerle de uyum içindedir. 
Meselâ Allah'tan başkası önünde secde etmek, Allah'tan başkası adına ye-
min etmek, Allah'ın belirlediği yerler dışındaki yerleri kutsal görüp ziyaret 
etmek, Allah'tan başkası için oruç tutmak vs. hep yasaklanmıştır.  
2) Ayrıntıları farklı olsa da çeşitli zaman ve ülkelerde İslam dininin ortak 
özelliklerinden biri, Allah adına kurban kesilmesinin amacı aynıdır.  

65. Arapça "muhbitin" kelimesini tek bir kelime ile tercüme etmek müm-
kün değildir. Bu ifade 1) Allah önünde gurur ve kibri bırakıp tevazuuyu se-
çenleri, 2) Kendilerini O'nun hizmet ve kulluğuna adayanları, 3) O'nun 
emirlerine samimiyetle boyun eğenleri içerir. 

35) Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; onlar, başlarına gelene 
sabrederler, salatı ikame ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeyler-
den infak ederler.66 

66. Bu, Salih insanların helâl yoldan kazandıkları mallarını, kendi ve bak-
mak zorunda oldukları kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak, akrabalara, kom-
şulara ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, Allah'ın kelimesini tebliğ 
etmek için Allah yolunda harcadıkları anlamına gelir. Haram amaç ve yol-
larda para harcamak buna dâhil değildir. Kur'an'daki infak terimi, ne aşırı 
harcama, ne de cimri ve haris olma anlamına gelir, tam tersine kişinin top-
lumdaki yer ve imkânlarına göre kendisine veya başkalarına harcamasıdır.  

36) Büyükbaş hayvanları67 da size Allah'ın işaretlerinden kıldık. Sizin için 
onlarda hayır vardır.68 Ayakta bağlı halde keserlerken69 Allah'ın adını a-
nın;70 yanları üzerine yattıkları zaman71 da onlardan yiyin, kanaatkâra ve 
isteyene yedirin. Böylece onları faydanıza sunduk. Şükredersiniz diye.  
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67. Bir devenin, bir ineğin veya benzer bir hayvanın kurban edilmesine, 
Müslim'in Sahihinde Cabir b. Abdullah'tan rivayet edilen bir hadise göre, 
sadece yedi kişi ortak olabilir.  

68. "Hayvanlardan birçok faydalar elde ettiğiniz için onları verene yani 
Allah'a karşı şükrünüzü, O'nun Hâkimliğini, üstünlüğünü kabul ettiğinizi 
göstermek üzere bu hayvanları kurban etmelisiniz."  

69. Devenin ayakta iken kurban edildiğine dikkat edilmelidir. Ebu Davud'da 
Cabir b. Abdullah'tan rivayet edilen bir hadise göre, Peygamber (s.a) ve 
ashabı devenin bir ayağını bağlar ve onu diğer üçayağı üzerinde durdurur-
lar, sonra da keserlerdi. Aynı nokta bir sonraki cümle ile de ifade edilmek-
tedir.... yani “ yeteri kadar kanı aktıktan sonra yere” düştükleri vakit.  

70. "... üzerlerine Allah'ın ismini anın." ifadesi hayvanların üzerlerine Allah-
'ın ismi anılarak kesilmesi gerektiği, çünkü aksi taktirde etlerinin yenmesi-
nin haram olacağı anlamına gelir. Hadislere göre, kesildiği sırada hayvan-
lar üzerine Allah'ın isminin nasıl anılacağını gösteren birçok farklı ifade 
şekli vardır. Bunlardan bazıları: 1) Bismillahi Allahu Ekber: Allahümme min-
ke ve leke: "Allah'ın adıyla. Allah Büyüktür: Allah'ım bu sendendir ve sana 
sunuyorum." 2) Alla hu Ekber La ilahe İllallahu: Allahümme minke ve leke: 
"Allah Büyüktür; Allah'tan başka ilah yoktur; Allah'ım sendendir ve sana 
sunuyorum. 3) İnni veccehtü vechiye lillezi fatara-es-semavati vel-arda 
hanifen ve ma ene minel müşrikin. İnne salâtî ve nûsukî ve mahyaya ve 
mematî lillahi Rabb-il-alamîn. La şerîke lahü ve bi-zalike umirtü ve ene 
minel-müslimin. Allahümme minke ve leke. Yüzümü samimiyetle yeri ve 
gökleri yaratana döndürdüm ve ben ortak koşanlardan değilim, Namazım, 
ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepsi, âlemlerin rabbi olan Allah içindir. 
O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben teslim olan-
lardanım. Allah'ım bu sendendir ve sana sunuyorum."  

71. ".... yanları üstü düştükleri vakit...", tamamen öldükleri vakit anlamına 
gelir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a) kesilen hayvanda hayat belirtileri olduğu 
sürece ondan bir parça et bile kesmeyi yasaklamıştır. Eğer ölmeden et ko-
parırlarsa, bu parça haram olur.  

37) Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na siz-
den takva ulaşır.73 İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O'nun 
size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için.74 Güzellikte 
bulunanlara müjde ver.  
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73. Bu, Allah'a ibadet için kesilen kurbanın önemli bir şartını belirtmekte-
dir. Bir kurban, ancak samimiyet ve takva ile kesilmişse Allah tarafından 
kabul edilir: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz, fakat sizin 
takvanız O'na ulaşır." Bu ayetle aynı zamanda, cahiliye günlerinde Arap-
ların kurban etlerini Kâbe’ye götürüp kanlarını Kâbe duvarlarına bulaştıra-
rak uyguladıkları bir âdeti de yasaklamış olmaktadır.  

74. "... Allah'ı tekbîr ediniz.": Bu hayvanların başkasına değil Allah'a ait ol-
duğunu kabul edip tasdiklemeniz için kurbanı keserken Allah'ı sözlü olarak 
da zikretmelisiniz. 36 ve 37. ayetlerde yer alan kurban kesme emri sadece 
hacılar için farzdır fakat, hacc döneminde sadece Mekke ile de sınırlı değil-
dir. Bu, varlıklı olan tüm müslümanlar için vacip derecesinde genel bir 
emirdir. Müslümanlara Allah'a şükretmeleri emredilmektedir. Bu nedenle 
diğer müslümanlar da hacca gidenlere ruhen katılabilmeleri için kurban 
kesebilirler. Hz. Peygamber'in (s.a) Medine'de olduğu halde, belirli gün-
lerde kurban kestiğini bildiren birçok sahih hadis vardır: İbn Ömer'den riva-
yet edilen hadise göre, Peygamber (s.a) on yıl Medine'de ikamet etmiş ve 
her yıl kurban kesmiştir (Tirmizi). O halde bu adet, sadece Mekke'de hac 
vazifelerini yerine getirenler için değil, bütün Müslüman âlemde kutlanan 
bayram sırasında kurban kesmek Peygamber'in (s.a) bir sünneti olarak uy-
gulanmaktadır. İbrahim Nahaî, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Mu-
hammed, bir rivayete göre İmam Ebu Yusuf da kurban kesmenin vacip ol-
duğu görüşündedirler. Diğer taraftan İmam Şafii ve İmam Ahmet b. Hanbel 
bunun sadece sünnet olduğunu söylerler.  

 
KÜFÜR (İnkârcılık, Kâfirlik) 
 
2 El-Bakara: 
88) Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür."94 Hayır; Allah, küfürlerin-
den dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı onların pek azı iman eder.  

94. Bununla şöyle demek istiyorlardı: "Biz imanımızda öylesine sabit ve 
inançlıyız ki, aksine söylenen hiçbir şeyden etkilenmeyeceğiz." Mantığa 
aykırı ön yargıların esiri olan bu tür kişiler kendilerini böylece aldatırlar. 
Onlar, bu tür katı bir tutumun, imanlarındaki sebatlarının bir işareti, bu 
nedenle de bir fazilet olduğuna inanırlar. Gerçekte, onların aksini ispatla-
yan güçlü deliller olduğu halde, kendi geleneksel âdet ve inançlarına bağ-
lanıp kalmaktan daha kötü bir durum yoktur.  
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93) Hani sizden kesin söz almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiş ve "Size 
verdiğimize (Kitaba) sımsıkı yapışın ve dinleyin" (demiştik). Demişlerdi 
ki: "Dinledik ve başkaldırdık." Küfürleri yüzünden buzağı kalplerine yer-
leştirildi. De ki: "İnanıyorsanız, inancınız sizden ne kötü şey istiyor?" 

108) Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberi-
nizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz?110 Kim imanı küfre değişirse, artık 
o, dosdoğru yolu sapıtmış olur.  

110. Yahudiler kılı kırk yarma hastalığına tutulmuşlardı. Müslümanlara an-
laşılması güç ve gereksiz sorular yöneltiyorlar, onları Hz. Peygamber'e 
(s.a.) iletmeleri için ayartmaya çalışıyorlardı. Müslümanlar, kendilerinden 
isteneni yapmalı ve yasaklanandan kaçınmalıdırlar. Enerjilerini gereksiz 
çabalarla harcamamalı, aksine önemli meselelere dikkat etmelidirler.  

217) Sana haram olan ayı, onda savaşmayı sorarlar. De ki: "Onda savaş-
mak büyük (bir günahtır). Allah katında ise, Allah'ın yolundan alıkoymak, 
onu inkâr etmek, Mescid, i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkar-
mak daha büyük (bir günahtır). 

3 Âli ‘İmrân: 
80) O, melekleri ve peygamberleri sizin Rabler edinmenizi emretmez. Siz, 
müslümanlar olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?68 

68. Bu ayet, birçok topluluğun peygamberlerine atfettikleri yanlış sıfatla-
rın, meleği veya bir peygamberi ilâh yapmak için Kitap'ta yaptıkları deği-
şikliklerin toptan reddedilişidir. Burada önemli bir formül gözler önüne se-
rilmektedir. Allah'tan başkasına ibadeti öğreten ve Allah'ın bir kulunu ilâh-
lık makamına yücelten hiçbir mesaj Allah'ın talimatı olamaz. Bu nedenle 
bir kitapta böyle bir şeyin varlığı, onun sonraki yılarda kitaba eklendiğinin 
açık bir delili olarak görülmelidir. O halde "Allah'ın oğlu veya O'na eşit ol-
ma" iddiası hiçbir şekilde Hz. İsa'nın (a.s) kendisi tarafından ortaya konul-
muş olamaz. Ancak O'nun sapık takipçileri bunu uydurmuş olabilirler. 

90) İman ettikten sonra kafir olup ve küfürlerinde ısrarcı olanların74 
tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapkın olanlardır. 

74. "Onlar küfürde direndiler": İmanı reddederek, daha da ileri gidip ona 
karşı düşmanlık ve kötü niyetlerini ortaya koydular. Kafalarda şüpheli soru-
lar yaratarak ve tebliği başarısız kılmak için çeşitli tuzak ve gizli planlar ku-
rarak insanları Allah'ın yolundan engellemek için ellerinden geleni yaptılar. 
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166-167) İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen Al-
lah’ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkartması ve münafıklık yapan-
ları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da sa-
vunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izler-
dik" dediler.119 O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar. Kalpler-
inde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını 
daha iyi bilir.  

119. Abdullah İbn Ubey'in 300 adamıyla savaş alanından ayrılmasının ba-
hanesi buydu. Müslümanlar onun ordudan ayrılmak üzere olduğunu gö-
rünce, onu kendileriyle birlikte kalmaya ikna etmeye çalıştılar; fakat o şu 
cevabı verdi: "Bugün hiç çarpışma olmayacağından eminiz. Geri dönmemi-
zin nedeni bu; eğer bugün bir savaş olacağını ummuş olsaydık, muhakkak 
sizinle kalırdık." 

176) Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Çünkü onlar, Allah'a hiç bir şeyle 
zarar veremezler. Allah, onlara ahirette bir pay vermek istemiyor. Onlar 
için büyük bir azap vardır. 

177) Onlar, imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Allah'a hiç bir 
şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır. 

 4 En-Nisâ: 
46) Kimi Yahudiler,72 kelimeleri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar73 ve 
dillerini de eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinledik74 
ve karşı geldik. İşit, işitmez olası75 ve 'Raina' bizi güt, bize bak" derler. 
Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve 'Bizi gözet' deselerdi, el-
bette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları 
küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, 
inanmazlar.  

72. "Yahudi olan" ifadesi, her peygamberin topluluğunun Müslüman olma-
sı gibi, onların da daha önceden "Müslüman" olduklarını anlatmak için kul-
lanılmıştır. Daha sonra yozlaşmışlar ve "Yahudi" adını almışlardır.  

73. Onlar üç yönden suçluydular: 1) Kitab'ın kelimelerinde değişiklik yaptı-
lar. 2) Yanlış yorumlarla Kitab'ın anlamını değiştirdiler. 3) Hz. Peygamber 
(s.a) ve ashabının yanına gidip, bozgunculuk çıkarmak için onlar hakkında 
yanlış haberler yaydılar. Bu şekilde İslâm hakkında yanlış bir imaj oluşturu-
yor ve insanların Müslüman olmasına engel oluyorlardı.  
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74. Yani, onlara Allah'ın emirleri okunduğunda "semi'na" (işittik) diyorlar 
ve sessizce içlerinden "Aseyna" (karşı çıktık) diyorlardı veya "eta'na" (itaat 
ettik) kelimesini öyle bir telaffuz ediyorlardı ki "aseyna" gibi duyuluyordu.  

75. Hz. Resul'le (s.a) konuşurlarken O'nun dikkatini çekmek için İsma' (bizi 
dinle) diyorlar ve sonra birçok anlamlara gelebilen "ğayre müsme'in" söz-
lerini ekliyorlardı. Bu söz "Sen o kadar saygıdeğer bir insansın ki senin ya-
nında kimse söz söyleyemez" anlamına gelebildiği gibi "Sen bir şey söylen-
meye değmezsin" veya "Allah seni kahretsin!" anlamlarına da gelebilir. 

137) İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip, tekrar inkâr eden ve 
inkârda ileri gidenleri168, Allah ne affedecek ne de doğru yola iletecektir. 

168. Bunlar imanı ciddi bir mesele olarak kabul etmeyen, kendi arzu ve is-
teklerini tatmin etmek için onlarla bir oyuncakla oynar gibi oynayan kimse-
lerdir. Kafalarına eser, İslâm'ı seçerler, veya aksi yöne saparlar ve kâfirler-
den olurlar. Çıkarlarına uygun düştüğünde Müslüman olurlar, kâfirlikte 
menfaat varsa hiç tereddüt etmeksizin inkâr ederler. Böyle kişilere Allah ne 
merhamet edecek, ne de onları doğru yola ulaştıracaktır. Onlar kendi kâfir-
likleriyle kalmayıp daha da ileri giderek, diğer Müslümanları İslâm'dan 
döndürmeye çalışırlar. İslâm sancağını indirip yerine küfür sancağını dik-
mek için İslâm aleyhine hile ve desiseler tertip ederler. Bu, insanın kişisel 
küfrüne ek bir günah teşkil ettiği için, İslâm'a inanmayan fakat düşmanlık 
da etmeyen kişiden çok daha büyük cezaya müstahaktır. 

 5 El-Mâide: 
61) Size geldiklerinde: "İnandık" derler. Oysa onlar küfürle girmişlerdir 
ve yine onunla çıkmışlardır. Allah, gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir. 

64) Yahudiler: "Allah'ın eli sıkıdır"92dediler. Onların elleri bağlandı93 ve 
söylediklerinden dolayı lanetlendiler.94 Hayır; O'nun iki eli açıktır, nasıl 
dilerse infak eder. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğu-
nun tuğyanlarını ve küfürlerini artıracaktır.95 Biz de onların arasına kıya-
met gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman 
savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryü-
zünde bozgunculuğa çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. 

92. Arapça bir deyime göre, 'elleri zincirlenmiş' kimse, son derece cimri bir 
kişidir. Bununla Yahudiler, Allah'ın cömert olmayı bıraktığını söylüyorlardı. 
Yahudiler yüzyıllarca en bayağı durumlara düştükten ve tüm ulusal kurtu-
luş ümitlerini yitirdikten sonra, kaybolmuş şanları için yas tutmaya ve ken-
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dilerine karşı cimrilik gösteriyor diye Allah'ı suçlamaya başladılar. İçlerin-
deki beyinsizler, "Allah öylesine sıkılaştı ki, hazinelerin kapılarını bize karşı 
kapattı. Bizim için belâlar ve felâketlerden başka yanında hiçbir şeyi kal-
madı." diyecek kadar sapıttılar. Bu tavır yalnızca Yahudilere has değildir. 
Başka toplumlardaki beyinsiz kişiler de Allah'a dönmek yerine, başlarına 
bir felâket geldiğinde böylesi günaha girecek sözleri söylerler. 

93. Bizzat kendileri öylesine cimrileştiler ki, cimrilikleri atasözü haline geldi.  

94. Cahilce sözleriyle Allah'ı cömertliğe itmek isteyerek, amaçlarında kötü 
bir başarısızlığa uğradılar. Günah ve akılsızca sözlerinin sonucunda Allah'ın 
lânetine uğrayıp, nimet ve rahmetinden yoksun kaldılar.  

95. Yahudiler, Allah'ın sözlerinden üzerlerinde istenilen etkiyi yapmak için 
hiçbir ders almadılar ve ısrarla Hakk'a karşı çıkmaya başladılar. Yanlışları-
nı, düzeltip, yollarını doğrultacakları yerde kimse duymasın diye bu sözü 
bastırmak için büyük çabalar harcadılar. Böylece kendi iyilikleri ve insan-
lığın iyiliği için Allah'ın Hz. Muhammed'e (s.a) indirilmiş olan sözü üzerle-
rinde hiçbir etki yapmadı, aksine çoklarının isyanı ve küfrünü artırdı. 

68) De ki:"Ey kitap Ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni 
ayakta tutmadıkça97 hiç bir şey üzerinde değilsiniz." Andolsun, Rabbin-
den sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini arttı-
racaktır.98 Sen de kâfirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma. 

97. "Tevrat ve İncil'i ikame etmek", öğretilenleri içtenlikle izlemek ve orta-
ya konan hayatı yaşamak demektir. Bu noktada, Kitab-ı Mukaddes'in iki 
tür yazıyı içerdiği hatırda tutulmalıdır. İçerisindeki bazı bölümler Yahudi ve 
Hıristiyan bilginlerce eklenmiştir. Fakat Allah'ın emirleri veya Hz. Musa, Hz. 
İsa ve diğer peygamberlerin sözleri olarak geçen bölümler de vardır. Kur'an 
kendisiyle bu bölümdeki öğretiler arasında herhangi bir farklılık olmadığın-
dan, bunların gözetilmesini ister. Her ne kadar Kitab-ı Mukaddes'in bu bö-
lümleri de sağlam kalamamış; çevirmenler, yorumcular vs. tarafından yer-
li yersiz oraya buraya çekilmişse de, bunlar Kur'an'ın ortaya koyduğu aynı 
temel iman ilkelerini ortaya koyar ve insanı Kur'an'ın öngördüğü aynı ha-
yat biçimine sevk eder. Bu nedenle, eğer Yahudiler, Hıristiyanlar Allah'a 
iman etmiş, kendi peygamberlerine gönderilmiş bu öğretileri izlemiş olsa-
lardı, hiç kuşkusuz Hz. Muhammed'in (s.a) gönderildiği zaman, doğrudan 
bir ümmet halinde bulunur ve önceki kitaplarda yer alan mesajın aynısını 
içeren Kur'an'ı hemen kabul ederlerdi. Hz. Peygamber'i (s.a) izlemede de 
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hiçbir güçlükle karşılaşmazlardı. Çünkü ortada dinlerini değiştirme diye bir 
şey söz konusu değildi; önceden gittikleri yolda devam edeceklerdi.  

98. Allah'ın Rasûlüne indirdiği, onların isyanını ve küfrünü artıracaktır. 
Çünkü onu serinkanlılıkla, selim bir kafayla karşılamak yerine, inatla karşı 
çıkmaktadırlar. 

9 Et-Tevbe: 
12) Ve eğer antlaşmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dinini-
ze düşmanlık besleyip saldırırlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle çar-
pışın.14 Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir;15 belki vazgeçerler. 

14. "... Onlarla savaşmalısınız..." belki savaş korkusu onları, yeminlerini 
bozmaktan ve İslam'a dil uzatmaktan vazgeçirir.  

15. Metinde geçen "yeminler" ve "ahid" kelimeleri, İslam’ı kabule dair et-
tikleri yemin ve bulundukları ahdi ifade eder. Bundan dolayı, onlarla yeni 
bir ahit yapma gibi bir problem ortaya çıkmaz. Eski anlaşmalara gelince, 
bunların tümünü onlar zaten bozmuş bulunuyorlardı. Allah ve Resulü tara-
fından beraatın (bildirge) açıkça ilan edilmiş olması bundan dolayıdır. Böy-
lelerinin, kendileriyle herhangi bir anlaşma yapmaya değmeyen kimseler 
oldukları, eğer şirklerinden tövbe edip dönerlerse ancak o zaman serbest 
bırakılabilecekleri hususu da bu şekilde ifade edilmiştir. Bu ayet, mürtetle-
re nasıl muamele edileceğini açıkça belirtir.  

22) Orada ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz, büyük ödül Allah katında olandır. 

36) Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün-
den beri Allah'ın kitabında on ikidir.34 Bunlardan dördü haram aylardır. 
İşte dosdoğru olan hesap (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zul-
metmeyin35 ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle 
topluca savaşın.36 Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. 

34. Bu, Allah'ın güneşi, ayı ve yeryüzünü yarattığı günden beri, yeni ayın 
sadece ayda bir kez belirdiği, böylece yılın da daima oniki aydan oluştuğu 
anlamına gelir. Burada bu noktaya değinilmesinin nedeni, putperest Arap-
ların, helâl saydıkları haram aya karşılık takvime fazladan koydukları ay-
larla yılın aylarını 13'e veya 14'e yükseltmelerini sağlayan "nesi" (37. ayet) 
uygulamasının reddedilmesidir.  
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35. "...kendinize zulmetmeyin.": "Haram aylarda sonuçta size de zararı do-
kunacak karışıklıklar çıkararak, bu aylarda savaşın haram kılınmasına se-
bep olan iyiliklerin boşa gitmesine izin vermeyin." Haram aylardan; Zilka-
de, Zilhicce ve Muharrem hacc için; Recep ayı Umre içindir.  

36. "Müşrikler bu aylarda savaşmaktan vazgeçmezlerse, size karşı oluştur-
dukları birlik gibi siz de birlik oluşturup bir saf halinde onlara karşı savaşa-
bilirsiniz." Bu ayet, Bakara suresi 194. ayet ile açıklanmıştır. 
 
74) Münafıklar söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar.83 Ant ol-
sun küfür sözünü söylediler. İslâmlıklarından sonra kafir oldular. Elde 
edemiyecekleri bir şeye (Resulü öldürmeye) yönelmişlerdir.84 Öç almaya 
kalkışmaları da ancak, Allah ve Resul’ünün kendi lütfundan onları zengin 
etmiş olmasındandır.85 Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur, şa-
yet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette can yakıcı bir azaba 
uğratır. Ve onlar için yeryüzünde ne bir veli, ne de bir yardımcı vardır.  

83. Onların söyledikleri "küfür sözü"nün ne olduğunu kesin bir şekilde bile-
miyoruz. Fakat o dönemde münafıkların söyledikleri küfür sözlerine deği-
nen birçok hadisler vardır. Tebûk seferi sırasında Hz. Peygamber'in (s.a) 
develerinden biri kaybolup müslümanlar onu aramaya çıktıklarında müna-
fıkların bu olayı alaya alıp birbirlerine şöyle diyerek eğlendikleri rivayet edi-
lir "(Şu adamın peygamberliğine bakın) Gökten haberler alıyor, fakat deve-
sinin nerede olduğunu bilmiyor!"  

84. Burada münafıkların Tebûk seferi sırasında kurdukları tuzaklar kaste-
dilmektedir. Dönüş sırasında Hz. Peygamber'i (s.a) geceleyin bir tepe üze-
rinden geçerken bir çukura itip düşürmeyi plânladılar. Hz. Peygamber (s.a) 
bu plânı haber aldı ve kendisi Ammar b. Yasir ve Huzeyfe bin Yeman ile bir-
likte kısa yoldan, yani tepelerin üzerinden giderken; ordunun tepelerin çev-
resindeki uzun yolu takip etmesini emretti. Yolda giderken yüzleri örtülü bir 
düzine kadar münafığın kendilerini takip ettiğini gördüler. Bunun üzerine 
Huzeyfe (r.a), onları uzaklaştırmak için üzerlerine doğru yürüdü. Münafık-
lar ise onun kendilerine yaklaştığını görünce dehşete düştüler ve kaçmaya 
başladılar. Münafıkların yaptığı diğer plân ise, İslam ordusu hakkında "kö-
tü haberler" duyulur duyulmaz Abdullah ibn Ubey'in Medine'de kral ilan 
edilmesiydi. Çünkü onlar Hz. Nebi (s.a) ve ashabının asla büyük Roma İm-
paratorluğu karşısında dayanamayacağını düşünüyorlardı.  

85. Burada, Medineli münafıkları utandırmak için imalı bir ifade yer almış-
tır ve Medine halkının zenginliğine işaret edilmektedir. Hz. Peygamber'in 
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(s.a) hicretinden önce Medine yüksek bir konuma sahip değildi. Fakat do-
kuz yıl kadar kısa bir süre içinde Hz. Peygamber'in (s.a) ikâmeti ve gerçek 
Müslümanlar olan Ensar'ın fedakârlıkları nedeniyle bu küçük şehir tüm 
Arabistan'ın başşehri oldu. Bunun sonucunda, eskiden köylü olan Evs ve 
Hazreçliler İslâm devletinin "büyükleri" haline geldiler, gerek savaş gani-
metleri gerekse hareketli ticaret hayatı nedeniyle Medine'ye servet akma-
ya başladı. Bu ayette münafıklar, Peygamber'e (s.a) şükranda bulunmak 
yerine, onlara zenginlik sağlamasına rağmen onu kıskandıkları ve haset 
ettikleri için tenkit edilmektedirler. 
 
107) Zarar vermek, küfrü (pekiştirmek), Müminlerin arasını ayırmak ve 
daha önce Allah'a ve Resulüne karşı savaşanı gözlemek için mescit edi-
nenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler 
(varya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. 

16 En-Nahl: 
106) Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan 
sonra Allah'ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan 
gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.109 

109. Bu ayet, imanlarından vazgeçirilmek üzere dayanılmaz işkencelere ve 
acılara maruz bırakılan müminlerle ilgilidir. Onlara, eğer hayatlarına karşı-
lık küfrü kabul etmeye zorlanırlarsa, kalpleri iman bakımından sağlam ol-
mak şartıyla küfür sözlerini kabul etmelerinde bir beis olmadığı, böyle yap-
tıklarında affedilecekleri söylenmektedir. Diğer taraftan eğer küfrü gönül-
den kabul ederlerse, hayatlarını kurtarsalar bile Allah'ın azabından kurtu-
lamayacaklardır. Fakat bu, kişinin hayatını kurtarmak için küfrü söz ile ka-
bul etmesi gerektiği anlamına gelmez. Bu sadece bir ruhsattır ve mümin 
için ideal bir durum değildir. Bu ruhsata göre eğer kişi o sözleri (küfrü ka-
bul ettiğini) söylerse, bundan hesaba çekilmeyecektir. Gerçekte bir mümin 
için ideal olan vücudu parça parça doğransa bile haktan başka birşey söy-
lememektir. Hz. Peygamber'in (s.a) döneminde bazılarının ideale göre dav-
randığını, bazılarının ise kendilerine verilen izinden faydalandıklarını göste-
ren örnekler vardır. Örneğin Habbab bin Eret (r.a) eriyen yağları ateşi sön-
dürünceye dek kor üzerinde yatmaya zorlanmış, fakat imanında sebat gös-
termiştir. Bilal-i Habeşi de (r.a) demirden bir zırh içinde kavurucu sıcağın 
ortasında bırakılmıştır. Daha sonra kızgın kum üzerinde sürüklenmiş, fakat 
yine de "Allah birdir" demeye devam etmiştir. Diğer taraftan anne ve ba-
bası gözleri önünde işkence ile öldürülen Ammar bin Yasir (r.a) örneği var-
dır. Anne-babasından sonra ona da işkence yapmaya başlamışlar, fakat o 
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hayatını kurtarmak için onların söylediği küfür sözlerini tekrarlamak zorun-
da kalmıştır. Daha sonra ağlayarak Hz. Peygamber'e (s.a) gelmiş ve: "Ey 
Allah'ın Rasulü! Beni senin hakkında kötü konuşmadan ve kendi ilâhlarını 
övmeden bırakmadılar" demişti. Hz. Peygamber (s.a) ona "Peki bu sırada 
gönlünde iman sabit miydi?" diye sorduğunda samimiyetle "Kalbim imanla 
doluydu." diye cevap vermişti. Hz. Peygamber (s.a) bunun üzerine: "Eğer 
aynı işkenceye maruz kalırsan yine aynı şeyi yap." demiştir. 

39 Ez-Zümer: 
7) Eğer küfre sapacak olursanız, biliniz ki  Allah’ın size hiç bir ihtiyacı yok-
tur.19 O, kullarının gerçeği yalanlayarak nankörlük etmelerinden hoşnut 
olmaz.20Eğer şükrederseniz, ondan hoşnut olur.21 Hiç kimse bir başkası-
nın günah yükünü yüklenmez.22 Nihayet Rabbinize döndürüleceksiniz. 
Böylece yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Kuşkusuz O, sine-
lerde olanı en iyi bilendir.  

19. Yani, "Sizlerin inkâr etmeniz, Allah'ın hükümranlığına bir halel getir-
mez. Sizler Allah'ı tek ma'bud olarak kabul etseniz de, etmeseniz de, O’ nun 
için fark eden bir şey olmaz.  

20. Allah kendi çıkarı için değil, kullarının iyiliği için küfrü tasvip etmez. 
Çünkü küfür Allah için değil, insanlar için zararlıdır. Burada dikkate değer 
husus, Allah'ın dilemesiyle rızasının ayrı şeyler olmasıdır. Çünkü Allah'ın 
dileği dışında hiçbir şey vuku bulmaz. Fakat O'nun razı olmadığı olaylar 
cereyan edebilir, zaten olmaktadır da. Dünyada zalimler, zorbalar, haydut-
lar, hırsızlar, katiller, caniler, gece gündüz faaliyet göstermektedirler. Allah 
Teâlâ, yaratmış olduğu nizamda bu kimselere fırsat tanımıştır. Allah tıpkı 
salih insanlara iyilik yapmaları için fırsat tanıdığı gibi, fâcir insanlara da 
kötülük yapmaları için fırsat tanımıştır. Allah onlara böyle bir fırsat tanı-
mamış olsaydı yeryüzünde kötülük diye bir şey olmazdı. Tüm bunlar Al-
lah'ın dilemesi dâhilinde olmaktadır, yoksa, Allah'ın bu kötülüklerden razı 
olduğu anlamına gelmez. Nitekim bir kimse haram yol ile rızkını kazanmak 
istediğinde, Allah o kimseye fırsat tanır. Allah'ın hırsıza ya da rüşvet alan 
kimseye bu şekilde rızıklarını kazanmaları için fırsat tanıması, yaptıkları o 
işten razı olduğu anlamına gelmez. Küfür üzerinde ısrar edeni, zorla Mü’-
min yapmaz. Fakat yaratıcısını inkâr edenden de hoşlanmaz.  

21. Küfrün karşıtı olarak, şükür kelimesi kullanılmıştır. Buradan küfrün 
nankörlük, imanın da şükür olduğu anlaşılıyor. Allah'ın ihsanını idrak eden 
kimse için, iman etmenin dışında başka bir yol yoktur. Dolayısıyla şükür ile 
iman birbirine bağlıdır. Fakat küfür olan yerde, şükür olmaz.  
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22. Yani, hepiniz kendi yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Başkasının tesiriyle 
küfür içinde olan bir kimsenin vebalini onu küfre sokan kimse taşımayacak-
tır. Dolayısıyla suçunun cezasını kendisi çekecektir. Bu yüzden küfür ile 
iman arasındaki farkı anlayan kimse, hemen küfrü terketmeli ve İslâm'ı 
seçmek suretiyle kendisini cehennem azabından kurtarmalıdır. 

8) İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman,23 Rabbine yönelerek bütün benli-
ği ile O’na dua eder.24 Sonra kendisine bir nimet lütfettiği zaman, daha 
önce O'na yöneldiği hâlini unutur.25O'nun yolundan saptırmak için26 Al-
lah'a ortaklar koşar.27 De ki: "Küfrünle biraz daha yararlan. Kuşkusuz ki 
sen ateşin halkındansın."  

23. "İnsan" ifadesiyle, Allah'a nankörlük eden kâfirler kast olunmaktadır.  
24. Yani, iyi durumlarında diğer ilâhlarına, felâkete uğradıklarında ise, 
Allah'a yalvarırlar. Çünkü kalplerinin derinliklerinde, aslında diğer ilâhların 
aciz varlıklar, gerçek güç sahibinin ise Allah olduğunu bilirler.  

25. O kötü anlar geçtiğinde yine Allah'ı bırakarak, diğer ilâhlarına taparlar.  
26. Yani, kendilerinin dalâlette olmalarının yanında, başkalarını da teşvik 
ederek; "Bir musibete uğramıştım, falan zat, filan şeyh, ya da keramet sa-
hibi beni o musibetten kurtarmıştı" diyerek, böylece dalâlette olanların 
halkasını genişletirler.  
27. Tekrar o ilâhlarına tapmaya başlar, onlara kurban ve adaklar keserler. 

 
MAL VE EVLÂT İMTİHANDIR  
 
8 El-Enfâl: 
28) Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan konusu-
dur.)23 Allah yanında ise büyük bir mükâfat vardır.  
 
23. Dünya malı ve çocuklar, genellikle kişiyi münafıklığa, ihanete ve haksız-
lık yapmaya yönelten eğilimlerin en büyük sebebi olmaktadır. İşte bu ne-
denle Allah Mü’min leri para ve çocuk sevgisinin aşırılığına karşı uyarmak-
tadır: "Bu dünya büyük bir imtihan sahasıdır. Çocuklarınız ve mallarınız ise 
iki imtihan sebebidir. Bunlar size, onların haklarına uyup uymadığınızı ve 
konulan sınırları aşıp aşmadığınızı denemek amacıyla verilmiştir. Bakalım 
sorumlulukları taşıyarak doğru yolda mı yürüyeceksiniz, yoksa arzu ve eği-
limlerinizin cazibesiyle ondan sapacak mısınız? Bir taraftan Allah'ın kulu ol-
maya devam ederken, diğer taraftan O'nun belirlediği hakların dışına taşa-
rak mal ve çocukların kölesi olmaya eğilimli olan "nefsinizi" kontrol edebi-
lecek misiniz?"  
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64 Et-Teğabun: 
14) Ey iman edenler: Doğrusu, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düş-
manlık edenler olabilir. Onlara karşı dikkatli olun. Eğer affeder, kusurları-
nı görmezden gelirseniz ve bağışlarsanız, bilin ki kuşkusuz Allah, çok Ba-
ğışlayıcı’dır, Rahmeti kesintisiz’dir.29  

29. Bu ayet iki anlama da gelebilir. Birincisi, mümin bir kadın; İslâm'ın hü-
kümlerine bağlanmasını istemeyen bir koca ve o na uyan bir çocukla bir-
likte, hayatı cehenneme döner. Özellikle İslâm ile küfür arasındaki savaşta, 
imanının gereği her türlü zararı ve tehlikeyi göze alarak, gerekirse ülkesin-
den hicret edeceği veya cihat ederek canını tehlikeye atacağı zaman, bir 
mümine en büyük engel yine ailesi olabilir. İkincisi, bu ayetlerin nazil olma-
sına, o dönem Müslümanlarının şartlarını ilgilendiren özel bir durum neden 
olmuştur. Günümüzde de kâfir bir toplumda, İslâm'ı kabul eden kimseler 
için de aynı şey geçerlidir. O dönemde Mekke'de ve Arabistan'ın diğer böl-
gelerinde, öyle olaylar yaşanıyordu ki, birisi Müslüman oluyor, hanımı ve 
çocukları İslâm'ı kabul etmedikleri gibi, onu İslâm'dan döndürmeye çalışı-
yorlardı. Bu mümin kadın için de geçerliydi. Böyle sorunlar içinde olan 
Müslümanlara seslenerek, şu üç nokta vurgulanmıştır.  

a) "Ey iman edenler! İmanınızı önemseyin ve bu nedenle sizden olmayan eş 
ve çocuklarınıza duyduğunuz yakınlık, aranızda bir iman-küfür ve itaat-is-
yan duvarının olduğunu sizlere unutturmasın!"  

b) Daha sonra müminler, dünyadaki çıkarları yüzünden ahiretlerini mah-
vetmemeleri için, uyanık olmaları konusunda uyarılmışlardır. Onlara, Allah 
ve Resul’üne ve İslâm'a sadakatinize engel olacak kadar çıkarlı bulduğunuz 
şeylere düşkünlük ve güven göstermeyin denilmektedir.  

c) Sizlere onların yanlış tutumları hakkında, dininizi onlardan korumanız 
için bilgi verilmiştir. Ama size bu ikazın yapılmasının nedeniyle, ailenizle 
ilişkilerinizi bozarak ev hayatınızı çekilmez hale getirmeyin. Sözkonusu tu-
tumun, yol açabileceği şu zararlar nedeniyle ikaz yapılmıştır. Birincisi, ço-
cukların ıslahı konusunda hiçbir imkânın kalmaması onlarla tüm kapıların 
kapanmasına yol açar. İkincisi, böyle bir tutum, toplum içinde İslâm ile ilgili 
yanlış kanaatlerin doğmasına neden olabilir. Yani; Müslümanlar kötü ah-
lâklı, geçimsiz, şiddete başvuran, zorba, ailesi ile bile geçinemeyen bir kim-
se olarak tanınırlar. Burada, hep İslâm'ı yeni kabul edenlerin bu tür sorun-
lar ile karşılaşmaları dikkate değerdir. Sözgelimi, Müslüman olan bir gen-
cin anne ve babası müşrik ise, onlar çocuklarına yeni dininden dönmesi için 
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baskı yapıyor. Yahut erkek veya kadın Müslüman olur da eşi ve çocukları 
müşrik iseler, o nu bulunduğu hak yoldan vazgeçirmeye zorluyor. Birinci 
durumla ilgili olarak Ankebut: 8 ve Lokman 14-15'te, "Din konusunda anne 
ve babaya itaat etmeyin ama dünyevi meselelerde onlarla iyi geçinin" buy-
rulmuştur. İkinci durumla ilgili olarak, "Eşiniz ve çocuklarınız karşısında di-
ninizi koruyun ama onlara karşı şiddete başvurmayın, bilâkis yumuşak dav-
ranın ve onları bağışlayın" denilmiştir  

 
MECUSİLER 
 
22 El-Hacc: 
17) Allah; İnananlar,23 Yahudiler, yıldıza tapan (Sabii) lar,24 Hristiyanlar, 
ateşe tapan (Mecusi)lar25 ve Müşrik 26 olanların, kıyamet günü aralarını 
ayıracaktır.27 Doğrusu, Allah her şeye tanıktır. 

23. Bu, Hz. Muhammed'e (s.a) kadar gelen Allah'ın peygamberlerine ve ki-
taplarına inanan her çağdaki müslümanlar için kullanılmıştır. Hem gerçek 
Müslümanları hem de kararsız Müslümanları içermektedir.  

24. "Sabiiler" Eski çağlarda iki grup insan bu adla tanınmaktadır: 1) Irak'ın 
yukarı bölgesinde büyük bir çoğunluk halinde bulunan ve vaftizi uygulayan 
Yahya'nın (a.s) takipçileri. 2) Dinlerini Şit ve İdris (a.s) Peygamberlere da-
yandıran ve elementlerin gezegenler tarafından, gezegenlerin de melekler 
tarafından yönetildiğine inanan yıldızlara tapan insanlar. Merkezleri Har-
ran'dı ve kolları tüm Irak'a yayılmıştı. Bunlar, felsefe ve bilimdeki ileri bilgi-
leri ve tıptaki başarıları ile bilinirler.  

25. Biri aydınlık biri karanlık iki tanrıya inanan ve kendilerini Zerdüşt'in ta-
kipçileri olarak kabul eden İran'lı ateşperestler. Bunların inanç ve ahlâkları 
Mazdek tarafından o denli bozulmuştu ki bir adam rahatlıkla kızkardeşi ile 
evlenebilirdi.  

26. "Yukarıdakiler gibi özel adla anılmayan Arabistan'lı ve diğer ülkerden 
tüm müşrikler"  

27. "Allah, farklı insanlar ve dinler arasındaki tüm tartışma ve anlaşmazlık-
lar hakkında kıyamet gününde hükmünü verecek, hangisinin doğru veya 
yanlış olduğu konusunda kararını bildirecektir." 
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MELEKLERİN TASVİRİ 
 
35 Fâtır: 
1) Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer üçer ve dörder1 kanatlı melekleri2 
elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır.3 Şüphesiz Allah, 
her şeye güç yetirendir. 
 
1. Buradaki "Rasûl" (elçi) ifadesi, Allah'dan Hz. Peygamber'e (s.a) mesaj 
getiren melekler anlamına gelmekle birlikte, tüm kâinatta Allah’tan aldık-
ları emirleri yerine getiren ve uygulayan melekler anlamında da kullanılmış 
olabilir. Bu açıklamaların gayesi şudur: Mekkeli müşrikler "melekleri" Al-
lah'ın kızları olarak kabul ediyorlardı. Oysa bunlar sadece Allah'ın hizmet-
kârları ve emir kullarıdır. Bir hükümdarın hizmetkârları onun emirlerini ye-
rine getirmek için nasıl koşuşup dururlarsa, melekler de kâinatın gerçek 
hükümdarı olan Allah'ın emirlerini yerine getirmek için uçuşup dururlar. 
Kısaca meleklerin Allah'ın hükümranlığında söz hakkı yoktur, onlar sadece 
memurdurlar.  
 
2. Bizlerin meleklerin kanatlarının niteliği hakkında bir bilgi sahibi olmamız 
mümkün değildir. Ancak Allah, meleklerin kanatları hakkında insanların 
kuşlar için kullandıkları bir kavramı seçmiştir... Dolayısıyla kuşların kanat-
ları gibi olması en muhtemel görüştür. Ayrıca "ikişer, üçer, dörder kanatla-
rı" oldukları zikrediliyor. Bundan da meleklerin sınıf sınıf oldukları, kendile-
rine görevlerine göre kanat ve kuvvet verilmiş olduğu anlaşılıyor.  
 
3. Bu ifadeden meleklerin dörtten fazla kanatlı olanlarının da bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Abdullah bin Mes'ud'dan (r.a) rivayet edilen bir hadiste, 
Rasûlullah'ın (s.a) Cibril'i 600 kanatlı olarak gördüğünü söylemiştir. (Buha-
ri, Müslim, Tirmizi) Yine Hz. Aişe'den mervidir ki, Rasûlullah (s.a) Cibril-İ 
Emin'i iki kez asıl şeklinde görmüştür. Cibril'in 600 kanadı varmış ve bütün 
ufku kaplıyormuş. (Tirmizi) 
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MERHAMET 

3 Âli ‘İmrân: 
159) Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer 
kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse on-
ları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere 
et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül 
edenleri sever. 

17 El-İsrâ’: 
24) Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim, on-
lar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge."  
 
48 El- Feth: 
29) Muhammed, Allah'ın Resul’üdür. Ve onunla birlikte olanlar da kâfir-
lere karşı zorlu,52 kendi aralarında ise merhametlidirler.53 Onları, rükû 
edenler, secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf ve 
ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerinde-
dir.54 İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur;55 İncil'deki vasıfları ise: San-
ki bir ekin; filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken semizle-
yip-kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup-boy atmış (ki bu,) ekici-
lerin de hoşuna gider. (Bu örnek,) Onunla kâfirleri öfkelendirmek içindir. 
Allah, içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve 
büyük bir ecir va'detmiştir.56  

52. "Eşiddau ale'l-küffar"; Arapça'da "Fulanun şedidun aleyhi" (filan kişi 
onun aleyhine şiddetlidir) yani, onu alt etmesi, kendi isteğine baş eğdirme-
si kendisini zorlar manasına denilir. Kâfirlere karşı Peygamber'in ashabının 
sert olması, onların kâfirlere karşı haşin ve katı davranmaları demek değil, 
imanlarının sağlamlığı, prensiplerinin kesinliği, hayat düzenlerinin olgunlu-
ğu ve imanlarından gelen ileri görüşlülüklerinin şaşmaz lığı sebebiyle kâfir-
ler karşısında granit bir kaya gibi sağlam durmaları demektir. Kâfirlerin is-
tedikleri gibi çevirebilecekleri, şahsiyet tanımayan varlıklar değillerdir. 
Müşriklerin dişleri arasında rahatça çiğneyip eritecekleri yumuşak bir yem 
değildir. Onlar korku ile sindirilemezler. Bir takım ihtiraslarla satın alına-
mazlar. Hz. Peygamber'in (s.a.) yoluna baş koymuş bu Mü'minleri o yüce 
davalarından döndürmeye kâfirlerin gücü yetmeyecektir.  

53. Onların tüm sertlikleri İslam düşmanları içindir, Mü’minler için değil; 
Mü’min lere karşı merhametli, şefkatli, yumuşak, nazik ve dertlerini payla-
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şan gönülden dostlardır. Gaye ve temel inançların bir oluşu onların içinde 
birbirlerine karşı sevgi, dostluk ve tam bir uyumluluk meydana getirmiştir.  

54. Burada anlatılmak istenen namaz kılanların alınlarında secde yapmak-
tan dolayı meydana gelen yuvarlak iz değildir. Burada kastedilen mana 
Allah'a baş eğme sonucu insanda fıtri olarak meydana gelen ruh yüceliği, 
ahlâk güzelliği, vakar ve takva gibi insan çehresinde kendisini gösteren 
hasletlerdir. İnsan siması, insanın ruh dünyasının ve nefis âleminin rahat-
lıkla sayfalarında okunduğu bir kitaptır. Gururlu bir insanın siması, müte-
vazi ve alçak gönüllü bir insanın simasından farklıdır. Ahlâksız bir adamın 
çehresi ile iyi niyetli, temiz ahlâklı bir adamın çehresinin farkı hemen belli 
olur. Serseri ve edepsiz bir adamın yüzü ile munis, haysiyetli ve iffetli bir 
insanın yüzü arasında açık fark görülür. Allah buyruğunun özü, bize şunu 
gösteriyor; Hz. Muhammed'in (s.a.) bu sahabileri ve beraberindekiler öyle 
kimselerdir ki, çehrelerinde takva nurunun parlamasından dolayı onları gö-
renler insanların en hayırlıları ve mahlûkatın en iyileri olduklarını derhâl se-
zerek kabul ederler. Bunun bir örneğini İmam Malik bize şöyle anlatıyor; 
Sahabiler ordusu Suriye topraklarına girdiğinde bölgenin Hristiyanları bun-
lar için "Hz. İsa'nın Havarileri hakkında duyduğumuz o yüce meziyetleri ve 
üstün değerleri taşıyan insanlar" demişlerdi.  

55. Galiba bu, Kitab-ı Mukaddes'in, Tesniye 33. bölüm 2. ve 3. ayetlerine 
işaret etmektedir. Bu ayetlerde Peygamber'in (s.a) geleceği anlatılarak, 
Sahabileri hakkında "Mübarek insanlar" tabiri kullanılmaktadır. Bundan 
başka Tevrat'ta Hz. Peygamber'in (s.a) niteliğini açıklayan ayetler var idiy-
se de bugünkü değiştirilmiş (muharref) Tevrat'ta görülmemektedir.  

56. Surenin 3 ve 4. ayetlerinde Allah, Hudeybiye'de Hz. Peygamber (s.a) ile 
beraber olan bütün sahabenin kalbine sükûnet ve hayır indiğini,  imanla-
rında artış meydana geldiğini beyan etmekte, istisnasız hepsinin cennete 
gireceklerini müjdelemektedir. 18. ayette Allah, ağacın altında Resul'e (s.a) 
biat edenlerin hepsinden razı olduğunu açıklamaktadır. 26. Ayette ise Re-
sul'ün (s.a) dostları, bütün arkadaşları hakkında "Mü’minler" kelimesi kul-
lanılmaktadır. Onlara sükûnet ve huzur indirildiğini haber vermektedir. Bu 
insanların takvada herkesten ileri olduklarını buyurmaktadır. Burada, "On-
lardan sadece Mü'min olanlar hakkında haber verilmektedir" gibi bir an-
lam yoktur. Nitekim bizzat ayetin baş tarafında yapılan tarif ve övülme Re-
sul'ün (s.a) yanında olan sahabenin hepsi için yapılmıştı. Kelimeler ve ifa-
deler, "Seninle beraber olan o kimselerin hepsi şöyle şöyledir" şeklindedir.  
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MERYEM’ İN İSA’ YI DÜNYAYA GETİRMESİ 

3 Âli ‘İmrân:  
38) Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim bana katından tertemiz 
bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin"37 dedi.  
 
37. Hz. Zekeriya (a.s.)’ın çocuğu yoktu. Bu temiz genç kızı görünce bir ço-
cuğu olsun istedi. O'nun Allah'ın koruması altında ve tükenmez kaynakla-
rından verilen nimetlerle nasıl büyüdüğünü görünce, bu ileri yaşında bile 
Allah'ın kendisine, eğer dilerse, çocuk verebileceğini ümit etmeye başladı.  
 
39) O mihrapta namaz kılmakta iken, melekler ona seslendi: "Allah, sana 
Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan,38 efen-
di, iffetli ve Salihlerden bir peygamberdir."  
38. "Allah'tan bir emir (kelime)" ile burada Hz. İsa (a.s.) kastediliyor. Kur'-
an-ı Kerim Onu "Allah'ın bir emri (kelimesi)" olarak anar; çünkü Onun do-
ğumu mucizevî olarak Allah'ın bir tek "Ol" emri ile meydana gelmiştir.  
 
40) “Ey Rabbim! Ben iyice yaşlanmışken, hanımım da çocuktan kesilmiş-
ken, benim nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. O’da: "Pek ala olur." dedi. 
 
42) Hani melekler de: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı 
ve âlemlerin kadınlarına üstün kıldı." demişti.40  
 
40. Bu bölümün en önde gelen amacı Hıristiyanların, Hz. İsa'yı (a.s.) Allah-
'ın oğlu kabul edip, Ona karşı ibadet ederek yaptıkları büyük hatayı anla-
malarını sağlamaktır. Hz. Yahya'nın (a.s.) mucizevî doğumu da onların bu 
yanlış inançlarını savunmalarına karşı bir delil olarak Kur'an'da anlatılıyor. 
Hz. İsa'nın (a.s.) mucizevî doğumu Onu ilâh olarak kabul etmeye yol açma-
malıdır. Çünkü aynı ailede yetişen ve çok değişik bir şekilde yetiştirilen Hz. 
Yahya da (a.s.) bir mucize sonucu dünyaya gelmiştir. 
 
43) "Ey Meryem! Rabb’ine gönülden bağlan, secde et ve rükû edenlerle 
birlikte rükû et."  
 
44) Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahy ediyoruz. Onlardan 
hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle Kur’a atarlar-
ken sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin.23  
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23. Hz. Meryem, annesi tarafından Allah yolunda mâbede adanmış bir kız 
olduğu için cinsiyeti nedeniyle onun koruyuculuğunu kimin yapacağı konu-
su, mâbeddeki görevliler için bir problem oldu. Bu nedenle görevliler prob-
lemi çözmek için kura çekiyorlardı.  
 
45) Hani Melekler: "Ey Meryem! Allah, kendinden bir kelimeyi sana 
müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahi-
rette de şeref sahibi, Allah'a çok yakın olanlardandır." Dediler.  
 
46) "Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o Salihler-
dendir."  
47) "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bana bir çocuk ola-
bilir?" dedi. Öyle (idi cevap).24 (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin 
olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol" der, o da hemen oluverir."  
 
24. "Sana hiçbir erkeğin dokunmamış olmasına rağmen bir erkek çocuğu 
dünyaya getireceksin." "Öyle olacak" anlamına gelen aynı "kezalike" keli-
mesi, Hz. Zekeriya'nın (a.s.) duasına cevap olarak kullanılmıştı. Bu nedenle 
burada da aynı anlamı taşır. Bu bölümün tümünde Hz. Meryem'e hiçbir er-
kekle ilişkide bulunmaksızın dünyaya getireceği erkek çocuğunun müjde-
sinin verilmesi ve tabiî durumdan farklı bir şekilde meydana gelen Hz. İsa' 
nın (a.s.) doğumunun hikâyesi anlatılıyor. Eğer Hz. Meryem normal yoldan 
hamile kalsaydı, Hz. İsa'nın (a.s.) doğumunu anlatan diğer bölümler de 
anlamsızlaşacaktı. Hıristiyanlar Hz. İsa'yı (a.s.) sadece mucizevî doğuşu ne-
deniyle Allah'ın oğlu ve ibadete değer bir ilâh olarak kabul ettiler. Yahudi-
ler de, Hz. Meryem'in hiç evlenmeksizin Hz. İsa'yı (a.s.) doğurduğuna bakıp 
onu suçladılar. Eğer aksi olsaydı, iki grup da Hz. Meryem'in filan adamla 
evlendiğini, Hz. İsa'nın (a.s.) da o adamın sulbünden olduğunu söylerlerdi. 
Bu durumda, Onun mucizevî doğumuyla ilgili şüpheleri dağıtmak için ne-
den bu kadar uzun bir giriş yapıldığına bir sebep bulmak imkânsız olurdu. 
O zaman Hz. İsa (a.s.), "Meryem'in Oğlu" olarak değil de, filan adamın 
oğlu olarak anılabilirdi.  
 
48) "Ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncili öğretecek."  
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MESCİD’İ AKSA 
 
17 El-İsrâ: 
1) Kulunu, ayetlerimizden gösterelim diye, Mescid-i Haram’dan1 çevresi-
ni mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya2 bir gece yürüttü. Ki O sübhan-
dır.3 Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Gören’dir. 

1.Kâbe.  
2. Mescid-i Aksa, uzaktaki Mescid demektir. Bu mescidin, nerede oluğuna 
dair bir bilgi bulunmamaktadır. Haram/dokunulmaz kılınan bölgenin mes-
cidi olan Mescid-i Haram’ın, en uzağında olan Mescid olmalıdır. Kudüs’teki 
Mescid olarak anılması gerçeği yansıtmayan bir rivayettir. Zira bu ayetin 
inişinden yaklaşık 50 yıl sonra, ismi, Abdülmelik b. Mervan tarafından Mes-
cid-i Aksa olarak değiştirilen ve bugün de Mescid-i Aksa olarak anılan mes-
cidin o zamanki adı “Beytü’l-Makdis”ti. Bu rivayetin aynı zamanda; İsraili-
yat içeren birçok kitaplarda efsaneleştirilerek anlatılan ve hiçbir gerçeğe 
dayanmayan “miraç” olayı ile de bir ilişkisi bulunmamaktadır.  
3. Bütün noksanlıklardan uzaktır.                   (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
 
MİRAS 

Kuran bir bütün olarak değerlendirilmediği zaman kadınlarla ilgili yanlış 
anlaşılan diğer bir konuysa miras meselesidir. İlk anlaşılması gereken me-
sele, Kuran’a göre mal, para vb.nin paylaşımında önceliğin vasiyette oldu-
ğudur. Kuran’ın bu açık hükmünü mezhepçi İslamcılar, “Varise vasiyet yok-
tur” şeklinde uydurma bir hadisle ortadan kaldırma cüretini göstermişler-
dir ve böylece hadisle dine ilave yapmanın ötesinde hadisle Kuran ayeti bi-
le iptal edilmeye kalkılmıştır. Kuran’a göre önce vasiyet ve borçlar halledi-
lir. 5-Maide suresi 106. ayette ve 2-Bakara Suresi 180. ayette vasiyet yapıl-
masının söylendiğini görebiliriz. 4-Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerde, tavsiye 
edilen paylaşma anlatılırken, bu paylaşmanın “vasiyet ve borçların halle-
dilmesinden sonra” olduğu söylenir. 

Kadın ve erkek mirasını incelerken, Kuran’ın tüm sistemi içinde para akışını 
ve maddi ilişkileri anlarsak mirastaki paylaşmayı daha iyi anlarız. Kuran’a 
göre erkek, evlenirken kadına Mehir verir. (Mehir kadına verilir, kadının 
ailesine değil.) Kuran, Mehir’in miktarını belirtmediği için örneğin maddi 
ihtiyaç halinde olan, evini yurdunu terk edip evlenecek olan kadın Mehir 
olarak ev, araba vb. isteyebilir. Koca adayıyla bu Mehir’de anlaşırlarsa 
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evlilik olur. Yok kadın böyle bir Mehir talebinde bulunmazsa Mehir bir yü-
zük, bir hediye, bir takı vb. de olabilir. Kuran, Mehir’in, uygun bir tarzda 
verilmesini ister, miktarını belirlemeyerek, birçok konuda oluşturduğu es-
nek ortamı burada da oluşturur. Mehir iki tarafın üzerinde anlaştığı bir 
miktardır. Fakat her durumda erkekten kadına bir maddiyat transferi Me-
hir’le gerçekleşir. Ayrıca Kuran’a göre boşanma olursa; anne çocuğu emzi-
riyorsa çocukla beraber annenin de masrafları erkeğin yükümlülüğündedir. 
Yani Kuran’a göre erkek, hem Mehir vermekle hem de kadına yüklenmeyen 
kimi harcamalarla kadından fazla maddi sorumluluklara sahiptir. Dul kalan 
kadınların ise aldıkları Mehir ve diğer varlıkları geçinmelerine yeterli değil-
se, ihtiyaçları varsa uygun tarzda geçindirilmeleri, tüm Müslümanların va-
zifesi olarak sunulmuştur (2-Bakara Suresi 241). Görüldüğü gibi erkeğin 
parası ve maddi varlığı sürekli bölünür ve üzerinde fazladan sorumluluklar 
vardır. Bunun için Allah, erkek çocuğa, kız çocuğunun iki katı miras önerir. 
Miras ile ilgili teferruatlar Nisa suresi 7, 8, 11, 12 ve 176. Ayetlerdedir.   

Kimi insanların “şu anda devir böyle, artık kadınlar da çalışıyor” veya “oğ-
lumun hanımı zengin” veya “kızımın kocası da kendisi de fakir” gibi farklı 
özel şartlarını ifade eden durumları oluşabilir. Daha evvel de dediğimiz gibi 
Kuran’da esas olan vasiyettir; Kuran’da oranı verilen tüm miras dağıtımla-
rı, vasiyet ve borçlardan geri kalanlar içindir, kişilerin kendi şartlarına göre 
vasiyet düzenlemeleri mümkündür. Örneğin vefat etmeden kızlarına bıra-
kacakları vasiyetle oğullarıyla mirası dengeleyebilir ve Kuran’ın sunduğu 
bu esneklikten yararlanabilirler. Bu konuda da gördüğümüz gibi sorun Kur-
an’a önyargılı yaklaşımlarda ve Kuran’ı bütün olarak kavramaya çalışma-
maktadır. Kuran, her konuyu en mükemmel şekilde çözmekle birlikte, dö-
nemlere bağlı gerektiğinde uygulanabilecek esneklikleri de sunmaktadır. 

4 En-Nisâ: 
7) Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay var-
dır;13 anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından kadınlar için de bir pay 
vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kılınmış bir pay vardır. 

13. Bu ayet miras hakkında beş düzenlemeyi içerir: Birincisi, hem kadınla-
rın hem de erkeklerin mirasta bir hakları vardır. İkincisi, az olsun çok olsun 
miras bütün varisler arasında paylaşılmalıdır. O kadar ki, eğer ölen kişi bir 
miktar kumaş bırakmış olsa bile gerekiyorsa mesela on parçaya ayrılmalı-
dır. Bununla birlikte eğer bir varis isterse diğerinin rızasını alarak onların 
paylarını satın alır ve tüm mirasa sahip olabilir. Üçüncüsü, bu ayetten an-
laşıldığına göre bu kural nakledilebilir olsun, olmasın tarımsal, endüstriyel 
veya diğer her tür mal için geçerlidir. Dördüncüsü, mirasın ancak ölen kişi-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 312 

  

nin arkasında mal bırakması halinde, hak olduğunu gösterir. Beşincisi, aye-
tin ortaya koyduğu hükme göre yakın akrabalar hayatta ise, uzak akraba-
ların mirasta hakları yoktur.  

8) Mirasın paylaşılması esnasında, orada bulunan yakınları, yetimleri ve 
yoksulları da yararlandırın ve onları incitmeyecek bir üslup kullanın.14 

14. Burada ölen kişinin varislerine, mirasta hiçbir hakları olmadığı halde 
yakın ve uzak akrabalara, ailedeki fakirlere, mirasın paylaştırıldığı sırada 
orada hazır bulunan yetimlere karşı cömert olmaları emrediliyor. Varisler 
onlara bir şeyler vermeli ve güzel sözler söylemeye özen göstermelidirler  

11) Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki kızın hissesi kadar tavsiye 
eder.15 Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte 
ikisi16 onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. 
(Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri 
için altıda bir17, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu du-
rumda annesi için üçte bir vardır.18 Onun kardeşleri varsa o zaman da 
annesi için altıda bir'dir.19 (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet ve-
ya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır.20 Babalarınız, oğullarınız, siz 
onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmez-
siniz. (Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve 
hikmet sahibi olandır.21  

15. Mirasın bölüştürülmesinde ilk önemli prensip erkeğin hakkının, kadı-
nınkinin iki katı olmasıdır. Bu tamamen akla uygun ve adil bir paylaştırma-
dır, kadın olmakla veya erkek olmakla bir ilgisi yoktur. Paylaşmadaki bu 
fark, cinsiyet üzerinden değil, toplumsal işlevsellik üzerinden ortaya çık-
maktadır. Yani bu bölüşümde belirleyici olan erkek veya kadın olmak değil, 
onların toplumsal rolleridir; İslam hukuku ailenin ekonomik sorumluluğunu 
erkeğe yüklediği, kadını bundan bağımsız kıldığı için, kadının miras payının 
erkeğinkinden az olması gerektiğini savunur. Eğer toplumsal rollerde, ka-
dın ve erkeğin rolleri değiştirilecek olursa o zaman da kız evladın payı er-
kek evladın payının iki katı olur. Ayetin gerekçesi dikkate alındığında; gü-
nümüzde paylaşım, günün koşullarının dikkate alınması ile rahatlıkla yarı 
yarıya yapılabilir. Kazanmanın ve harcamanın sorumluluğunun paylaşılma-
sı durumunda, mirastaki doğru paylaşım, eşit şekilde bölüşülmesidir.  

16. Aynı şey, iki kız çocuğu için de geçerlidir. Yani ölen kimsenin geride er-
kek değil de iki veya daha fazla sayıda kız evlâdı kalmışsa, tüm mirasın üç-
te ikisi verilir ve kalan üçte bir, diğer varisler arasında paylaştırılır. Bunun 
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gibi, geride başka varisi yok ta sadece bir oğlu kalmışsa, tüm miras ona ka-
lır. Fakat başka varisi varsa, onların hakkı verildikten sonra kalan miras”, o 
oğlunun olur. Bu konuda ümmetin âlimleri ittifak etmişlerdir.  

17. Ölen kişi geride kız ya da erkek sadece bir çocuk veya çocuklar bırakmış 
olsa, anne ve babasından her birine mirasın altıda biri düşer. Geride kalan 
üçte iki ise diğer varisler arasında paylaştırılır.  

18. Başka varis yoksa geriye kalan üçte iki babaya, varsa baba o üçte ikiyi 
o varislerle paylaşır.  

19. Ölen kişinin geride kız veya erkek kardeşleri varsa, annenin payı üçte 
birden altıda bire düşer. Bu altıda bir hisse, babanın payına eklenir. Çünkü 
babanın sorumlulukları artmaktadır. Ölen kişinin anne babası hayatta ise, 
kız veya erkek kardeşlerine mirastan pay düşmediğine dikkat edilmelidir.   

20. İslâm toplumunda, borcun vasiyetten önce gelmesi gibi ortak bir görüş 
vardır. Yani borç her halükârda önce ödenmeli, sonra vasiyet yerine getiril-
meli ve sonra da miras paylaştırılmalıdır. Bakara 180. Ayetinde kişinin vasi-
yetinde tüm servetinin üçte birini hibe hakkı olduğu belirtilmektedir. Bu 
izin, mirastan pay alamayan akrabalara servetten bir miktar bırakabilmek 
içindir. Meselâ, yetim kız veya erkek torun, bir oğlun dul karısı, fakir bir kız 
veya erkek kardeş vs. varsa, kişi vasiyet ederek mirasının bir kısmını 
bunlara bırakabilir. Hatta kişinin malından bir kimseye veya kamu yararına 
vasiyet etmeye hakkı vardır. Kısacası, kanun kişinin mirasının üçte ikisinin 
paylaştırılmasını düzenler ve geride kalan üçte bir miras için de, kişiyi kendi 
ailesinin özel durumlarına uygun bir şekilde vasiyet etmesi için serbest bı-
rakır. Aynı zamanda vasiyetle varislere herhangi bir haksızlık yapılması da 
engellenmiş olur. Aile üyeleri varislere yapılan bir haksızlık durumunda, 
sorunu kendi aralarında veya Kadı'ya başvurarak çözümleyebilirler.  

21. Bu, miras hakkındaki İlâhî kanunun hikmetini anlamayan ve kendi yap-
tıkları eklemelerle, kanundaki "eksikliği" doldurmaya çalışan kişilere bir ce-
vap niteliğindedir. 

12) Eşlerinizin, eğer çocukları yoksa geride bıraktıklarının yarısı sizindir. 
Şayet çocukları varsa, (onunla yapacakları vasiyetten ya da (ayıracakları) 
borçtan sonra) bu durumda bıraktıklarının dörtte bir sizindir. Sizin çocu-
ğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların (kadınlarınızın)-
dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onla-
rın (kadınlarınızın)dır.22 (Yine bu hükümler,) Edeceğiniz vasiyet veya (var-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 314 

  

sa) borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da kadın, ço-
cuğu ve babası olmayan bir kimse olup da onun erkek veya kız kardeşi 
bulunursa onlardan her biri için altıda bir vardır. Eğer bundan fazla ise-
ler, bu durumda kendisiyle yapılan vasiyetten ya da (varsa) borçtan son-
ra üçte bir'de23 zarara uğratılmaksızın24 onlar ortaktırlar. (Bu size) Allah'-
tan bir vasiyettir. Allah, bilendir, (kullara) yumuşak olandır.25  

22. Ölen kişi geride çocuklar bırakmışsa, eşi veya eşlerine mirasın sekizde 
biri, bırakmamışsa bütün mirasın dörtte biri düşer. Bu dörtte bir veya se-
kizde bir eşler arasında eşit paylaştırılır.  

23. Başka varisler varsa, onlara duruma göre geride kalan 5/6 veya 2/3 
üzerinden payları verilir. Aksi takdirde ölen kişinin geride kalan tüm 5/6 
veya 2/3'yi vasiyet etme hakkı vardır. Bütün müfessirler, bu ayetteki erkek 
kardeş veya kız kardeşlerden sadece anne tarafından olan kardeşlerin kas-
tedildiği konusunda aynı fikirdedirler. Öz kız, erkek kardeşler ve sadece ba-
ba tarafından kız ve erkek kardeşler hakkında miras kuralı surenin sonun-
da yer almıştır.  

24. Vasiyet eğer kanunî varislerin haklarına tecavüz ediyorsa zararlıdır; Bir 
hadise göre bu en büyük günahlardan biridir. Başka bir hadiste Hz. Pey-
gamber (s.a) şöyle der: "Bir kimse hayatı boyunca Cennet'e yaklaşacak 
ameller işler, fakat tam öleceği sırada zararlı bir vasiyette bulunur ve so-
nunda kendisini Cehenneme sokacak bir amel işlemiş olur." Böyle bir zarar 
verme her durumda büyük günah olmasına rağmen, burada özellikle varis 
olarak ne anne babası, ne de evlatları olmayan kişi için söylenmiştir. Çünkü 
böyle bir kimsenin, uzak akrabaları mirasından mahrum etme amacıyla va-
siyette bulunma ihtimali vurgulanmaktadır.  

25. Burada Allah'ın Âlim sıfatı iki nedenden ötürü anılmıştır: Birincisi insan-
lara O'nun kanunundan kaçmanın imkânsız olduğunu, çünkü O'nun her şe-
ye kadir olduğunu hatırlatmak, ikincisi de, Allah'ın onlar için hayırlı olanı 
daha iyi bildiğinden dolayı Allah tarafından emredilen miras taksiminin, 
mutlaka doğru olduğuna insanları ikna etmek için anılmıştır. Hâlim sıfatı 
ise, Allah'ın kanunlarının katı ve sert olmadığını, bilâkis onların yumuşak 
olduğunu, insanları zora koşmadığını gösterir.  

33) Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından her birine miras-
çılar kıldık. Yeminlerinizin (akit ile) bağladığı kimselere de kendi payları-
nı verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahit olandır.55   
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55. Bu ayet Araplarda var olan çok eski bir geleneği yürüklükten kaldırdı. 
Araplar birbirleriyle dostluk ve kardeşlik anlaşmaları yaparlar, böylece bir-
birlerine varis olurlardı. Bu şekilde bir manevî oğul, bir manevî babaya va-
ris olurdu. Bu ayette bu "cahiliye" âdeti ortadan kaldırılıyor ve mirasın Al-
lah tarafından belirlenen varisler arasında dağıtılması gerektiği bildiriliyor. 
Fakat hayatta iken bu tip kişilere istenildiği kadar yardım yapılabilir. 

 
MUSA ( A.S.) 

 
7 El-A’râf: 
103) Sonra bunların (peygamberlerin) ardından Musa'yı ayetlerimizle Fi-
ravun'a ve onun önde gelenlerine gönderdik;83 Onlar ona (ayetlerimize) 
haksızlık ettiler.84 Bak işte bozgunculuk çıkaranların sonu nasıl oldu!  
 
83. Daha önce geçen hikâyeler, hakikatte Allah'ın çağrısıyla buluşup sonra 
bunu reddeden bir topluluğun helâkinin artık onlar için kaçınılmaz oldu-
ğunu Mekke halkına anlatmak ve onları ikna etmek içindi. Daha sonra, 
Musa (a.s), Firavun ve İsrailoğullarının kıssaları da gene bu amaçla zikre-
dilmekte. Bunların yanında, diğer başka ayetler de hem Kureyş'in kâfirleri, 
hem inananları ve hem de Yahudileri için pek çok ibret alınan dersler var-
dır. Bu ayetteki kıssada, Kureyşli kâfirlere, hak ile batıl arasındaki mücade-
lenin hemen daha başlarında sahip oldukları kuvvetlerinin, görünen büyük-
lüğüne bakarak kendilerini kandırmamaları salık verilmektedir. Bütün bir 
mücadele tarihi de göstermektedir ki mücadele; doğru olanın yerleşmesi 
uğruna, herhangi bir maddî çıkar gözetmeden, çok büyük, güçlü insanlar 
hatta devletler tarafından korunan batıla karşı küçük bir grup halkın sava-
şımı ile başlar. Nihayetinde de bu mücadeleden bir zafer elde edilir. Hakkın 
Peygamberinin tebliğine engel olmak için kâfirlerin yaptıkları plânların, kö-
tülüklerin nasıl neticede kendilerine geri döndüğünü, Kureyşlilerin görüp de 
ders almaları uyarısı yapılmakta. Allah, haklarındaki son kararı uygulama-
dan evvel, belki kendilerine bir çeki-düzen verirler diye kâfirlere uzunca bir 
mühlet verir. Ayrıca uyarıdan, açık bir işaretten ve olaydan hiç ders alma-
yanlara ibret-i âlem için ceza verir. Muhaliflerin eziyet ve işkencelerinin he-
defi haline gelmiş Müminler için alınması gereken iki ders vardı. Birincisi; 
sayıca düşmandan az olmaları, güçsüz oluşları, kendilerinin mücadele 
azimlerini kırmamalı, yıldırmamalı, ayrıca "yardım" nerede kaldı diyerek 
kalplerinde en ufak bir burukluk hâsıl olmamalıdır. İkincisi; Yahudiler, hak-
ka inandıklarını ikrar etmelerinden sonra bundan cayarak takındıkları tav-
ra karşı da dikkat etmeleri için uyarıldılar. Aksi halde aynı Yahudiler gibi 
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onlar da lanetleneceklerdi. İsrailoğulları'nın geçmiş kıssaları onların da 
kendi menfaatleri için burada anılmaktadır. Onlar, bâtıla ibadet etmenin 
sonuçları konusunda uyarılmakta ve daha önceleri gönderilmiş olan hak 
dini arındıran Hz. Peygambere de iman etmeleri tavsiye ediliyor.  
 
84. Reddederek ve birer büyüdür diyerek "Onlar da bizim ayetlerimize zu-
lüm ettiler". Haksızlık, bir bakıma ayetlere karşı adilce yanaşmamaları ve 
hatta onları birer büyü olarak görmeleri, hafife alıp gülüp geçmelerinden-
dir. Apaçık deliller, ayetlerin Allah'tan olduğunu gösterirken ve hiçbir aklı 
başında insanın da, bunların büyü işi olduğunu" kabul etmemiş olmasına 
rağmen, ayetleri açıkça inkâr etmekten daha büyük bir zulüm var mıdır? 
Üstelik bizzat büyücü ve efsuncuların da bunların meydana gelmesinin bir 
büyünün gücünün çok çok ötesinde olduğunu söylemelerine rağmen, ger-
çeği kabul etmemek tek kelimeyle zulümdü. Bu şekilde ne kadar hikmetten 
yoksun ve bayağı kişiler olduklarını da göstermiş oluyorlardı.  
 
104) Musa dedi ki: "Ey Firavun,85 gerçekten, ben âlemlerin Rabbinden 
(gönderilme) bir peygamberim."  
 
85. "Firavun" kelimesi "güneş tanrısının oğlu" anlamına gelir. Eski Mısır'-
lılar güneşe "Ra" adını vermiş ona "Yüce Tanrı" diye tapmışlar, daha sonra 
da "Firavun" ismini vermişlerdir. Eski Mısırlıların inancına göre, her kral ik-
tidarını, tanrı "Ra" ile olan ilişkisine dayandırır ve kendisinin Ra'nın canlı bir 
örneği, yeryüzündeki temsilcisi olduğunu iddia ederdi. Bundan dolayı, ikti-
dara gelen her krallık hanedanı, kendilerinin güneş soyundan gelen kimse-
ler olduğunu ileri sürdüler ve bütün krallar, kendilerinin "Yüce Rabb" olduk-
larını halka kabul ettirmek için "Firavun" unvanını aldılar. Bununla ilgili 
olarak, Kur'an-ı Kerim'de rivayet edilen, Hz. Musa'nın (a.s.) kıssasında iki 
ayrı Firavun'un zikredilmiş olduğuna da dikkat edilmelidir. Biri, Hz. Musa 
doğduğu zaman Mısır'ı idare etmekte olan ve O’nu kendi evine götürüp 
büyüten; İkincisi ise, Hz. Musa (a.s.) tarafından Allah'ın ilâhî mesajını kabul 
etmesi için İsrailoğulları’ nı serbest bırakması istenen ve Kızıldeniz'de, bo-
ğulan Firavun'dur. Araştırmacılar 1. Firavun’ un İsrailoğulları’ nı baskı ve 
esaret altında tutan ve M.Ö. 1292-1225 yılları arasında Mısır'da hüküm 
süren II. Ramses olduğu görüşündedirler. Aynı ayetlerde zikredilen 2. Fira-
vun’ un ise, babası II. Ramses'e hükümet işlerinde yardım eden ve sonra da 
kral olarak, yerine geçen, oğlu Mineftah olduğu kanaatindeydiler. Fakat 
Hz. Musa'nın ölüm yılı için, İsrailoğulları'nın takvimine göre, M.Ö. 1272 
senesi düşünülmüş olması nedeniyle bu tarihler kesinlik arzetmez. Çünkü 
İsrail, Mısır ve Hıristiyan takvimlerinin tarihlerini uzlaştırmak çok zordur.  
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105) "Benim üzerimdeki yükümlülük, Allah'a karşı ancak gerçeği söyle-
mektir. Rabbinizden size apaçık bir belge ile geldim. Artık İsrailoğulları’nı 
benimle gönder."86  
 
86. Hz. Musa (a.s) Firavun'a özel amaç ile gönderilmişti. Hz. Musa'nın ilk 
görevi Firavunu, İslâm'ı kabul ederek, Allah'a teslim olmaya davet etmek. 
İkincisi; Firavundan, köleliklere son verip, tahakkümünü kaldırarak İsrail-
oğullarını serbest bırakmasını istemekti. Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın bu 
görevlerini bazen bir yerde, gerektiğinde de ayrı ayrı yerlerde zikreder.  
 
106) (Firavun) Dedi ki: "Eğer gerçekten bir ayet getirmişsen ve doğru söz-
lülerden isen, bu durumda onu getir (bakalım)." 
107) Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca, anında apaçık bir ejderha oldu.  
108) Ve Elini sıyırdı, o da anında bakanlara bembeyaz parlayıverdi.87  
 
87. Bu iki mucize, Hz. Musa'ya bütün kâinatın hâkimi ve yaratıcısı olan Al-
lah'ın bir elçisi olduğunun delili olarak verilmiştir. Peygamberler halka her 
ne zaman, Allah'ın bir temsilcisi olduklarını ileri sürdülerse halkın da, "Eğer 
bu gerçekse bize, Allah'ın birer temsilcisi olduğunuzu kanıtlayan ve açıkça 
görülebilen mucizevî şeyler göstermeniz" gerekmez mi? dedikleri daha 
önce belirtilmişti. Bu tür isteklere cevap olarak da peygamberler Kur'an-ı 
Kerim tarafından "Ayât", halk tarafından da "mucizeler" adı verilen olaylar 
göstermişlerdir. Fakat burada mucizeler konusunda, itirazı olanlarla ilgili 
şöyle ciddi bir mesele ortaya çıkıyor: Allah, belli kanunlara göre kâinat 
sistemini hareket ettirdikten sonra faaliyetlerini askıya mı aldı? Şimdi her 
ne surette olursa olsun, çalışmakta olan o sisteme müdahale edemez mi? 
Yoksa Allah, mülkünün idaresini devamlı elinde tutmakta, onda her an 
emirlerini icra etmekte, kısmen ya da tamamen eşyaların görünüşünde, 
olayların meydana gelişlerinde istediği zaman ve biçimde her türlü deği-
şikliği yapmakta mıdır? İlk şıkkı kabul edenler, mucizelere inanmazlar. 
Çünkü bu inançları, Allah ve kâinatı hakkında sahip oldukları kavramla 
zıttır. Bunun aksine, şayet biri Kur'an-ı Kerim'in ileri sürdüğü delillerle ikna 
olur ve ikinci şıkkı kabul ederse mucizeleri kolayca kavrar ve onlara inanır. 
Bir yılanın yaratılmasının, sadece biyolojik süreçle olabileceğine, Allah'ın 
başka herhangi bir şekille onu yaratmasının mümkün olamayacağına ina-
nan kimse şüphesiz, asanın yılan şekline dönüşmesini ve tekrar eski haline 
dönmesini de gerçek dışı bir olay olarak düşünecektir. Şayet biri, tıpkı can-
sız yumurtadan canlı bir civcivin çıkmasına olduğu gibi, dilediği eşyaya can 
verme kudreti olan Allah'ın emri ile asanın da canlı bir yılana dönüşmesin-
de bir olağanüstülük olmadığına rahatlıkla inanacaktır.  
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109) Firavun kavminin önde gelenler: "Bu gerçekten bilgin bir büyücü-
dür" dediler.  
110) "Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.88 Buna ne buyuruyorsunuz?"  
 
88. Burada doğal olarak bazı sorular ortaya çıkıyor: Hz. Musa (a.s.); Fira-
vun ve onun hâkimiyeti için nasıl bir tehlike idi? Onun gibi, kimsesiz, köle 
bir toplumdan gelme birisi, kendi vatandaşlarının "tanrı" olarak taptığı Fi-
ravun gibi güçlü ve zengin bir hükümdara karşı nasıl tehdit olabiliyordu? 
Asanın bir yılana dönüşmesi, nasıl oldu da, Suriye'den Libya'ya, Akdeniz-
'den Habeşistan'a uzanan onun muhteşem imparatorluğuna bir tehlike 
oluyordu? Niçin, Firavun hanedanı ve ileri gelenleri, Hz. Musa'nın onları 
iktidardan etmek ve Mısır'dan kovmak niyetinde olduğu hususunda yay-
gara kopardılar? Bilhassa Allah’tan gönderilen ve İsrailoğulları'na özgürlük 
isteğinden başka talebi bulunmayan bir Resul’den devrim korkusu yaşanı-
yordu? Cevabı şudur: Hz. Musa'nın Peygamberlik iddiası, başlı başına poli-
tik yapıyı da içeren mevcut hayat sistemini baştan aşağıya değiştirecek 
tam bir inkılâbı gerçekleştirmeyi ifade ediyordu. Gerçek şu ki, kâinatın Rab-
bi'nin temsilcisi olduğunu iddia eden birisinin bu hali, bütün insanlardan 
kendisine mutlak teslimiyeti de içermekte oluşudur. Bundan dolayıdır ki, 
Kâinatın Rabbi'nin temsilcisi, başka birisine tabi ya da başka birisinin astı 
olarak değil, ancak idareci ve hami olarak yaşamaya gelmiştir. Çünkü bir 
kâfirin hâkimiyetini tanımak ve ona tabi olmak, peygamberlik iddiasını 
nefy(inkâr) etmektir. Hz. Musa (a.s.), peygamber olduğunu ileri sürdüğü 
zaman, Firavun ve çevresinin politik, toplumsal ve kültür ihtilâli tehdidini 
hissetmiş olmaları bundandır. Şimdi şu sorunun üzerinde duralım: Mısır'ın 
büyük Firavun'unun çevresi; kendi öz kardeşinden başka yardımcısı olma-
yan ve Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu ispatlayan 
mucizevî asası, ışık saçan elinden başka bir alâmeti olmayan Hz. Musa'nın 
peygamberlik iddiasına niçin bu kadar çok önem veriyorlardı? Kanaatime 
göre iki temel neden vardır: Birincisi Firavun ve maiyeti, Hz. Musa'nın üs-
tün şahsiyeti hakkında yeterli bilgiye sahiptiler, onu yakından tanıyorlardı. 
Hz. Musa'nın (a.s) temiz, güçlü bir karakter ve olağanüstü bir kabiliyet sa-
hibi, doğuştan lider ve bir kumandan olduğunu da biliyorlardı. Şayet Tal-
mud ve Yusifus'un kıssalarına itimat edecek olursak, Hz. Musa ayrıca çağı-
nın bütün ilimlerini tahsil etmiş, savaş ve idarecilik hususunda tam mana-
sıyla eğitilmişti. Zira Hz. Musa'nın içinde yetiştirildiği kraliyet ailesi fertleri 
için bu hususlar temel şeylerdi. Ayrıca, Hz. Musa, Habeşistan'a karşı düzen-
lenen seferde mükemmel bir general olduğunu da bizzat ispat etmişti. 
Binaenaleyh bu azametli ve kararlı cesur adam, Firavun'un sarayında Pey-
gamberlik iddiası ile ortaya çıktığı zaman onlar, iddiasını önemsemeden 
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geçemezlerdi. İkinci sebebe gelince asasının mucizelerini ve yed-i beydasını 
(ışık saçan el) gördükleri zaman, dehşet ve korkuya kapılarak onun arka-
sında gerçekten tabiatüstü bir gücün olduğunu kabul etmeye meylettiler. 
Yani demek ki, ona sihirbaz demelerinde açık bir inkâr ve aynı zamanda 
kendilerini ülkelerinden sürüp çıkaracağı korkusu vardı. Şayet onlar, ger-
çekten Hz. Musa'yı (a.s) bir sihirbaz olarak görmüş olsalardı, kesinlikle 
ondan bir devrim sadır olacağını düşünmez ve onu bir tehlike saymazlardı.  
 
111) Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik bekletiver (vereceğin cezayı 
ertele), şehirlere de toplayıcılar yolla";  
112) "Bütün bilgin büyücüleri sana getiriversinler."89  
 
89. Firavun'un maiyetinin bu sözleri, onların ilâhî mucizesinin neticesinde 
meydana gelen değişiklik ile sihirin tesiri arasındaki fark hususunda net bir 
fikirleri olduğunu gösterir. İlâhî mucizesi değişikliğinin gerçek, hâlbuki sihir 
yoluyla sağlanan tesirin ise sadece bir hayalden (görüntü aldanmasından) 
ibaret olduğunu biliyorlardı. Hz. Musa'nın peygamberlik iddiasını, "Bu 
adam usta bir sihirbazdır" diyerek çürütmeye çalışmaları bundandır. Yani 
şunu demek istiyorlardı: Asa fiilen yılana dönüşmemiş aksine, Musa'nın 
sihri ile sadece yılan şeklinde görünmüştür diyerek onu, ilâhî bir mucize 
olarak görmediklerini ifade ettiler. Bundan dolayı da Firavuna, kendi sihir-
bazlarının da, ip, sicim gibi şeyleri yılan şekline dönüştürdüklerini göster-
mek için uzman bütün sihirbazların toplanmasını ve Hz. Musa'nın asa mu-
cizesi ile zihinlerde meydana gelen müthiş etkiyi, bir nebze de olsa, halkın 
kalbinden silmesini tavsiye ettiler.  
 
113) Sihirbazlar Firavuna geldiler: "Eğer galip gelirsek, bize bir ödül var, 
değil mi?"dediler.  
114) "Evet" dedi. "Siz en yakın(larım) kılınanlardan da olacaksınız."  
115) Dediler ki: "Ey Musa, (ilkin) sen mi atacaksın, yoksa biz mi atalım?"  
116) "Siz atın" dedi. (Asalarını) Atıverince, insanların gözlerini büyüleyip, 
onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular.  
117) Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatınca) Bir 
de baktılar ki, o, bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.90  
 
90. Bu cümle iki şekilde tefsir edilebilir: a) Mucize sonucu bir canavara dö-
nüşen asa, yılan gibi görünen, sopa ve bastonları gerçekten yutmuştur. b) 
Canavara dönüşen asa, sihirbazların yılanlarını gerçekte yutmamış, onlar 
üzerindeki sihirin etkisini yok ederek tekrar eski ip ve sopa hallerine çevir-
miştir. İkinci yorum gerçeği doğrular niteliktedir.  
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118) Böylece hak yerini buldu, onların bütün yaptıkları geçersiz oldu.  
119) Orada yenik düştüler ve küçük düşerek, iddialarından vaz geçtiler.  
120) Ve sihirbazlar secdeye kapandılar.  
121) "Âlemlerin Rabbine iman ettik" dediler.  
122) "Musa ve Harun'un Rabbine."91  
 
91. Bu yenilgi ve itiraf Firavun'un adamlarını ters yüz etti. Bunlar, Musa'nın 
(a.s) bir sihirbaz olduğunu açıkça göstermek veya en azından peygamberli-
ği konusunda halkın zihninde şüpheler uyandırmak için tüm usta sihirbaz-
ları bir araya toplamışlardı. Fakat yenilgiden sonra, bu pek mahir ustalar 
Hz. Musa'nın (a.s) göstermekte olduğu şeyin hiç de sihir olmadığını bilâkis 
Yerlerin ve Göklerin Rabbi'nden kaynaklanan bir gücün eseri olduğunu, her 
çeşit sihrin bunun karşısında güçsüz, hükümsüz kalacağını hep bir ağızdan 
kabul ve itiraf ettiler. Hiçbir kimse sihri, sihirbazlardan daha iyi bilip değer-
lendiremeyeceği için onların söyledikleri bir kalemde silinip bir kenara atı-
lamazdı. Sihirbazlar, bilfiil gösteri ve deneme ile bunun bir sihir olmadığını 
doğruladıklarında artık Hz. Musa'nın (a.s) bir sihirbaz olduğunu iddia et-
mek Firavun ve avanesi için imkânsız oldu. 
 
123) Firavun: "Ben size izin vermeden önce O'na iman ettiniz, öyle mi? 
Mutlaka bu, halkı buradan sürüp çıkarmak amacıyla şehirde plânladığı-
nız bir tuzaktır. Öyleyse siz (buna karşılık ne yapacağımı) bileceksiniz."  
124) Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepi-
nizi idam edeceğim."  
125) (Onlar da:) "Biz de şüphesiz Rabbimize döneceğiz" dediler.  
126) Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanma-
mızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. "Rabbimiz, üstü-
müze sabır yağdır ve bizi müslümanlar olarak öldür."92  
  
92. Şartların kendi aleyhlerine döndüğünü görünce Firavun, başka bir plan 
kurdu. Bu sefer de, tüm gösterilerinin Hz. Musa (a.s) ve sihirbazların kur-
muş oldukları bir tuzağın neticesi olduğunu söyledi. Sonra, yaptığı bu suç-
lamanın doğru olduğunu itiraf etmeleri için de sihirbazları şiddetli bir ceza 
ve ölümle tehdit etti. Fakat bu da aleyhine döndü. Sihirbazlar bu yeni 
inançlarında kararlı ve uğrunda da her türlü zulme katlanmaya hazır ol-
duklarını gösterdiklerinde, Hz. Musa'nın (a.s) getirdiği gerçeğe olan inanç-
larının herhangi bir oyun değil, imanlarının samimi bir itirafı olduğunu is-
patladılar. Bu yüzden de Firavun, hak ve adalet hususunda takınmış oldu-
ğu yalandan tavrı bırakmış, açıkça despotluğa ve zulme başlamıştır. Bu 
bağlamda, ayrıca dikkatten kaçmaması gereken önemli bir husus da; İma-
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nın, bir kaç saniye içerisinde sihirbazların yapılarında meydana getirdiği 
inanılmaz değişimdir. Aynı insanlar, atalarının dinine yardım etmek uğru-
na evlerini, barklarını terk etmişlerdi. Ve daha bir kaç dakika önce, sıkıl-
gan ve mütevazı bir şekilde, Firavun'dan, Hz. Musa ile olan mücadelede 
eğer başarılı olurlarsa kendilerine ne gibi mükâfatlar verileceğini soran bu 
insanlar şimdi, gerçek inancın cesareti ve şecaatiyle doluyorlardı. Önünde 
tazimle eğildikleri ve mükâfatlar istedikleri aynı krala karşı şimdi meydan 
okuyacak kadar cesur ve kahraman olmuşlardı. Fakat şimdi inançlarının 
doğruluğuna öyle kani olmuşlardı ki artık tehdit edildikleri en korkunç iş-
kenceler karşısında bile, bundan vazgeçmeyi düşünmüyorlardı.  
 
127) Firavun kavminin önde gelenleri: "Musa ve kavmini, yeryüzünde 
bozgunculuk yapsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye mi (serbest) 
bırakacaksın?" dediler. O da: "oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bıraka-
cağız.93 Şüphesiz biz, onlara karşı kahredici bir üstünlüğe sahibiz" dedi.  
 
93. Baskı ve zulmün iki dönemi vardı. İsrailoğulları ilk defa, Hazreti Musa'-
nın doğumundan önce II. Ramses'in yönetimi sırasında zulme uğradılar. 
Ayette anlatılan ikinci zulüm dönemi ise Hz. Musa'nın (a.s) elçi olarak gel-
mesinden sonra, Mineftah'ın hükümdarlığı esnasında başladı. Mamafih 
bununla beraber bir ortak nokta vardı ki: İsrailoğulları'nın yavaş yavaş soy-
ları kuruyacak şekilde erkek çocukları öldürülüyor, kız çocukları hayatta bı-
rakılıyor ve sağ kalanlar da diğer ırklar arasında kayboluyordu. 1896 sene-
sinde yapılan arkeolojik kazılarda muhtemelen bu döneme ait bir levha 
bulundu. Mineftah'ın kahramanlık ve zaferlerinden bahseden levhanın 
üzerinde "İsrailliler imha edilmiştir ve onları yeniden türemeleri için geride 
hiçbir tohum bırakılmamıştır" diye bir cümle geçer. (bkz. Mümin suresi: 25) 
 
128) Musa kavmine: "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, 
arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç 
muttakiler içindir." dedi.  
129) "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık" 
dediler. (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve sizleri 
yeryüzünde halifeler kılar, böylece nasıl davranacağınıza bakar" dedi.  
130) Ant olsun, belki öğüt alıp-düşünürler diye Firavun ile (çevre)sini yıl-
larca kuraklık ve ürün kıtlığına uğrattık.  
131) Onlara bir iyilik geldiği zaman "Bu bizdendir" dediler; bir kötülük 
isabet ettiği zaman da Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. 
Haberiniz olsun, Allah katında asıl uğursuz olanlar kendileridir; ama 
onların çoğu bilmezler.  
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132) "Bizi büyülemek için ne kadar mucize (ayet) getirirsen getir, yine de 
biz sana inanacak değiliz" dediler.94  
 
94. Bu, Firavun'un etrafındakilerin kesinlikle sihir olmadığını bildikleri şeye 
hâlâ sihir demelerindeki yobazlık ve inatçılıklarının en uç noktasıydı. Sihrin, 
bütün bir ülkenin kıtlık ve açlığına sebep olamayacağını aptal bir kimse bile 
bilir. Kur'an-ı Kerim, aynı hikâye ile ilgili olarak Neml suresinin 13 ve 14. 
Ayetlerinde şöyle der: "Delillerimiz, aşikâr bir şekilde onlara geldiği zaman, 
apaçık bir büyüdür dediler. Kendileri bunlara inandıkları, kabul ettikleri 
halde zulümleri ve kibirleri yüzünden inat ederek ayetlerimizi inkâr ettiler."  
 
133) Bunun üzerine biz de, ayrı ayrı mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine 
tufan,95 çekirge, buğday güvesi,96 kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine 
büyüklük tasladılar ve suçlu günahkâr bir kavim oldular.  
 
95. Her ne kadar bu herhangi bir şekilde de olabileceği gibi, büyük bir ihti-
malle, dolu taneleri ile karışık yağmur fırtınası halinde vuku bulmuştu. İn-
cil'in bundan, yağmur fırtınası olarak değil de sadece "şiddetli dolu tanele-
rinin inmesi" şeklinde bahsetmesine rağmen yaygın olan fırtına kelimesi 
tercih edilmektedir.  
 
96. Arapça "cerade" kelimesi esas olarak, bit, sinek, sivrisinek, küçük çekir-
geler, buğday biti ve benzeri gibi küçük haşerat mânâsına gelir. Geniş an-
lamları olan bu kelime bit ve sivrisineklerin insanlara, ekin böceklerinin de 
tahıla aynı anda musallat olmuş olmaları nedeniyle kullanılmaktadır.  
 
134) Başlarına azap gelince: "Ey Musa! Sana verilen söze dayanarak 
Rabb’ine dua et. Eğer bizden bu azabı uzaklaştırırsan, ant olsun sana 
iman edeceğiz ve İsrailoğulları nı seninle birlikte göndereceğiz, “dediler.  
135) Belli bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca da, hemen sözlerin-
den dönüverdiler.  
136) Bu yüzden, Biz de onlara hak ettikleri cezayı verdik, ayetlerimizi 
umursamayıp yalanladıkları için onları denizde boğduk.  
137) Mustaz'af olan kimseleri de bereketlendirdiğimiz arzın, doğusuna 
ve batısına mirasçı kıldık.97 Sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğul-
ları’ na takdir ettiği hüküm gerçekleşti. Firavun ve kavminin yapıp yük-
selttikleri (köşklerini, saraylarını) da yerle bir ettik.  
97. Yani, "İsrailliler, Filistin'e varis kılındı"demektir. 
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138) İsrailoğulları’nı denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğil- 
mekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, on- 
ların ilahları (var; onların ki) gibi sen de bize bir ilah yap."98 O: "Siz ger- 
çekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz"dedi.  
 
98. "Bu insanlar", "Sina yarımadasında askeri bir garnizon olan Mafka'da 
yaşayan Mısır'lılardı. İsrailliler Kızıldeniz'i, muhtemelen şimdiki Süveyş ili ile 
İsmailiye arasında bir yerden geçerek yolculuklarını o zamanlar Mısır'ın hâ-
kimiyeti altında olan yarımadanın güneyine doğru, kıyı boyunca sürdürdü-
ler. Daha aşağılarda bakır ve zümrüt maden ocakları bulunuyordu. Bunla-
rın korunması için Mısırlılar buralara yakın yerlere bazı askerî garnizonlar 
kurmuşlardı. Bunlardan birisi, Mısırlıların, yarımadanın güneybatısında ka-
lıntıları bugün bile durmakta olan büyük bir tapınak inşa etmiş oldukları 
Mafka'da bulunuyordu. Buna yakın başka bir yerde, Sami kavimlerinin ay 
tanrısına tahsis edilen başka bir tapınak da bulunmakta idi. Muhtemelen 
İsrailliler bu tapınağın yanından geçerken yapay bir put edinme hevesine 
kapılmış ve Hz. Musa'dan böyle bir istekte bulunmuşlardır. Bu olay, Fira-
vunların baskıcı zulmü ile oluşan Mısır kültürünün, İsrailoğulları'nın esaret-
leri sırasında üzerlerinde derin izler bıraktığını gösterir. Hz. Musa'nın (a.s) 
ilk halefi Yeşu'nun (Yu-şa) Mısır'dan çıkışlarından yetmiş yıl sonra İsrailli-
ler'e irad ettiği son hitabesindeki sözlerden, buna kolayca hükmedilebilir: 
Bu, Hz. Musa'nın kırk ve peygamber Yeşû'nun yirmi sekiz yıllık talim ve reh-
berliğinden sonra bile İsraillilerin, Mısır Firavunlarının hâkimiyeti altında 
geçirdikleri uzun kölelik sırasında, hayatlarına bulaşmış olan kötü tesirle-
rinden kendilerini temizleyemediklerini gösterir. İşte bu, o ifsat olmuş Müs-
lümanların, Mısır'dan çıkışlarından sonra bir put tapınağı görür görmez, 
Mısırlı efendilerinin kulluk ettiği o tanrıların önünde secdeye kapanmaya 
son derece hevesli olduklarının göstergesidir.  
 
139) Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta 
oldukları ibadetler de geçersizdir."  
140) "O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı 
arayacağım?"  
141) "Hani size dayanılmaz işkenceler yapan, kadınlarınızı sağ bırakıp 
erkek çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtardık. Bunda Rab-
binizden sizin için büyük bir imtihan vardı."  
142) Musa’ya otuz gece süre verdik ve ona bir on daha ekledik. Böylece 
Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye tamamlandı.99 Musa, kardeşi Ha-
run'a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu 
tutma"100 dedi.  
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99. Mısır'dan ayrıldıktan sonra İsrailoğulları, esaret bağlarından kurtularak 
hür hale gelip, bağımsız bir millet olduklarında, kavminin uyacağı şeriat, 
kendisine talim edilmek üzere Hz. Musa (a.s) ilâhî bir emirle Tur-ı Sina'ya 
çağrılmıştı. Bu, zikredilen davet serilerinden ilkidir. Kendisine verilen bu 
ağır görevin gerektirdiği biçimlenme kazanmasını sağlayacak oruç, Zühd, 
ibadet, dua, iç murakabe, arınma ve tefekkür için, Hz. Musa (a.s) kırk gün-
lüğüne buraya çağrılmıştı. Hz. Musa (a.s) bu esnada kavmini, Nabi Salih ile 
Tur-ı Sina arasında Vadi'ş-Şeyh denilen yere bırakmıştı. Meydanı'r-Raha 
denilen mevkidir. Vadinin bir tarafında mahalli söylentilere göre Hz. Sa-
lih'in (a.s) Semûd topraklarından göç edip yerleştiği tepecik yer alır. Hz. 
Salih'in (a.s) anısına dikilen cami bugün bile orada durmaktadır. Vadinin 
diğer ucunda "Cebel-i Harun" denilen ve rivayet edildiğine göre, İsrail-
oğulları'nın buzağıya tapmalarını protesto etmek üzere Hz. Harun'un git-
tiği yer olan bir tepecik vardır. Vadinin üçüncü tarafında, deniz seviyesin-
den yaklaşık 7359 fit yükseklikte ve çoğu zaman bulutlarla kaplı Sina dağı 
vardır. Bu dağın tepesinde, Hz. Musa'nın (a.s) kırk gün ve geceyi geçirdiği 
dolayısıyla ziyaret için kutsal bir mahiyet kazanmış olan mağara bulunur. 
Mağaraya yakın Müslümanların bir camisi, Hıristiyanların bir kilisesi ve 
dağın eteğinde de, Bizans İmparatoru Jüstinyen devrinde inşa edilmiş bir 
manastır vardır.  
 
100. Hz. Harun, Hz. Musa'dan iki üç yaş daha büyük olmasına rağmen pey-
gamberlik görevi hususunda O'nun emri altındaydı. Gerçekte Hz. Harun bir 
peygamber olarak, Hz. Musa'nın tebliğ çalışmalarında ona yardımcı olmak 
üzere vazifelendirilmiştir. O'nun Allah tarafından Hz. Musa'ya yardımcı 
olarak görevlendirilmesi konusu Furkan 35'te şöyle belirtilmektedir: "Biz 
Musa'ya kitap vererek kardeşi Harun'u ona yardımcı yapmıştık."  
 
143) Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi de onunla konuşunca: 
"Rabbim, bana göster, Seni göreyim" dedi. (Allah:) "Beni asla göremez-
sin. Ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar kılabilirse, sen de beni göre-
ceksin." Rabbi dağa tecelli edince, onu param parça etti, Musa bayılarak 
yere düştü. Kendine geldiğinde: "Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe 
ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim" dedi.  
144) "Ey Musa" dedi. "Gönderdiklerimle ve Kelamımla seni insanlar üze-
rinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol."  
145) Biz ona Levhalarda101 her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir 
açıklamasını yazdık. (Ve:) "Şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de em-
ret ki en güzeliyle sarılsınlar.102 Size fasıkların yurdunu pek yakında gös-
tereceğim"103 (dedik).  
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101. İncil, bu iki levhanın kalın taş kalıpları halinde olduğunu söyler. Kur'-
an-ı Kerim ve İncil, ikisi de, levhalardaki yazıyı Allah'a atfederler. Fakat 
elimizde bu yazının nasıl yapıldığını anlatan açık bir kaynak mevcut değil-
dir. Yani, levhalar üzerindeki yazının Allah tarafından aracı bir melek vası-
tasıyla mı, yoksa Hz. Musa (a.s) eliyle mi yazıldığına dair kesin bilgi yoktur.  
 
102. "İlâhî düstur ve açıklamalar doğru ve açık anlamları içerisinde uygu-
lanmalıdır ki, saf bir kalp ve hüsnüniyet sahibi normal zekâlı herhangi bir 
insan tarafından kolayca kavranabilsin". Bu şart; ilâhî emirlerin, yasal saf-
satalarla şeytanca hile ve aldatma yollarına başvurarak, insanların anla-
malarına engel olmak isteyenlere mani olmak içindir.  
 
103. "Yolunuza devam ederken, ilahî kanuna uymayan, Allah'a ibadet et-
meyi ve itaat yollarını terkeden, bâtılın o dar yollarında yürümekte ısrar 
eden kimselerin ev ve barınaklarının kalıntılarını göreceksiniz. Bu harabe-
lere rastladığınız zaman, böyle sapık yolları benimseyenlerin akıbetini, biz-
zat kendiniz hemen fark edeceksiniz.  
 
146) Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engel-
leyeceğim.104 Onlar bütün ayetleri görseler bile ona inanmazlar; Rüşd-
(dosdoğru) yolunu görseler de, onu yol tutmazlar, ama azgınlık yolunu 
görseler onu kendilerine yol tutarlar. Bu, ayetlerimizi yalanlamalarından 
ve ondan gafil olmaları dolayısıyladır.  
 
104. "İşte Benim Kanunum: Kibir ve gurur ile hareket eden insanlar her-
hangi bir ibret işaretinden hiçbir nasihat alamazlar, kendilerine ders vere-
bilecek bir şeyden de hiçbir şey öğrenecek değillerdir." Kur'an-ı Kerim'e gö-
re, kendisinin, Allah'a boyun eğmekten, kul olmaktan daha üstün olduğunu 
düşünen, emirlerine aldırış etmeyen ve sanki Allah'ın kulu, Allah da onun 
Rabbi değilmiş gibi tavır takınan bir kimse yeryüzünde mağrur ve kendini 
beğenmiş biridir. Açıkça böyle küstahlığın haklı hiçbir gerekçesi olamaz. 
Zira hiçbir kulun Allah'ın arzında yaşarken, sanki O'nun kulu değilmiş gibi 
bir tavır içinde olmaya hakkı yoktur.  
 
147) Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı yalanlayanların amelleri 
boşa çıkmıştır.105 Onlar, ancak kendi yaptıkları ile cezalandırılacaklardır.  
 
105. "Onun amelleri boşa çıkmıştır", hiçbir faydalı netice vermemiş, kıy-
metsiz, değersiz olmuşlardır. Zira bunlar insanın amellerini anlamlı kılan, 
iki temel şartı taşımamaktadır. Birincisi, bu ameller sadece dünyada değil 
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ahirette de kurtuluşa ermeyi hedeflemesi gerekir. Bu iki hedefi amaç edin- 
meyen herhangi bir amel boşa çıkacak demektir. Böyle kimselerin durumu, 
sahibinin hilâfına, onun arazisinden malını zorla gasp ederek faydalanan 
zorba kimsenin haline benzer. Bu kimseye, böyle haksız kazanç ve gasptan 
dolayı ancak şiddetli bir ceza müstahaktır. Arazinin gerçek sahibi onun bu 
küstahlığına göz yumduğu sürece malından faydalanacağını bilmesine rağ-
men, bir gün zorla elinden bunun gideceğini de bilir. Gerçek sahibi, topra-
ğını gasbedenden geri alınca, artık elde edilen mahsulden o zorbanın payı 
kesilmiş olacaktır.  
 
148) (Tura gitmesinin) Ardından Musa'nın kavmi, süsleme eşyalarından 
böğürmesi olan bir buzağı heykelini (ilâh) edindiler. Onun kendileriyle 
konuşamadığını ve hidayet yolunu gösteremediğini görmediler mi ki? 
Onu (tanrı) edindiler de, zulmedenlerden oldular.107  

 
107. Buzağıya tapınma, Mısır'da bulundukları süre içinde İsrailoğulları'nda 
vuku bulan ikinci bir değişikliktir. Kur'an-ı Kerim: "Onlar (İsrailoğulları) in-
kâra o derece meyilli idiler ki, kalplerinde buzağıya ta'zim taşıyorlardı" di-
yerek Beni İsrail'in, Mısırlıların buzağıya tapıcılığından etkilenmiş olduğunu 
söyler. Gerçekten ne ilginç bir durumdur ki, Mısır'dan, mucizevî kaçışlarının 
üzerinden daha üç ay bile geçmeden, İsrailoğulları, peygamberlerinden 
kendileri için yapay bir tanrı yapmasını istemiş ve Hz. Musa (a.s) Allah'tan 
talimat almak üzere kırk günlüğüne Tur-i Sina'ya çıktığı zaman, kavmi 
konakladığı er-Raha ovasında, O'nun yokluğundan istifade ederek bir hey-
kel yaptılar. Esaretten henüz daha yeni kurtulduklarını ve Kızıldeniz'i sağ 
salim geçerlerken, Firavun ve ordusunun nasıl Allah'ın yüce kudreti saye-
sinde boğulduklarını bilmelerine rağmen, Rablerini unuttular.  
 
149) Sapkınlıklarını anlayıp yanıldıklarını görünce: "Eğer Rabbimiz bize 
merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa kesin olarak hüsrana uğrayanlar-
dan olacağız" dediler.  
 
150) Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara: 
"Beni arkamdan, ne kötü temsil ettiniz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdı-
nız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisi-
ne doğru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem oğlu, bu topluluk beni zayıf-
lattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. 
Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler top-
luluğuyla birlikte kılma (sayma)"dedi.108  
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108. "Beni, bu zalim kavimle bir tutma, beni onlardan biri olarak sayma" 
ifadelerini burada nakletmekle Kur'an-ı Kerim, Hz. Harun'u Yahudilerin sür-
düğü günah lekesinden arındırıp temizlemiştir. Kitab-ı Mukaddes'e göre, 
onlara tanrı olarak altından bir buzağı heykeli yapma suçunu Harun (a.s) 
işlemişti. Şöyle ki: " Musa'nın dağdan inmesinin geciktiğini görünce, kavmi 
Harun'un yanında toplandı ve ona dediler ki: Kalk bize, önümüzden gide-
cek tanrılar yap, çünkü Musa'ya, bizi Mısır'dan çıkaran bu adama, ne oldu 
bilmiyoruz. Harun onlara: Hanımlarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulak-
larındaki altın küpeleri söküp çıkarın ve onları bana getirin dedi. Bütün ka-
vim mensupları kulaklarındaki altın küpeleri söküp çıkardılar, onları Harun-
'a getirdiler. O, onları, eritilmiş altın külçesine çevirerek, oymacı aleti ile şe-
kil verdi ve dökme bir buzağı yaptı. Kavmi şöyle seslendiler: Ey İsrail, seni 
Mısır diyarından çıkaran ilâhlar bunlardır. Harun bunların önünde kurban-
ların kesileceği bir yer yaptı ve şöyle ilân etti: Yarın Rabb için ziyafet bayra-
mıdır. Ertesi gün sabahtan, yapılan adakları yerine getirdiler. Kavim yemek 
ve içmek üzere oturup oynamaya ve eğlenmeye başladı." (Çıkış, 32: 1-6). 
Kur'an, bu iddiayı reddederek çürütmüş, bu meselede o iğrenç günahın so-
rumlusunun Allah'ın peygamberi Hz. Harun (a.s) değil aksine "Samiri" 
adındaki bir asi olduğu gerçeğini nakletmiştir. (Daha fazla bilgi için bkz. 
Taha: 90-94). Yahudilerin peygamberini, birçok iğrenç günahlarla hatta 
şirkle itham etmeleri belki garip gelebilir, fakat tarihleri üzerindeki derin ve 
eleştirel araştırmalar, bu ithamların, kendi ahlaki çöküntülerini doğrula-
mak için yapılmış olduğunu gözler önüne serecektir. Genel olarak bütün bir 
toplum, özel olarak da din âlimleri ve hahamlar, sapıklık ve ahlâksızlık içine 
düştükleri zaman, bu durumda olan bireyin suçluluk psikolojisi içerisinde 
kötü davranışlarını haklı göstermek için bir takım mazeretler uydurmaya 
başlarlar. İnsanlar şirk, büyücülük, zina, ihanet sahtekârlık ve buna benzer 
büyük günahlar işlediklerinde, sıradan bir insan için bile büyük ahlâksızlık 
ve utanma vesilesi olan bu büyük günahları peygamberlere isnat ederek 
onların temiz şahsiyetlerini lekelemişlerdir. Onlar böyle yaparak aslında 
kendi çirkin fiillerini haklı ve mazur göstermek istemektedirler. Hatta bu 
devirde yaşayan insanlar, "Bu tip günahlardan peygamberlerin bile kendi-
lerini koruyamadıkları bir zamanda bizim gibi sıradan insanlar böyle zaaf-
tan nasıl kurtulabilir" diyerek kendilerini müdafaa etmeye kalkıştılar. Ahlâ-
ki yozlaşma süresince Hindular da aynı şekilde hareket etmişlerdi. O döne-
me ait edebiyatları; tanrıları ve azizleri kapkara renkler içinde tasvir ede-
rek, "Bu gibi yüce ve seçkin varlıklar ahlâksızlıklara bulaşınca, onlar için 
utanılacak bir durum olmayan bu gibi fiiller, halk için neden olsun?" diye-
biliyorlardı.  
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153) Kötülük yapıp, ardından tevbe edip ve iman edenler; hiç şüphesiz 
Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette bağışlayandır ve esirgeyendir.  
 
154) Öfkesi geçince Musa Levhaları aldı. Onlarda ki yazıda "Rabb’lerine 
karşı gelmekten korkanlar için bir Hidayet ve rahmet vardı" yazıyordu.   
 
155) Musa belirlediğimiz buluşma için kavminden yetmiş kişi seçti.109 
Bunları da 'dayanılmaz bir sarsıntı' tutunca: "Rabbim! Dileseydin, onları 
da, beni de daha önceden helâk ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptık-
larından dolayı bizi helâk edecek misin? O da Senin denemenden başkası 
değildir. Onunla sen dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete eriştirirsin.110 
Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların 
en hayırlısısın. “dedi.  
 
109. Cemaatleri adına, İsrailoğulları'nın işlemiş oldukları buzağıya tapma 
günahından dolayı, Rablerinin önünde af dilemek ve nihayet O'na itaat et-
me konusundaki sözleşmeyi yenilemek üzere Beni İsrail'den yetmiş kişi Tur-
i Sina'ya çağrıldı. İncil ve Talmud bundan bahsetmez. Fakat İncil, bunun ye-
rine, kavminin üzerine fırlattığı zaman parçalanan levhaların yerine yeni-
leri verilmek üzere, Hz. Musa'nın (a.s) Tur-i Sina'ya davet edildiğini söyle-
mektedir (Çıkış: bölüm 34).  
 
110. Yeni, her bir imtihan vesilesi, insanlar için son derece kesin ve kati so-
nuçlar verir. Aynı harmanda yığın halinde bulunan sap ve taneyi birbirin-
den ayıran savurma gibi, böyle durumlarda, imtihanda başarılı olan, bunu 
ancak Allah'ın hidayeti ve yardımı ile elde eder, başarısız olan da ilâhî hida-
yet ve yardımdan yoksun olduğu için kaybeder.  
 
156) Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yö-
neldik. Dedik ki: "Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise her 
şeyi kapsamıştır.111 Onu takva sahibi olanlara, zekâtı verenlere ve ayet-
lerimize iman edenlere yazacağım."  
 
111. "Allah'ın mevcudatı idaresindeki üslubu gazaba ve hiddete değil mer-
hamete dayanır. O, kullarına daima rahmet eder, gazap ve hiddetini ise, 
sadece kullarının isyan ve küstahlıkları, konulan sınırı aşarsa izhar eder."  
 
159) Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir top-
luluk vardır.117 
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117. Kur'an meali hazırlayanların büyük bir kısmı, 159. ayete şöyle bir an-
lam verirler: "Musa ümmeti içinde, Hakka götüren ve Hakka uygun karar 
veren bir topluluk vardır." Böyle bir mânâyı verenler, yani Kur'an'ın vahyol-
duğu devirde, onların içinde böyle bir grubun bulunduğunu söylemek ister-
ler. Fakat biz ise, bu hususun geçtiği metinden, Hz. Musa'nın (a.s) peygam-
berliği zamanında İsrailoğulları arasında iyi insanlardan meydana gelen bir 
topluluğun var olduğunu anlıyoruz. Bu konunun burada zikredilmiş olması, 
o zaman, yani İsrailoğulları arasında ahlâksızlığın ve ruhî soysuzlaşmanın 
en korkunç boyutlara vardığı, altın buzağıya tapmaya başladıkları ve neti-
cede de Allah tarafından cezalandırıldıkları devirde bile, aralarında böyle 
bir salihler topluluğu bulunduğu içindir.  
 
160) Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk 
(ümmet) olarak ayırdık.118 Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: 
"Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; Böyle-
ce her bir insan-topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bu-
lutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik.119 (Sonra 
da şöyle dedik:) "Size rızk olarak verdiklerimizin temiz olanlarından ye-
yin." Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı.  
 
118. Bu, Maide suresinin 12. ayetinde ve Kitab-ı Mukaddes'in dördüncü ki-
tabı olan Sayılar'da açıklanmış olan İsrailoğulları'nın teşkilatlanmasına 
işaret eder. Buna göre, ezeli olan Allah, Hz. Musa'ya (a.s) İsrailoğulları'nı 
Sina çölünde toplamayı ve bütün topluluğun bir sayımını yapmayı emret-
mişti. Buyruk gereğince sayıldılar ve Hz. Yakub'un on çocuğu ve Hz. Yusuf'-
un da iki oğlunun zürriyeti de dâhil edilerek İsrail kavmi on iki aşirete ay-
rıldı. Her birinin başına bu aşiretlerin başlarında bulanan oniki reisi, her 
aşiretin ahlaki, dinî, toplumsal, kültürel ve askerî durumuyla yakından il-
gilenmesi ve On Emir'in tatbik edilmesi için, babadan oğula geçecek şekil-
de lider yapıldılar. Bununla birlikte, Hz. Musa ve Harun'un dedelerinin kabi-
lesi, Hz. Yakub'un onikinci oğlu Levililer boyu, on ikinin dışında bırakıldılar. 
Bu boy, İsrailoğulları'nın oniki aşireti arasında sayılmamış, bilâkis ayrı bir 
cemaat olarak örgütlendirilmiş ve öteki bütün boyların dinî ve ruhî selâ-
metleri ile mesul olma gibi umumî bir vazife ile görevlendirilmişlerdi.  
 
119. Yukarıda zikredilen teşkilatlandırma işi, Allah'ın İsrailoğulları'na ver-
miş olduğu en büyük lütuflarından biriydi. Bu ikramın bir devamı olarak 
burada üç tane daha zikredilmektedir. 1) Sina Yarımadası'nda kaldıkları 
sürece, mucize olarak su ihtiyaçlarının sağlanması, 2) Çölün kavurucu sı-
cağından korumak için, gökyüzünün bulutlarla kaplanmış olması, 3) Çölün 
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ortasında onları (İsrailoğulları'nı) olağanüstü şekilde beslemek için "men-
ne" (kudret helvası) ve "selva" (bıldırcın eti) gibi yiyecekler gönderilmesi. 
Eğer hayatları için zaruri olan bu düzenlemeler yapılmamış olsaydı, yak-
laşık iki milyon insandan oluşan bu büyük topluluk, sıcak, açlık ve susuz-
luktan helâk olacaktı. Ve hatta imkânların çok daha ileri olduğu bugün da-
hi, o Sina Yarımadası'na bu miktarda bir insan kalabalığı, hiçbir ön tedbir 
almadan bir gezi yapacak olsa, o kalabalık için gerekli yiyecek ve içecekle, 
onları kızgın güneşten koruyacak barınak temin edebilmenin ne kadar im-
kânsız olduğunu, o bölgeyi gidip gördüğünüzde anlarsınız. Bölgede yaşa-
yan yerli insanlar o kadar azdır ki, sayıları birkaç bin civarındadır. Eğer çağ-
daş bir devlet, bölgeye bir askeri birlik göndermek istese (meselâ 500 bin 
asker kadar), keşifler çağı olan şu zamanda bile şüphesiz başı ağrıyacaktır. 
Bu yüzdendir ki, herhangi bir vahye ve mucizeye kafalarında yer vermeyen 
pek çok araştırmacı bilim adamları, öyle Kur'an'da ve İncil'de bahsedildiği 
şekliyle, İsrailoğulları'nın bu yarımadayı başından sonuna geçtikleri ve yıl-
larca bir bölgesinde kaldıkları tarihi gerçeğini kabul etmemişler, böyle bir 
şeyin olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu araştırmacılar, bir de Mısır tara-
fından gelen bütün ikmal yollarının kesik olması, yarımadanın kuzeydoğu-
sunda yaşayan Amelikalıların her an saldırabilmeleri kuvvetli ihtimalinin de 
gözönünde tutulması halinde, böyle bir topluluğun böyle güç coğrafi ve ik-
tisadî şartlar altında, belirtilen süre kadar kalabilmiş olmalarına hiç ihtimal 
dahi vermemekte, üstelik inandırıcı olmadığını söylemektedirler. Eğer bu 
manzarayı gözümüzün önünde tutarsak, ayette vurgulanan insanların ger-
çek değerini o zaman takdir edebiliriz. Fakat aynı zamanda, bu topluluğun 
geçmişinde de sık sık tekrarlandığı gibi itaatsizlik ve riyakârlık da buluna-
rak nankörlük ettiği, küfran-ı nimette bulunduğu açıkça belli olmaktadır.  
 
161) Onlara "Bu şehirde oturun, ondan istediğiniz yerden yeyin, 'dile-
ğimiz bağışlanmadır' deyin ve kentin kapısından secde ederek girin, (biz 
de) hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha fazlasını vereceğiz."  
 
162) Onlardan zulme sapanlar, sözü kendilerine söylenenden başka bir 
şeyle değiştirdiler. Biz de bunun üzerine zulme sapmaları dolayısıyla gök-
ten 'iğrenç bir azap' indirdik.120 

 
120. Şimdi burada, İsrailoğulları tarihinden, yukarıda zikredilen Allah'ın lü-
tuf ve ihsanlarına karşılık, yapmış oldukları ve sonunda onları yavaş yavaş 
en feci yıkıma götüren bazı ihanet ve isyan olayları anlatılmaktadır. 
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MÜMİNLERİN KÂFİRLERİ DOST EDİNMELERİ 
 
3 Âli ‘İmrân: 
28) Mü'minler, Mü'minleri bırakıp da kâfirleri evliya edinmesinler. Evli- 
ya edinenlerin Allah'la bağı kalmaz. Ancak onlardan korunma gayesiyle 
sakınmanız başka.25Allah, sizi kendisinden sakındırır. Varış Allah'adır26 

25. "Eğer bir Mümin, İslâm düşmanlarının eline düşer ve kötü davranıl-
maktan, tahakküm altına alınmaktan korkarsa, imanını gizleyip onlardan 
biriymiş gibi, onlarla birlikte yaşayabilir. Veya kâfirler onun Mümin olduğu-
nu anlarlarsa, hayatını kurtarmak için onlara dostluk gösterebilir.  

26. Bu bir tavsiyedir: İnsanlardan korku duymanız, kalplerinizden Allah kor-
kusunu silecek kadar size hükmetmesin. İnsanların size yapabilecekleri en 
büyük kötülük bile bu dünya hayatı ile sınırlıdır. Bu nedenle, bir baskı altın-
da hayatınız tehlikeye düşer de imanınızı gizlemek zorunda kalırsanız, 
İslâm davasına, İslâm toplumuna ve hiçbir Müslümanın mal ve canına 
zarar vermediğiniz sürece inandığını inkâr etmesine bile izin verilmiştir. 
Aynı zamanda kâfirlerin elinde âlet olup İslâm'ın karşısındaki kötü güçleri 
desteklememek ve kâfirlerin Müslümanlar üzerinde baskı uygulamalarını 
sağlayacak hiçbir konuda onlara hizmette bulunmamak için her an tetikte 
olmalısınız. Eğer hayatınızı kurtarmak için Allah'ın dinine, Müminler toplu-
luğuna veya bir tek Mümine herhangi bir zarar verirseniz veya Allah'a asi 
olanlara herhangi bir hizmette bulunursanız en sonunda Allah'a döndürül-
düğünüzde, hesap günü'nde kendinizi kurtaramayacağınızı bilmelisiniz. 

9 Et-Tevbe: 
23) Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü sevip-tercih ediyorlarsa, ba-
balarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edi-
nirse, işte zulme sapanlar bunlardır. 

60 El-Mümtehine:    
1) Ey iman edenler,1 benim de, sizin de düşmanınız olanları veliler edin-
meyin. Onlar Hakk’tan size geleni inkâr ettikleri hâlde onlara yakınlık ku-
ruyorsunuz. Oysaki Rabb’iniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resul’ü 
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmışlardır. Eğer siz, benim yolumda mücadele 
etmek ve rızamı kazanmak için yola çıktıysanız, niçin onlara yakınlık ku-
rup sır veriyorsunuz? Ben, sizin gizli ve açık bütün yaptıklarınızı bilirim. 
Kim sizden bunu yaparsa, kesinlikle yolun ortasından sapmış olur. 
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1. Konunun anlaşılması bakımından, öncelikle bu ayetin nüzulüne neden 
olan hadise hakkında ayrıntılı bilgi vermek uygun olacaktır. İbn Abbas, Mü-
cahid, Katade, Urve bin Zübeyr de dâhil, tüm müfessirler bu ayetlerin, Ha-
tib bin Ebi Belta'nın gönderdiği mektubun yakalanması üzerine nazil oldu-
ğu hususunda görüş birliği içindedirler. Hadise şu şekilde cereyan etmiştir: 
Kureyşliler Hudeybiye Antlaşması'nı çiğnedikleri zaman, Hz. Peygamber 
(s.a) Mekke'ye saldırı için hazırlıklar yapmaya başladı. Ancak Mekke'ye sal-
dırı yapılacağı hususu birkaç sahabe dışında hiç kimseye bildirilmemişti. Bu 
sıralarda Beni Abdu-l-Muttalib'in azad ettiği bir cariye Mekke'den, Medi-
ne'ye gelir. Daha önceleri şarkıcılık yapan bu cariye, Medine'ye geldiğinde 
mali yönden sıkıntıya düşmüş ve bu nedenle Hz. Peygamber'e (s.a) kendi-
sine yardım etmesi için başvurmuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber de 
(s.a) Abdulmuttalib oğullarına onun ihtiyaçlarını karşılamalarını söylemiş-
tir. Bu kadın Mekke'ye geri döneceği zaman, Hatib bin Ebi Belta kendisi ile 
görüşür ve Mekke'nin ileri gelenlerine iletmesi için, ona gizli bir mektup ve-
rir. Kadın Medine'den ayrıldıktan sonra, Cenab-ı Allah bu olayı Resul’üne 
bildirir. Hz. Peygamber de (s.a) hemen Hz. Ali, Hz. Zübeyr ve Hz. Mikdat bin 
Esved'i kadını takip etmeleri için görevlendirerek, onlara şöyle emreder: 
"Hemen yola çıkın. Medine'den 22 mil uzaklıkta Mekke yolunda bir kadın 
göreceksiniz. O'nda Hatib'in müşriklere yazdığı bir mektup bulunuyor. 
Mektubu kadından alın, verirse serbest bırakın, vermezse öldürün!" Hz. 
Peygamber'in (s.a.) emri üzerine yola çıkıp kadını söylenilen mevkide bulur 
ve mektubu isterler. Kendisinde mektup olmadığını söylemesi üzerine onu 
ararlar, ama mektubu bulamazlar. Ancak kadını mektubu vermediği tak-
dirde soyup öyle aramak zorunda kalacaklarını söyleyerek tehdit edince, 
kadın kurtuluşun olmadığını anlar ve mektubu saçlarının arasından çıkara-
rak verir. Mektubu Hz. Peygamber'e (s.a.) götürürler. Hz. Resul (s.a) mek-
tubu açıp okuduğunda, Mekke'ye yapılacak olan saldırı hazırlıklarının, Ku-
reyşlilere bildirildiğini görür. Hatib'e bu davranışının nedenini sorduğunda 
o şöyle cevap vermiştir: "Ya Rasulallah! Hakkımda hemen karar verme. 
Ben kâfir ya da mürtet olduğumdan veya İslâm'dan sonra küfre sempati 
beslediğim için böyle davranmış değilim. Asıl sebep, ailemin hâlâ Mekke'de 
ikamet ediyor olmasıdır. Bildiğiniz gibi ben, Kureyş kabilelerinden birine de 
mensup değilim. Bazı Kureyşlilerin dostluğu nedeniyle Mekke'de yaşıyor-
dum. Diğer Muhacir kardeşlerimin aileleri de Mekke'dedir ama ailelerine 
sahip çıkacak akrabaları da vardır. Oysa benim ailemi sahiplenecek bir ka-
bilem yok orada. Dolayısıyla bu mektubu, onlara bir iyilik yaparsam, onlar 
da kendilerini bana borçlu hissederek aileme dokunmazlar düşüncesiyle 
yazdım." Hz. Peygamber (s.a) Hz. Hatib'in sözlerini dinledikten sonra, "Ha-
tip doğru söylüyor" demiştir. Hz. Ömer ise hemen ayağa kalkarak, "Ya Ra-
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sulallah! İzin ver de, Allah'a, Resul’e ve Müslümanlara ihanet eden şu mü-
nafığın kellesini uçurayım" der. Fakat Hz. Peygamber (s.a) "Bu şahıs, Bedir 
Savaşı'na katılanlardandır. Allah'ın Bedir Savaşı'na katılanlara, o vaziyeti 
görüp, "Ben sizi affettim" dediğini bilmiyormusunuz?" diye cevap verir. Bu 
sözleri duyan Hz. Ömer, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" demiştir. Bu özeti, 
muteber senetlerle yapılan birçok rivayetten almış bulunuyoruz. Bu riva-
yetler arasında en güveniliri, Hz. Ali'den, onun kâtibi Übeydullah bin Mu-
hammed bin Ebi Rafi'nin ve ondan da Hz. Ali'nin torunu Hasan bin Muham-
med bin Hanefiyye'nin işiterek rivayet ettiği hadistir. Tüm bu rivayetlerde 
açıkça, Hz. Hatib'in mazeretinin kabul edilerek affedildiği bildirilmektedir. 
Bu bakımdan Ümmetin âlimleri, Hz. Hatib'e mazereti kabul görülerek, bir 
ceza verilmediği hususunda görüş birliği içindedirler.  

 
MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ  

23El-Mü’minûn: 
1) Mü'minler gerçekten felâh bulmuştur;1  

1. Huzur bulan 'Müminler' Hz. Muhammed'in (s.a) mesajını kabul edip, O-
nu rehber edinerek gösterdiği yolda gidenlerdir. Bu açıklama, yapıldığı or-
tam göz önüne alınmadan önce tam olarak kavranamaz. Bir yanda, zengin 
ve refah içinde yüzen Mekke şefleri, hayatın lezzetlerinden alabildiğine ya-
rarlanan ve işleri hep yolunda giden İslâm düşmanları, öte yanda ise ço-
ğunluğu doğuştan yoksul veya İslâm'a olan acımasız düşmanlığın sonucu 
yoksullaşmış Müslümanlar vardı. Dolayısıyla, surenin başlangıcı olan "Mu-
hakkak müminler kurtuldu; gerçek başarıya ulaştı" ifadesiyle Kâfirlere ba-
şarı ve başarısızlığın gerçek ölçüsünün onların kafalarındaki gibi olmadığı 
anlatılıyordu. Başarı sandıkları şeyin, geçici ve mahiyeti gereği sınırlı 
olduğu; sonunda varacağı nokta ise tam bir başarısızlıktı. Bunun aksine, 
kaybettiklerini sandıkları Hz. Muhammed'in (s.a) izleyicileri ise gerçekten 
başarılı olanlardı. Çünkü Resul’ün hidayet çağrısını kabul eden müminler 
dünyada ve ahirette gerçek başarı, sonsuz mutluluğa kavuşurken, mesajı 
reddedenler gerçek kaybedenler olarak, dünyada ve ahirette inkârlarının 
karşılığını göreceklerdir. Allah'ın ve suredeki hitabının işlediği ana tema 
baştan itibaren budur. 

2) Onlar2 namazlarında huşu içinde olanlardır.3  

2. 2-9'uncu ayetlerde anılan Müminlerden soylu niteliklere sahip olanların 
dünyada ve ahirette kurtuluşa erecekleri ifade olunmaktadır.  
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3. "Hâşi'ûn", bedenin olduğu kadar kalbin de bir durumu olan huşu’dan ge-
lir. Kalbin huşusu, korkmak ve güçlü bir şahsın karşısında heybet hissine 
kapılmaktır. Bedenin huşusu ise, böyle bir şahsın huzurunda baş eğmek, 
bakışları aşağı çevirip sesi alçaltmaktır. Namazda hem kalbin, hem de be-
denin huşu içinde olması istenir ve namazın özü de budur. Rivayete göre, 
Hz. Peygamber (s.a) namaz kılarken sakalıyla da oynayan bir adamı görün-
ce, "Kalbinde huşu olsaydı, bedeni onu gösterirdi" buyurmuşlardır. Yukarı-
daki hadiste ifade olunduğu üzere, huşu her ne kadar kalbin durumuysa 
da, şüphesiz beden onu ortaya koyar. Şeriat hem kalpte huşunun sağlan-
masına, hem de kalbin 'oynak' durumuna rağmen namazdaki fiziki hare-
ketlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak açısından bazı kurallar koy-
muştur. Sözgelimi, namazdayken sağa veya sola dönülmez; baş yukarı 
kaldırılmaz, gözü sağa veya sola kaydırmadan mümkün olduğunca secde 
yerine bakmak gerekir; namazda yer değiştirilmez, iki yana eğilinmez, el-
biseyle oynanmaz ve üzerindeki toz toprak silkinmez. Aynı şekilde, secdeye 
varılırken oturulacak veya secde edilecek yer temizlenmez. Kazık gibi dim-
dik durmak, Kur'an ayetlerini "lâhn" üzere ve şarkı söyler gibi okumak, üst 
üste geğirmek ve esnemek de doğru değildir. Namazı hızlı kılmak da tasvip 
edilmemiştir. Namazın her bir rüknü yavaş yavaş huzur içinde yerine geti-
rilmeli ve bir rükün tamamlanmadan diğerine geçilmemelidir. Şu kadar ki, 
namazda kişiye zarar verecek bir şeyden korkulursa bu elle giderilebilir, fa-
kat eli tekrar tekrar kımıldatmak ve her iki eli birden kullanmak doğru de-
ğildir. Bu tür bedensel davranış kurallarının yanısıra, namaz esnasında ilgi-
siz şeyler düşünmekten de kaçınmak gerekir. İnsanın tabiî zayıflığı nedeniy-
le kendiliğinden zihne bir takım düşünceler gelirse, bütünüyle Allah'a yö-
nelmelidir. Ayrıca; zihnin dille tam bir uyum içinde olması için elden gelen 
yapılmalı ve ilgisiz düşüncelerden dikkatler hemen namaza yöneltilmelidir. 

3) Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir.4 

4. "Lağv" , sözlük anlamıyla saçma, boşuna ve hiçbir şekilde kişinin hayat-
taki amacına ulaşmasında yararı olmayan şey demektir. Müminler böyle 
şeylere önem vermez, hiç bir eğilim ve ilgi duymazlar. Böyle şeylere daldık-
larında hemen uzaklaşır ve titizlikle bunlardan kaçınırlar, ya da ilgisiz kalır-
lar. Bu tutum Furkan Suresi 72. Ayet’inde şöyle ifade edilmektedir: "... Boş 
şeylerin yanından vakarla geçip giderler." Mümin her an omuzlarında so-
rumluluğunun yükünü hisseden kişidir; dünya bir imtihan yeri, hayat ise 
bunun için ayrılmış sınırlı bir süredir. Tüm zihni, bedeni ve ruhuyla imtihan 
kâğıdına eğilen öğrenci örneği, bu duygu da Mümini tüm hayatı boyunca 
ciddi sorumluluk içinde davranmaya yöneltir... Nasıl imtihan salonundaki 
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öğrenci her anının geleceği için ne kadar önemli ve etkili olduğunun bilin-
cindeyse,  bu bilinçle en ufak bir anını bile boşa harcamak eğilimi göster-
mezse, aynı şekilde Mümin de hayatının her anını yararlı ve nihaî sonuca 
götürücü işlerle geçirir. Öyle ki, eğlenme ve dinlenme de dahi, zamanı boşa 
geçirmeyecek seçimlerde bulunur. Bunun yanısıra, Mümin doğru düşünür, 
pak ve temiz tabiatlıdır, halis zevkler sahibidir. Ahlâk dışı şeylere karşı her-
hangi bir eğilim taşımaz. Yararlı ve doğru söz söyler, gevezelik etmez şaka 
yaparken dahi dengeli hareket eder. Kulakların koğuculuk, gıybet, çekiştir-
me, iftira, yalan ve müstehcen sözlerden uzak kalamadığı bir toplum haya-
tı, Mümin için bir işkenceye dönüşür.  

4) Onlar, zekâta ilişkin (söz ve görevlerini mutlaka) yerine getirenlerdir.5 

5. "Zekât" kelimesi arınma ve gelişme, büyüme, birşeyin düzenli olarak art-
ması ve herhangi bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek an-
lamındadır. İslâmi bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek 
anlamındadır. İslâmi bir kavram olarak, hem serveti arındırmak için ondan 
alınan pay ve hem de bizzat arındırma eylemini ifade eder. Buradaki ayet 
metninin asıl anlamı, "Mümin sürekli arınma içindedir" şeklindedir. Bu yüz-
den anlam, yalnızca teknik anlamda "zekât" vermekle sınırlı olmayıp, ah-
lâk, mal-mülk, servet ve genelde tüm yaşayış açısından sürekli nefsi arın-
ma halinde olmayı kapsar. Ayrıca, söz konusu edilen, kişinin yalnızca kendi 
nefsini 'arındırması' değil, başkalarını da arındırmaya çalışmasıdır. O hal-
de, ayetin anlamı şöyle olmaktadır: "Müminler kendilerini ve aynı zaman-
da başkalarını arındıranlardır." Aynı durum Kur'an'ın başka yerlerinde de 
ifade edilmektedir: "Andolsun, arınan ve Rabbinin ismini zikredip namaz kı-
lan felah buldu" (A'la: 14-15). Şu kadar ki, buradaki ayet hem kişinin kendi-
sinin, hem de toplumun arınmasını vurguladığından anlam açısından daha 
kapsamlıdır." 

5) Ve onlar ırzlarını koruyanlardır;6 

6. Onlar kelimenin tam anlamıyla iffet ve namus sahibidirler. Her türlü cin-
sel sapıklık ve aşırılıktan uzaktırlar. Öylesine iffetlidirler ki, İlahi Kanunun 
başkaları önünde açılmasını yasakladığı yerlerini de örterler.  

6) Eşleri veya sağ ellerinin sahip oldukları hariç kimse ile ilişkiye girmez-
ler1. Bundan dolayı da, kınanmazlar2. 

1. Yeminle hak sahibi olduğunuz anlamına gelen bu deyime “sağ elinin” sa-
hip olduğu anlamı da verilmektedir. Anlamı, “antlaşma yoluyla sahip olu-
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nan” demektir. El, deyim olarak “güç” demektir; güç yolu ile “üzerinde yet-
kili olma hakkına” sahip olduğunuz, antlaşma yoluyla sahip olunanlar, so-
rumluluğu üstlenilenler, bakmakla yükümlü olunanlar, meşru şekilde sahip 
olunanlar, himayeniz altında olan, sorumluluğunu üstlendiğiniz gibi anlam-
lara gelmektedir. Bu deyimle, esas olarak kast edilen şey, bakımları ve so-
rumlulukları üstlenilerek, sahip olunan savaş esirleri ve o günün cahiliye 
döneminin bakayası/kalıntısı olarak kalan cariyeler ile ancak nikâh yapıla-
rak (evlenilerek) ilişkiye girilebileceği bildiriliyor. Kur’an; kim olursa olsun, 
nikâh yapmaksızın ilişkiye girmeyi zina olarak tanımlamaktadır. Diğer bir 
deyimle “nikâhsız her birliktelik” zinadır. “Sağ elin sahip olduğu” veya 
“antlaşma yoluyla sahip olunan” deyimi ile ifade edilen şey, elinde nikâh 
sözleşmesini bulundurmak, nikâh sözleşmesine sahip olmak demektir. Bu 
deyimle vurgusu yapılan husus, ilişkide nikâhın şart görülmesidir. Toplum-
sal gerçekliğin verili kalıntısı olan kölelik ve cariyelik olgusu, İslam’ın kabul 
ettiği veya ön gördüğü bir durum değildir. İslam, cariye ve köle edinme yol-
larını ortadan kaldırarak kesinlikle yasaklamıştır. Aslında mevcudun tasfiye 
edilmesi süreci olan uygulamaları ileri sürerek cariyelik ve kölelik kalıntısını 
İslam’a var saymak, İslam’a atılan büyük bir iftiradır.  

2. Onlarla olan ilişkiden dolayı kınanmazlar. Ayetin orijinalinde “veya” 
bağlacı kullanılmış. Buradan; ya eşleri ile veya sağ ellerinin sahip oldukları 
ile birlikte olabilecekleri, her ikisi ile aynı anda evlilik yaşayamayacakları 
ifade ediliyor.  

9) Onlar, salâtlarını(namazlarını) da (titizlikle) koruyanlardır.12 

12. Salavât, salât'ın çoğuludur. Ayet 2'de bizzat "salât ameli" ifade olun-
muştu; burada ise Allah’a her türlü yönelmenin yanı sıra, ayrıca vaktinde 
kılınan namaza işaret etmektedir. "Namazlarını titizlikle korurlar" namaz-
larını tam vaktinde kılarlar; gerektiği şekilde ve nasıl istendiyse öyle kılar-
lar; taharete, setr-i avrete (örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine) ve tüm 
diğer şartlara riayet ederler. Namazları savalım da, nasıl savarsak savalım 
türünden bir yük olarak görmezler; mekanik hareketlerle yetinmeden oku-
duklarını anlamaya çalışırlar ve alçak gönüllü kullar olarak Rablerine yal-
vardıklarının, O'nu andıklarının bilincindedirler.  
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MÜNAFIKLIK - RİYA 
 
2 El-Bakara: 
8.9.10.11.12.13.14) İnsanlardan öyleleri3 vardır ki: “Allah’a ve ahiret gü-
nüne inandık” derler; oysa inanmış değildirler. (Sözde) Allah’ı ve iman 
edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar da farkın-
da değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah’ta hastalıklarını arttırmıştır. 
Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. On-
lara; “yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edi-
cileriz” derler. Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır ama farkında 
değildirler. Ve (yine) onlara: “İnsanların iman ettiği gibi sizde iman edin” 
denildiğinde: “Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?” derler. 
Bilin ki, gerçekten asıl kendileri düşük akıllıdırlar ama bilmezler. İman 
edenlerle karşılaştıkları zaman; “İman ettik” derler. Şeytanlarıyla baş ba-
şa kaldıklarında ise; “Şüphesiz sizinle beraberiz. Biz (onlarla sadece) alay 
ediyoruz derler. 
 
3. Kur’an’ da birçok ayette münafıklara yani ikiyüzlülere dikkat çekildiğini 
görmekteyiz. Farklı türleri olmakla birlikte genelde münafıklar, gerçekte 
Müslüman olmamalarına rağmen Müslümanmış gibi davranan ama içten 
içe de onların arasına ayrılık sokmaya, fitne ve kargaşa çıkarmaya uğraşan 
insanlardır. Üstelik bu kişiler Kur’an vahyi indirilmeye devam ederken yani 
daha Peygamberimiz hayatta iken faaliyetlerine başlamışlardır. Bunların 
bir kısmı gerçekte Yahudi, Hıristiyan ve müşrik olmalarına rağmen Müslü-
man gibi görünerek, gerek eski inançlarında ki birçok şeyi İslâm dinine sok-
mak gerekse bir takım şeyleri kasıtlı olarak dinin emirleriymiş gibi yaymak 
için çalışan kimselerdir.     

204) İnsanlardan öylesi vardır ki; dünya hayatına ilişkin sözleri senin ho-
şuna gider ve kalbindekine rağmen Allah’ı şahit getirir; oysa o azılı bir 
düşmandır. 

264) Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara kar-
şı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sa-
dakalarınızı geçersiz kılmayın.303 Böylesinin durumu, üzerinde toprak bu-
lunan bir kayanın durumuna benzer; ona sağanak bir yağmur düştü mü, 
onu çırılçıplak bırakıverir.304 Onlar kazandıklarından hiç bir şeye güç yeti-
remez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez.305               
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303. O'nun münafıklığı açıkça onun Allah'a ve ahiret gününe inanmadığını 
göstermektedir. Onun diğer insanlara göstermek için harcaması, onun mü-
kâfat istediği ilâhın (Allah değil) insanlar olduğunu göstermektedir. Bir mü-
nafık Allah'tan hiçbir mükâfat beklemez ve bir gün bütün amellerini değer-
lendirip ceza veya mükâfatla karşılaşacağına da inanmaz.  

304. Bu misalde yağmur, cömertlik ve harcamaktır (infak). Yağmurun düş-
tüğü sert ve çıplak kaya ise bu harcamada güdülen kötü niyettir. İnce top-
rak tabaka ise kötü niyeti saklayan ve harcamayı iyi gösteren sözde fazilet-
tir. Her ne kadar yağmur yağarak bitkileri büyütüyorsa da, eğer üzerinde 
ince bir toprak tabakası olan bir kayaya düşerse, üstündeki toprağı akıtıp 
kayayı çırılçıplak ortaya çıkarır. Aynı şekilde cömertlik ve eli açıklık, iyi ni-
yetle yapılmadığı zaman fazileti geliştiren bir güç olmaktan çıkar. Bu şart-
lar olmaksızın infak edilen servet, aynen, üzeri ince bir toprak tabakası ile 
kaplı çıplak kayaya düşen yağmur gibi boşa gitmiş olur.  

305. Burada kâfir "nankör, şükretmeyen" anlamında kullanılmıştır. Allah 
tarafından verilen serveti; O'nun yolunda ve hoşnutluğunu kazanmak için 
değil de, insanların takdirini kazanmak için harcayan kimse nankör bir za-
vallıdır. Çünkü Allah'ın nimet ve lütfunu unutmaktadır. Bu husus bir malı 
Allah yolunda infak eden, fakat aynı zamanda bu kişiye kötü davranan 
kimse için de geçerlidir. Böyle bir kimse O'nun rızasını dilemedikçe, Allah 
da ona kendi rızasına götüren yolu göstermez.   

266) Hangi biriniz ister ki, altından ırmaklar akan hurmalardan, üzümler-
den bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de bulunsun; 
fakat kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, (üstelik) zayıf ve küçük çocukları 
olsun (böyle durumda iken), ona (bahçesine) ateşli bir kasırga isabet et-
sin de yanıversin.307 İşte Allah, size ayetleri böyle açıklar, umulur ki düşü-
nürsünüz. 

307. Yani, "Siz gençliğinizde, sağlıkla birlikte bütün imkanlara sahipken, 
hayatınız boyunca kazandıklarınızdan, tekrar kazanma şansınız olmaya-
cağı yaşlılık günlerinizi düşünerek bir hazırlık(birikim) yapmazsanız, o za-
man geldiğinde pişman olur hüsrana uğrarsınız. Öldükten sonra dirilece-
ğiniz güne de hazırlıksız giderseniz, orada da aynı hoşnutsuzluk ve üzün-
tüyle karşılaşacaksınız. Çünkü artık ahiret için bir şeyler kazanma ümidi-
nizin kalmadığını göreceksiniz.  

270) Nafakadan her ne infak eder veya adaktan her ne adarsanız, mu-
hakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.310 
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310. Allah herkesin niyetini ve yaptıklarını çok iyi bilir. Kişinin herhangi bir 
şeyi Allah yolunda mı yoksa şeytanî bir yolda mı harcadığını veya adadığını 
bilir. Bu nedenle Allah yolunda harcayanlar mutlaka mükâfatlarını O'ndan 
alacaklardır. Kötülük yapanlar ve şeytanın yolunda harcayanlar ise kendi-
lerini O'nun azabından koruyacak bir yardımcı bulamayacaklardır. 

272) Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (kesin bir yükümlülük) de-
ğildir. Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır, olarak her ne infak 
ederseniz, kendiniz içidir. Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğunu iste-
mekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak eder-
seniz, haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın size eksiksizce ödenecektir.313 

313. Bu ayette Müslümanlar arasında var olan bir yanlış anlama ortadan 
kaldırılmaktadır. İlk önceleri Müslümanlar gayri Müslim akrabalarına veya 
diğer gayri Müslimlere malî yardımda bulunma konusunda tereddüt etmiş-
lerdir. Onlar sadece Müslümanlara yapılan yardımların Allah yolunda oldu-
ğunu sanıyorlardı. Burada müminlere, kâfirleri hidayete ulaştırmakla so-
rumlu olmadıkları bildirilmektedir. Onların sorumluluğu Hakk'ı tebliğ et-
mekle sona erer. Kâfirlerin bunu algılayıp algılayamaması artık Allah'a 
kalmıştır. Bununla birlikte hidayeti kabul etmedikleri için, gayri Müslim-
lerin ihtiyaçlarını karşılamakta tereddüt etmemelidirler. Eğer Müminler Al-
lah'ı razı etmek için bir kimsenin ihtiyacını giderirlerse, Allah’tan mutlaka 
bunun mükâfatını alacaklardır. 

3 Âli ‘İmrân: 
188) Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeylerle övünenleri133 (ka-
zançlı) sayma; onları azaptan kurtulmuş olarak sayma. Onlar için acıklı 
bir azap vardır. 

133. Örneğin bu tür insanlar, gerçekte bu karakterlerin hiçbirine sahip ol-
madıkları halde, başkalarının kendilerini muttaki, dindar, Allah'tan korkan 
bir mümin ve İlâhî Kanun'un koruyucusu diye övmelerinden hoşlanırlar ve-
ya başkalarının kendilerini samimi, fedakâr, şerefli, başkaları için kendisini 
feda eden birisi diye propaganda etmelerini isterler.  

4 En-Nisâ: 
 38) Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah-
'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, o çok 
kötü bir arkadaş edinmiştir. 
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39) Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan 
infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir. 

108) (Onlar yaptıklarını), insanlardan gizlemeye çalışırlar, ancak Allah'-
tan gizleme gereği duymazlar. Oysa O, kendisinin razı olmadığı sözleri 
konuşurlarken, onlarla beraberdir. Elbette Allah, onların yaptıkları her 
şeyi (bilgisiyle) kuşatandır.  

142) Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, 
onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsan-
lara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.172    

172. Namazı cemaatle kılmak samimi bir Müminle münafığı ayıran kıstas 
olarak kabul edilmiştir. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a) zamanında, bir kişi 
düzenli ve vaktinde namaz kılmadıkça İslâm topluluğunun bir üyesi sayıl-
mazdı. Her cemiyet ve kuruluş nasıl çok önemli bir neden olmaksızın, bu 
üyenin toplantıya katılmamasını ilgisizlik kabul eder ve sürekli devamsızlık 
halinde üyeyi cemiyetten uzaklaştırırsa, bir Müminin cemaatle namaz kıl-
maması da onun İslâm'a olan ilgisinin azlığına işaret eder. Eğer sürekli ola-
rak cemaatten uzak olursa, bu da onun İslâm'dan döndüğüne bir delil teş-
kil eder. İşte bu nedenle o dönemde münafıklar da günde beş vakit namazı 
katılmak zorundaydılar. Aksi takdirde İslâm toplumunun birer üyesi sayıl-
mazlardı. Fakat gerçek Müminlerle münafıkları ayıran nokta, Müminlerin 
mescide büyük bir şevkle vaktinden önce gitmeleri ve namazdan sonra bile 
orada kalmalarıydı. Bu da onların ne kadar samimi olduklarını gösteriyor-
du. Diğer taraftan ezan sesi münafığa ölüm habercisi kadar korkunç geli-
yordu. Yine de isteksizce cemaate katılmak üzere kalkıyordu, fakat onun 
tüm davranışları namazı isteksizce kıldığını gösteriyordu. Daha sonra da 
sanki hapishaneden kaçar gibi mescitten aceleyle ayrılıyordu. Onun bütün 
davranışları, bir Müminin aksine, onun Allah'ı anmaya hiçbir ilgi duymadı-
ğını gösteriyordu. 

9 Et-Tevbe: 
58) Onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır. Ondan 
kendilerine verilirse hoşlanırlar, ondan kendilerine verilmediği zaman da 
bu sefer gazaplanırlar.57  

57. Burada bahsedilen kimseler, kendilerine hak ettikleri payın verilmediği-
ni düşünerek her zekât dağıtımında rahatsız olan münafıklardır. Her sefe-
rinde Hz. Peygamber'i (s.a) adaletsiz bir dağıtım yapmakla suçlarlardı. Bu 
olay, mal varlığı belirli bir sınırı aşan her Müslümana zekât vermesi farz 
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kılındığında meydana gelmiştir. Müslümanlar sahip oldukları tarımsal 
ürünlerden, hayvanlardan, ticari mallardan, ocaklardan çıkarılan maden-
lerden, altın ve gümüşten %2,5’tan %20'ye kadar değişen oranlarda zekât 
veriyorlardı. Bu zekâtların tümü de sistematik bir şekilde bir merkeze top-
lanıp oradan harcanmaktaydı. Bunun sonucunda bir tek şahsın, yani Hz. 
Peygamber'in (s.a) elinde tüm Arabistan'da hiç eşine rastlanmayan miktar-
da çok servet toplanıyordu. Doğal olarak materyalistler bu mallara açgöz-
lülükle bakıyorlar ve servetten mümkün olduğunca çok pay almak istiyor-
lardı. Fakat onların bu açgözlülükleri tatmin edilmiyordu, çünkü zekât fo-
nundan kullanmayı şahsına ve akrabalarına yasaklayan Hz. Peygamber'in 
(s.a), hak etmeyen kimselere zekâttan pay vermesi beklenemezdi. Bu ne-
denle münafıklar, asıl şikâyetlerini gizliyorlar ve Hz. Peygamber'i (s.a) top-
lanan zekâtları adaletsizce dağıttığı için değil, kendilerinin zekâttan hak 
etmedikleri birşeyi almalarına engel olduğu için suçluyorlardı.  

64) Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin 
aleyhlerinde indirilmesinden çekiniyorlar.72 De ki: "Alay edin. Şüphesiz, 
Allah, kaçınmakta olduklarınızı açığa çıkarandır." 

72. Münafıklar, gizli plânlarının Kur'an da, kendilerini büyük bir hezimete 
uğratacak şekilde açığa çıkarılacağından korkuyorlardı. Gerçi Hz. Muham-
med'in (s.a) Allah'ın Resulü olduğuna inanmıyorlardı, ama dokuz yıllık tec-
rübeleri onlara, Hz. Peygamber'in (s.a) kendi gizli sırlarını öğrenebildiği do-
ğa üstü güçlere sahip olduğunu ve bunları Kur'an'a yerleştirdiğine inandır-
mıştı. (Münafıklar Kur'an'ı, Hz. Peygamber'in (s.a) yazdığına inanıyorlardı.) 

67)  Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü 
emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar.75 Onlar Allah'ı 
unuttular, O da onları unuttu. Münafıklar fasıkların ta kendileridir. 

75. Bunlar tüm münafıkların ortak özellikleridir. Hepsi de kötülükle meşgul 
olur ve iyiye düşmandır. Eğer bir kimse kötülük yapmaya niyetlense, müna-
fıklar tüm sempati, tavsiye, teşvik, iyi dilek ve övgülerini bu kimseye tahsis 
ederler. Bu kötülüğün işlenmesinde birleşerek başkalarını da bunda rol 
almaya ikna ederler ve onu her yönden gözetirler. Diğer taraftan eğer bir 
kimse bir iyilik yapmaya niyetlense, kalplerine acı verir, bundan hoşlan-
mazlar. Bir kimsenin bu iyiliğe yardımcı olmak istediğini gördüklerinde onu 
vazgeçirmek için ellerinden geleni yaparlar. Tüm münafıkların şu ortak 
özelliği de vardır: Cimri olsun, cömert olsun hiçbir münafık hayırlı bir gaye 
için harcama yapmaz. Servetlerini kötü yollara harcamak için biriktirirler.  
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Münafıklarla, gerçek Müminlerin (71. ayet) özellikleri arasındaki karşıtlık, 
dış görünüşte İslâm'a iman ve itaat bakımından ikisi arasında benzerlik ol-
masına rağmen, birbirlerinden tamamen farklı olduklarını göstermektedir. 
Farklılık, ahlâklarında, davranış, alışkanlık, tavır ve düşünce şekillerindedir. 
Bir tarafta, İslâm'a inandıklarını söylemekten hiç bıkmayan, fakat samimi 
imandan yoksun olan ve davranışları inancını yalancı çıkaran münafıklar 
vardır. Bunlar, etiketinde "misk" yazan, fakat içinde görüntüsünden ve 
yaydığı kokudan inek pisliği olduğu her yönüyle ispatlanan şişelere benzer-
ler. Diğer tarafta ise, içinde misk olan ve misk olduğu kokusu ve diğer 
özellikleri ile ispatlanan şişelere benzeyen gerçek Mü’minler vardır. Gerçi 
dıştaki İslâm etiketi münafıklarla Müslümanları bir tek İslâm toplumu ya-
par, ama münafıkların özellikleri gerçek Müslümanlardan o kadar farklıdır 
ki, bu ikisi aslında iki ayrı toplum oluşturur. Münafıkların hepsi Allah'tan 
gafildirler, kötü işlerle meşgul olup, hayırlı işlerden yüz çevirirler ve asla 
Müminlerle işbirliği yapmazlar; bunlar birbirlerinin dostudurlar ve kendile-
rine özgü bir grup oluştururlar. Bunların aksine gerçek Mü’minler ayrı bir 
toplum oluştururlar. Hepsi de hayırlı işlerle meşgul olup kötülükten nefret 
ederler, gece gündüz Allah'ı zikrederler ve O'nu anmaksızın geçen bir hayat 
düşünmezler, Allah yolunda harcarken çok cömerttirler, hiçbir şart ve kayıt 
tanımaksızın Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Bu ortak özellikler onları 
münafıklardan ayırır, tek bir toplum haline getirir ve birbirinin dostu kılar.  

97) Bedeviler, küfür ve nifakta daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indir-
diği sınırları tanımamaya daha 'yatkın ve elverişlidir.'95 Allah her şeyi bi-
lendir, en iyi hüküm ve hikmet verendir. 

95. Burada "Bedevi" Medine'nin hemen dışında yaşayan çöl Arapları anla-
mında kullanılmaktadır. Bu ayetin anlaşılabilmesi için şu arka plân göz 
önünde bulundurulmalıdır: Bu insanlar dış görünüş itibarıyla İslâm'ı kabul 
etmişlerse de, tam mutmain bir şekilde Mü’min olmamışlardı. Medine'de 
yükselen İslâm gücünü görünce, o denli korkmuşlardı ki, İslâm'ı görmez-
likten gelemezlerdi. Bu nedenle ilk önceleri İslâm la küfür arasındaki savaş-
ta çıkarcı bir tavır almışlardı. Fakat İslâm devletinin gücü Hicaz ve Necd'in 
büyük bir bölümüne yayıldığında ve düşman kabilelerin güçleri zayıflama-
ya başladığında İslâm'a girmenin uygun olacağını düşündüler. Fakat içle-
rinde inanarak İslâm'ı samimiyetle kabul edenler azınlıktaydı. İşte bu ne-
denle onlar gerçek inancın gerektirdiği samimiyeti göstermiyor, sadece 
kendilerine zorunlu kılınan görevleri yerine getiriyorlardı. Bedevilerin ço-
ğunluğu kendilerine en uygun politika olduğu için İslâm'ı kabul etmişlerdi. 
Bu nedenle zorunlu görevleri yapmaksızın, sadece Müslüman olmanın 
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avantajlarına sahip olmak istiyorlardı. Bu nedenle namaz kılmaya, oruç 
tutmaya ve hurma bahçelerinden, hayvan sürülerinden zekât vermeye kar-
şıydılar. Bunun yanısıra İslâm devletinin disiplini altında canları sıkılıyor, 
tarihlerinde ilk kez bir güce boyun eğdikleri için pişmanlık duyuyorlardı. 
İslâm'ın istediği Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmek onların 
doğalarına aykırı bir tutumdu, çünkü onlar sadece yağmalamak ve gani-
met elde etmek amacıyla savaşmaya alışkındılar. Çünkü "Hak" veya "in-
sanlığın refahı" gibi şeyler onları ilgilendirmiyordu. Bu insanlar, tüm kültü-
rel, sosyal, ekonomik hayatlarını ahlâki ve hukuki disiplini altına alacak, 
evrensel bir ıslah hareketi için canlarını ve mallarını feda etmelerini 
isteyecek bir iman veya düşünceyi kabul etmeye hazır değillerdi. Bu ayette, 
Bedevilerin durumları şöyle anlatılmaktadır: "Bu bedeviler, şehirli Araplar-
dan daha ikiyüzlü ve Hakkı inkârda daha inatçı, daha dik başlıdırlar. Çünkü 
şehirliler bilgili, hikmet sahibi insanlarla tanışma, böylece doğru yolun 
kanun ve talimatlarını öğrenme imkânına sahiptirler. Diğer taraftan bede-
viler ise Hak din hakkında az bilgi edinebilirler, çünkü öğrenmek için çok az 
fırsatları olur. Bunun yanısıra bedeviler, ahlâki ve ruhi değerleri olan insan-
lar gibi yaşamazlar ve hayatlarını "ekonomik hayvan" olarak devam ettirir-
ler. Bu nedenle hayvansal dürtülerinin ötesinde daha yüce duygu ve düşün-
celeri yoktur.  

98) Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir zarar96 sayar ve sizi 
felâketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felâket onları sarıversin. Allah işi-
tendir, bilendir.   

96. Bu demektir ki, "Zekât ödemesini", bir cereme ve misafirperverliğe kar-
şılık yapılan harcama, bir İslâmi vazife, bir para cezası yükümlülükleri ola-
rak görmekteydiler. Yine bunun gibi şayet "Cihad" için yardımda bulunmak 
mecburiyetinde kalmışlarsa bunu samimi olarak maddi katkıda bulunmak-
la Allah'ın rızasını kazanarak O'nu memnun etmek için değil, sözde İslâm 
devletine besledikleri sadakatleri göstermek adına yapmış oluyorlardı. 

101) Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkın-
dan da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz 
onları biliriz.97 Biz onları iki kere azablandıracağız,98 sonra onlar büyük 
bir azaba döndürülecekler 

97. Nifaklarını gizleme sanatında öyle ustalaşmışlardı ki, insan tabiatına 
nüfuz edici çok kuvvetli bir feraset ve keskin görüşe sahip olmasına rağ-
men Hz. Peygamber (s.a) bile onların bu özelliğini fark edememişti, bundan 
dolayı Allah, Resulünü münafıklar hususunda uyarmıştır.  
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98. Bu çifte cezalandırma; münafıkların dünyalık avantajlarının kaybı ve 
onların muhalefetlerine rağmen İslâmi Tebliğ'in zaferi olacaktır. Bu, şu de-
mektir: Cezanın biri, onun için sahtekârlıklar yaptıkları, münafıkça tavırlar 
benimsedikleri dünyalık menfaatlerini kaybetmeleri olacak, servet, şeref ve 
itibar kazanma yerine, aşağılanmaya ve tümüyle kayba uğrayacaklardır. 
Onları ikinci cezalandırma ise, mağlup edip bozguna uğratmak için bütün 
güçleriyle entrika ve suikastlar düzenledikleri, İslâmi Tebliğin zafere ulaş-
ması şeklinde olacaktı. Fakat onların bütün kötü temennileri ve delice gay-
retlerine rağmen İslâm Daveti muzaffer çıkacak ve onlar da buna çaresizlik 
içinde bizzat şahit olacaklardır. 

29 Ankebut: 
10) İnsanlardan öylesi vardır ki, "Allah'a iman ettik" der;13 fakat Allah uğ-
runa eziyet gördüğü zaman, insanların (kendisine yönelttikleri işkence 
ve) fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar;14 ama Rabbinden 'bir yardım 
ve zafer' gelirse, andolsun: "Biz gerçekten sizlerle birlikteydik" demek-
tedirler.15 Oysa Allah, âlemlerin sinelerinde olanı da iyi bilen değil midir?  

13. Konuşmacı tekil olduğu halde çoğul zamiri kullanır ve "inandık" der. 
İmam Razi bu konuda çok ince bir noktaya değinmiştir. İmam Razi, bir mü-
nafığın her zaman Müminlerden sayılmak istediğini ve imanından gerçek 
bir Müminmiş gibi bahsettiğini söyler. Bu münafığın durumu, iyi bir savaş 
ortaya koyup düşmanları sürüp götüren bir ordu ile savaş alanına çıkan 
korkak bir askerin durumu gibidir. Böyle bir asker savaşa hiç katkıda bu-
lunmadan, evine döndüğünde sanki savaşın en büyük kahramanlarından 
biri imiş gibi "İyi bir savaş ortaya koyduk ve düşmanı sürüp çıkardık" der. 

14. "Allah'ın azabından korkularak nasıl küfür ve günâhlardan sakınılırsa, 
bu adam da insanların işkencelerinden korkarak iman ve iyilikten sakınıp 
kaçar. İman ettikten sonra kâfirlerin tehditleri, hapsetmeleri ve işkenceleri 
ile karşı karşıya kalınca, küfrü nedeniyle, Allah'ın, öldükten sonra Cehen-
nemde vereceği ceza ve azabın bundan daha şiddetli olamayacağını düşü-
nür. Bu nedenle zamanı gelince öte dünyadaki cezasını çekmeye ve dünya-
daki azaptan kurtulup kolay bir hayat sürmek için imandan vazgeçip kâfir-
lere katılmaya karar verir."  

15. "Bugün Allah'ın dinini yüceltme yolundaki cihatta Müminleri terketmiş 
canını kurtarmak için kâfirlere katılmıştır. Fakat Allah, kendi yolunda mal-
larıyla ve canlarıyla savaşanlara zafer ihsan ettiğinde, zaferin meyvelerin-
den payını almak için ortaya çıkıp Müslümanlara: "Kalplerimiz sizinleydi; 
kazanmanız için dua ettik; sizin göreve bağlılığınızı ve fedakârlıklarınızı 
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takdir ettik" diyeceklerdir." Burada kişinin, dayanılmaz işkence ve aşırı 
korku anında samimi bir kâlple imanında sabit kalmak şartıyla İslâm’dan 
dönmesine dahi izin verildiğine dikkat edilmelidir. Fakat baskı anında 
hayatını kurtarmak için İslâm'dan döndüğünü söyleyen samimi bir 
Müslümanla, ideolojik olarak İslâm'ın doğru bir din olduğuna inanan, fakat 
iman yolunda karşılaşılan tehlike ve güçlükleri görünce kâfirlere katılan bir 
fırsatçı arasında, görünüşte olmasa bile çok büyük fark vardır. Onları deği-
şik kutuplara yerleştiren farklı nokta şudur: Baskı anında İslâm'dan döndü-
ğünü söyleyen samimi Müslüman, İslâm'a sadece ideolojik olarak bağlı 
olmaya devam etmekle kalmaz, aynı zamanda pratikte hisleri de her za-
man İslâm ve Müslümanlar tarafında olmaya devam eder: Onların başarı-
sını savunur, yenilgisine üzülür. Baskı altında bile Müslümanlarla işbirliği 
yapma konusundaki her fırsatı değerlendirmeye çalışır, düşmanların zincir-
leri gevşer gevşemez hemen iman kardeşleri ile birleşme çareleri aramaya 
başlar. Bunun aksine fırsatçı, İslâm'ın yanında yer aldığında, iman etmenin 
zor olduğunu, kişisel emniyeti ve dünyevi çıkarlarını, küfrün tarafına göre 
risk altında görerek, İslâm'dan ve Müslümanlardan yüz çevirip kâfirlerle 
dostluklar kurar. Müslümanlara zararlı olduğu halde kâfirlere her türlü 
yardım ve hizmeti yapmaya hazır olur. Fakat aynı zamanda, İslâm'ın gele-
cekte bir gün kazanabileceği ihtimaline karşı da ne zaman Müminlerle ko-
nuşma fırsatı yakalarsa, onların fikir ve inançlarını kabul ettiğini, fedakâr-
lıklarını takdir ettiğini söyler. Kur'an'ın başka bir yerinde yine münafıkların 
bu çıkarcı davranışlarına şöyle değinilmiştir: "Münafıklar sizi yakından gö-
zetleyip, size Allah tarafından bir fetih gelirse: "Biz de sizinle beraber değil 
miydik?" derler. Savaşta kâfirler üstün gelirse bu sefer onlara "Biz size 
üstünlük sağlayıp, sizi Müminlerden korumadık mı?" derler. (Nisa, 141) 

11) Allah muhakkak iman edenleri de, münafıkları da bilmektedir.1 

1. Nüzul sırasına göre, münafık sözcüğü ilk kez bu ayette geçmektedir. Mü-
nafık: “nfk” (nefeka), mastar olarak, tükenmek, bitmek, kalmamak demek-
tir. Münafık, içten “bitmiş,” “tükenmiş” ve imanı “kalmamış,” omurgasız, 
onursuz ve ikiyüzlü kimse demektir. “Münafık sözcüğü, tarla faresi ve Arap 
tavşanın durumu için kullanılan bir sözcüktür. Arap tavşanının ve tarla fa-
resinin yer altında birçok yuvası bulunur. Bir tehlike söz konusu olduğu za-
man, bu tehlikeye göre yuva değiştirirler. Birinde tehlike olunca diğerine 
geçer. Münafık, İman konusunda dürüst ve samimi olmayan, tıpkı tarla 
faresinin yuva değiştirdiği gibi, yer değiştiren: işlerine gelince Mümin, işle-
rine gelince kâfir olan kimselerdir.”  
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107 El-Mâ’ûn:    
4) İşte (şu) namaz kılanların vay haline,8 

8. "Fe veylün lil musallîn" ifadesi kullanılmıştır. Burada "fe"nin anlamı, ahi-
reti açıkça inkâr edenlerin, az önce zikredildiği üzere halini gördün demek-
tir. Şimdi namaz kılan münafıkların hali açıklanacaktır. Yani Müslümanla-
rın saflarına katılırlar. Zahiren Müslüman görünmelerine rağmen ahireti 
yalanlarlar. Onun halini görün ki, kendine ne gibi bir felâket hazırlamakta-
dır. "Musallîn “in manası, "namaz kılanlar"dır. Siyak ve Sibaka göre anlamı 
ise, ileride özellikleri açıklandığında da görüleceği gibi, aslında "namaz 
kılan" değil, "ehl-i salat" yani Müslümanların topluluğuna dâhil olandır. 

6) Onlar gösteriş yapmaktadırlar.10 

10. Bu cümle eğer önceki müstakil cümle ile ilgili olarak anlarsak anlamı 
şöyle olur: Hiçbir iyi işi Allah (c.c.) için halis niyetle yapmaz. Onun her yap-
tığı, başkaları onu methetsin ve dünyada hayır sahibi olarak meşhur etsin 
diyedir. Yaptığının karşılığını bu dünyada görmekten başka bir şey düşün-
mez. Eğer önceki cümleyle birlikte düşünürsek anlamı şöyle olur: Namazı 
gösteriş için kılar. Müfessirler genellikle ikinci manayı tercih etmişlerdir. 
Çünkü o tip insanlar, başka kimse varsa namaz kılarlar, yoksa namaz kıl-
mazlar. İkinci bir rivayette cümle şöyledir: Yalnızken namaz kılmazlar baş-
kası olduğunda kılarlar. (İbn Cerir, İbn Münzir) Kur'an'da münafıkların bu 
hali açıklanarak, "namaza kalktıklarında üşenerek kalkar ve gösteriş için 
namaz kılarlar. Allah'ı da çok az zikrederler" buyrulmuştur. (Nisa, 142) 

MÜRTED: 

5 Maide: 
54) Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah, Kendi-
sinin onları sevdiği, onların da O’nu sevdiği; Mü’min lere karşı alçak gö-
nüllü, kâfirlere karşı ise izzetli,'87 Allah yolunda cihat eden ve kınayıcının 
kınamasından korkmayan88 bir toplum getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, 
onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, her şeyi bilendir.  

87. İslam inancında yer alan, “mürted(dinden dönme) olanın öldürülmesi” 
görüşü kesinlikle Kur’an’a aykırı bir düşüncedir. Dinde zorlama yoktur. Rab’ 
bimiz, kullarına dilediğini seçme hakkı vermiştir. Dileyen iman eder, dileyen 
küfreder. Esas küfür, zorla dindar edilmek veya zorla dinden döndürülmek-
tir. "Müminlere karşı alçak (gönüllü)" demek, "müminlere karşı hiçbir za-
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man kuvvet kullanmayan; zekâ, yetenek, servet, güç veya bir başka şeyleri-
ni onlara baskın vermek veya zarar vermek yolunda harcamayan; böyle 
kişileri her zaman yumuşak, nazik, içten ve sevgi dolu bulan Müslümanlar" 
demektir. "... Kâfirlere karşı onurlu" ise; Müminin sağlam imanı, samimi 
dindarlığı, kesin prensipleri, güçlü karakteri ve Allah vergisi zekâsı ile İslâm' 
ın düşmanlarına karşı sert, keskin, tavizsiz ve dirençli olması demektir. 
Kâfirlerle ne zaman çatışmaya girseler onun; teslim olmaktansa ölmeyi 
tercih edecek kadar İslâmî prensiplere bağlı olduğunu bilirler.  

88. Burada; korkusuzca Allah'ın hükümleri doğrultusunda davranıp O'nun,  
Yolu'nda gidecekleri ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ilân ederek mu-
haliflerinin, sansür, eleştiri, itiraz ve alaylarına hiç aldırmayacaklarını gös-
teren bir toplumdan bahsediyor.  
 

 
MÜŞRİK (Allah’ a eş koşmak) 
 
4 En-Nisâ: 
116) Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz.144 Bunun 
dışında kalanlardan ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, el-
bette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. 

144. Burada önceki ayetin devamı olarak; doğru yol belli olduktan sonra, 
her kim müşriklerin tarafına geçerse, yaptığı bu akılsızca hareketin sonu-
cunda Allah’ın onu bağışlamayacağını belirtiliyor. Yani insanın yaptığı se-
çime göre gereken karşılığı göreceğini anlatıyor.  

16 En-Nahl: 
74) Artık Allah'a benzerler aramağa kalkışmayın;65 çünkü Allah bilir, siz 
ise bilmezsiniz. 

65. "Allah'a benzerler koşup durmayın." Allah'ı başkaları ile karşılaştırma-
yın ve O'nu, kendilerine hizmetçiler, kapıcılar olmaksızın ulaşılmayan dün-
ya kralları ve yöneticileri gibi görmeyin. Allah, melekler, veliler, seçilmiş 
kimseler, vs. ile çevrili olmadığı için herkes hiç bir aracıya ihtiyaç duymaksı-
zın doğrudan O'na yönelebilir. 

22 El-Hacc: 
31) Hanifler, onunla(put) Allah'a, şirk koşmayanlardır. Allah'a kim ortak 
koşarsa, sanki gökten düşen ve kuşun kaptığı veya rüzgârın ıssız yerlere 
sürüklediği kimse gibidir.59  
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59. Bu misalde "gök" insanın aslî fıtratı anlamındadır. İnsan başkasının de-
ğil Allah'ın kuludur ve yaratılıştan tevhid ilkesini kabule hazırdır. Bu neden-
le peygamberlerin davetini kabul edenler fıtratlarında sabit kalırlar ve yük-
selirler. Bunun aksine Allah'ı inkâr eden veya O'na ortak koşan kimse ise bu 
aslî fıtrat(gök)ından düşer. İşte o zaman ya misaldeki gibi kuşların kaptığı 
insan gibi, lider ve şeytanların kurbanı olur, ya da rüzgâra benzeyen arzu, 
istekler veya nefsinin kölesi olur. Bunlar onu diğer tarafa doğru alçaltırlar 
ve sonunda onu sapıklığın en derin çukuruna götürürler. "Sahik" "sahak"-
tan türemiştir. Parçalanmış, ezilmiş anlamına gelir. Sahik, içine düşeni par-
çalayacak kadar derin bir çukura denir. Burada ahlâki ve düşünce olarak, 
içinden çıkılması mümkün olmayan derin uçurumlar anlamında mecazen 
kullanılmıştır. Yani böyle bir yere düşen kimse, ahlâken paramparça olur. 

29 El-‘Ankebût: 
68) Uydurduğu yalanı Allah’a isnat eden iftiracıdan veya kendisine gelen 
hakikati yalanlayandan daha zalim kim vardır?106 Gerçeği yalanlayan 
nankörler için Cehennem’de yer mi yok? 

106. "Muhammed Nebi olduğunu iddia etti, siz ise onu inkâr ettiniz. O hal-
de sadece iki seçenek vardır. Hz. Muhammed, Allah adına yalan bir iddiada 
bulunmuşsa, ondan daha zalim bir kimse olamaz. Eğer siz gerçek bir Pey-
gamberi yalanlamışsanız, o zaman da sizden daha zalim kimse olamaz." 

30 Er-Rûm: 
28) Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: Size rızık olarak verdiğimiz 
mallarda, sağ ellerinizin malik olduğu kimselerden, ortaklarınız var mı?40 
Siz ve onlar bu mallarda eşitmisiniz? Onları birbirinizi saydığınız gibi 
sayarmısınız? Aklını kullanan bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.  
 
40. Müşrikler, Allah'ı, yerlerin, göklerin ve bu ikisi arasındakilerin yaratıcısı 
olarak kabul etmelerine rağmen yine de, O'nun bazı yaratıklarını, O'nun 
sıfat ve güçlerine ortak ederler, onlara yalvarırlar ve ibadet ederler. Onla-
rın bu inancı, Kâbe'yi tavaf ederken tekrarladıkları Telbih'in sözlerinden 
anlaşılabilir: "Allah'ım işte buradayım işte buradayım, işte huzurundayım; 
senin kendi ortağından başka ortağın yoktur. Sen hem ona, hem de onun 
sahip olduklarına sahipsin." (İbn Abbas'tan rivayetle Tebarani) Allah bu 
ayetle bu tür şirki reddetmektedir: Siz kendi kölelerinizi, mallarınıza serve-
tinize ortak yapmazken, Allah'ın yarattıklarını ilahlığına ortak edeceğini 
nasıl düşünebilir ve buna nasıl inanabilirsiniz?  
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29) Hayır, zulmetmekte olanlar, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi heva 
(istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete er-
direbilir?41 Onların hiç bir yardımcıları yoktur. 

41. "Bir kimse ne doğru dürüst düşünür, ne de kendisinin iyiliğini isteyen 
bir başkasını dinlemezse, Allah onun aklına lanet eder. Yani, aklını doğru 
kullanmadan hareket eden, inatçı ve cahil kimsenin gideceği yol, sadece 
sapıklıkta ve hatada daha da ilerlemesine neden olur. İşte "Allah'ın sap-
tırdığı" ile bu kastedilmektedir. Hakkı seven bir kimse, hidayete ermek için 
dua ederse, Allah o kimsenin duasının samimiyet derecesine göre onun 
doğru yola ulaşmasını sağlayacak araçları maksimum düzeyde yaratır. 

31) 'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin48 ve O'ndan korkup-
sakının,49 salatı ikame edin50 ve müşriklerden olmayın.  

48. "Kim bağımsız ve hür iradesiyle Rabbinden yüz çevirmiş ve Allah'tan 
başkasına itaat yolunu seçip gerçek Rabbine isyanda bulunmuşsa, bundan 
yüz çevirmeli ve doğuştan kulu olduğu bir tek Allah'a ibadete dönmelidir."  

49. "Eğer fıtraten Allah'ın kulu olduğunuz halde O'ndan tamamen bağımsız 
bir hayat tarzını seçmiş ve O'nun yanısıra başkalarına kulluk etmişseniz bu 
nankörlük ve isyanınız nedeniyle şiddetli bir azaba çekileceksiniz demektir. 
Bu nedenle Allah'ın gazabıyla karşılaştıran bu hayat tarzından vazgeçiniz.”  

50. Hem Allah'a yönelmek, hem de O'nun gazabından korkmak kalbi iba-
detlerdendir. Bunun devamlı olması için böyle bir ruh hali kaçınılmaz ola-
rak fiziksel bir davranışa da ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle Allah kalpteki 
değişikliğe paralel olarak, namaz da dahil Allah’a yönelerek her türlü sa-
latın ikame edilmesini emrediyor. Bu ibadetler insanda sadece fikir olarak 
kalırsa asla dengeli ve sürekli olamaz. Zamanla ya yok olur, ya da değişir. 
Fakat insan bunları uygulamaya başladığında, kalbe yerleşir ve daha çok 
uygulama ile gittikçe sebat ve denge kazanır, bir inanç haline gelir.  

32) (O müşrikler ki,) dinlerini fırkalara ayıran ve kendileri de parça parça 
olmuşlar ve her grup kendi yanındakiyle övünüp-sevinç duymaktadır.51  

51. Bu, insan için gerçek hayat tarzının yukarıda da açıklandığı gibi fıtrat 
yolu olduğunu gösteren bir misaldir. Bu hayat tarzı (Din), sadece zanna da-
yanarak bir din felsefesi icad edenlerin düşündüğü gibi putperestlikten 
Tevhide doğru evrimle gelişmemiştir; tam aksine, bütün dinler bugün 
dünyada bulunan asıl hayat tarzının bozulması sonucu meydana gelmiştir. 
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Bu bozulma, insanlar kendi icad ettikleri inançları fıtrî gerçeklere kattıkları, 
farklı fırkalar oluşturdukları ve her biri kendi fırkasının savunduğu şeye 
bağlandığı, asıl hayat tarzından (din) uzaklaştığı için ortaya çıkmıştır. Şim-
di, hidayete ulaşmanın tek yolu hak dinin temeli olan asıl gerçeğe dönmek, 
daha sonra icat edilen fırkalardan, onların taraftarlarından ve yaptıkları 
tahriflerden sakınmaktır. Eğer kişi bunlarla ilişkisine hâlâ devam ederse, 
ancak Hak Dini bozmuş olur. 

31 Lukmân: 
13) Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki; "Ey oğlum, Allah'a şirk 
koşma.20 Hiç şüphe yok şirk, gerçekten büyük bir zulümdür."21  

20. Lokman'ın hikmetinden aktarılan bu kısmî öğüt burada iki sebeple zik-
redilmektedir: a) O bu öğüdü oğluna verdi ve herkes bilir ki hiçkimse kendi 
öz oğluna karşı samimiyetsiz olamaz. Bir kimse başkalarını aldatabilir, iki-
yüzlü davranabilir fakat en aşağılık biri de olsa kendi öz çocuklarını aldat-
maya çalışmaz. Dolayısıyla Lokman'ın oğluna öğüdü gerçeğin apaçık bir 
delili olmaktadır. Onun gözünde şirk gerçekten en iğrenç günahtı ve sade-
ce bu sebepten oğluna ilk defa bu zulümden uzak durmayı tavsiye etmişti. 
b) Bu öğüdün anlatılmasının ikinci sebebi Mekke müşrikleri arasından bir-
çok ailenin, çocuklarını Hz. Muhammed (s.a) tarafından vazedilen tevhid 
mesajından dönmek ve şirk itikadına bağlı kalmak üzere zorlamalarıydı. 
Nitekim bunu izleyen ayetlerde zikredilecektir. Dolayısıyla bu akılsızlara: 
"Kendi ülkenizde çok iyi tanıdığınız bir hâkim de, çocuklarının iyiliği için on-
ları şirk ‘ten uzaklaştırıyordu. Şimdi, çocuklarınızı aynı şirk inancı üzerinde 
zorlamakla onlara iyilik mi yoksa kötülük mü yaptığınıza karar verin."  

21. Bir kimseyi hakkından mahrum etmek ve ona adaletsizce davranmak-
ta, şirk te büyük bir zulümdür. Çünkü insan kendisine, rızık ve nimet veren 
yaratıcısına, bunlara hiçbir katkısı ve ortaklığı bulunmayan varlıkları ortak 
koşmaktadır. Bundan daha büyük bir adaletsizlik olamaz. İnsanın yalnızca 
Allah'a tapması, Yaratıcı'nın insan üzerindeki hakkıdır. Fakat müşrik, baş-
kalarına tapmakta ve Allah'ın bu hakkını çiğnemektedir. Dahası, o’na ta-
parken yaptığı, kendi akıl ve bedeninden tutun da sarf ettiği ve harcadığı 
her şey ; Allah tarafından yaratılmıştır ve Allah'tan başkasına kulluk eden 
insanın bunların hiçbirini sarf etmeye hakkı yoktur. Hem sonra insanın 
nefsi üzerinde bir hakkı vardır ki, kendisini alçaltmamak ve cezaya 
müstahak kılmamaktır. Fakat Allah'tan başkasına tapan kişi cezaya 
müstehak olduğu gibi kendisini de alçaltmaktadır. Bu şekilde müşrik'in 
bütün hayatı, her yönüyle Zulüm haline gelir.  
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34 Sebe’: 
41) (Melekler) Derler ki: "Seni tenzih ederiz. Bizim velimiz onlar değil 
sensin.62 Onlar bilakis cinlere kulluk ediyorlardı ve çoğu onlara iman 
etmişlerdi."63  

62. Melekler: Sen, sana ortak koşulmasından münezzeh ve yücesin. Bizim 
bu insanlarla hiçbir bağımız yok, biz ne onlardan, ne de yaptıklarından so-
rumlu değiliz. Biz sadece senin kullarınız."  

63. Bu cümlede cin ile cinlerden olan şeytanlar kastedilmektedir. Cevap şu 
anlama gelir: "Görünürde bu insanlar, bizim ismimizi anarak, kendi hayal-
lerine göre resim ve heykellerimizi yaparak bize kulluk ettiler. Fakat aslında 
bize değil şeytanlara tapıyorlardı. Çünkü sadece şeytanlar onlara, Allah'-
tan başkalarını, ihtiyaçlarını gören varlıklar olarak kabul etmelerini ve on-
lara ibadet etmelerini telkin ediyorlardı."  

43 Ez-Zuhruf:    
20) Dediler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmez-
dik."16 Onların bundan yana hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 'zan 
ve tahminle yalan söylemektedirler.'  

16. Sapıklık içinde olan kimselerin her zaman yaptıkları gibi, bunlar da ken-
di sapıklıklarını kadere bağlıyorlar ve şöyle diyorlar: "Şayet Allah dilememiş 
olsaydı biz bu meleklere nasıl ibadet edebilirdik? Çünkü O istemeseydi, 
bizim meleklere tapmamız mümkün olmazdı. Biz bu işi uzun süredir yaptı-
ğımıza göre, üzerimize azap gönderirdi." 

21) Yoksa biz, bundan önce kendilerine bir Kitap verdik de şimdi ona mı 
tutunuyorlar?17 

17. Bu cahil insanlar, dünyada herşey Allah'ın dilemesiyle olduğu için böyle 
düşünüyorlar. Oysa onlar, Allah'ın dilemesi, yani izni ile onun rızasını birbi-
rine karıştırıyorlar. Şayet bu düşünce doğru olsaydı, o takdirde sadece şirk 
değil, insanların bile tasvip etmediği hırsızlık, cinayet, zina, rüşvet vs. vuku 
bulan sayısız suçların Allah'ın dilemesiyle olduğunu ve O'nun da bu suç-
lardan razı olduğunu iddia etmiş olurduk. Oysa böyle bir iddia doğru değil-
dir. Çünkü Allah'ın herhangi bir ameli tasvip edip etmediği, dünyada vuku 
bulan olaylardan değil, bizzat kendisinin peygamberleri vasıtasıyla gönder-
diği Kitap’tan öğrenilmektedir. Çünkü Allah Kitabı'nda hangi düşünceleri, 
ahlâkı ve davranışları tasvip ettiğini, hangilerini ise reddettiğini açıkça 
bildirmiştir. Onların elinde Kur'an dışında göndermiş kitapları mı var?  
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57) Meryem oğlu örnek olarak anlatılınca, halkın hemen keyifle gülüyor.  
59) İsa kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir 
kuldur.53 

53. "Örnek" kelimesiyle, Hz. İsa'nın babasız doğuşuna atıfta bulunulmakta-
dır. Ayrıca, Hz. İsa'ya, kendisinden ne önce ne de sonra kimseye verilmemiş 
olan mucizeler verilmiştir. Örneğin, çamurdan kuş yapar, ona can üflerdi, 
doğuştan âmâ olan kimseleri iyileştirir, cüzzamlıları tedavi ederdi, hatta 
ölüleri bile diriltmiştir. Dolayısıyla denilmiştir ki, "O'nun bu mucizevî doğu-
mu ve kendisine verilen mucizeler, onu, Allah'a kul olmaktan istisna etmez. 
Bu yüzden onu, Allah'ın oğlu kabul etmek ve O'na tapmak sapıklıktır. Bizim 
kulumuz olarak O nu kudretimize misal olsun diye mucizelerle donattık."  

46-Ahkâf: 
5) Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek olan 
şeylere7 tapmakta olandan daha sapık kimdir? Oysa onlar, bunların tap-
malarından8 habersizdirler.  

7. Bu şeylerden murad, sadece kelimeyle, sesle ya da yazıyla cevap değil; 
karşılık verme, harekette bulunmadır. Yani her kim bu ma'butlara yakarır, 
yardım talebinde bulunursa, bunlar olumlu veya olumsuz bir karşılık vere-
mezler. "Kıyamete kadar" demek, bu dünya kaim olduğu sürece hiçbir 
cevap veremeyecekler demektir. Ama kıyamet meydana geldikten sonra 
ise bu ma’bud lar kendilerine ibadet edenlerden şikayetçi olacaklardır. 

8. Onların yalvarış-yakarışlarından ne kulaklarıyla duyarlar, ne de başka 
bir vasıtayla, bu dünyada onları birisinin çağırdığı haberi kendilerine 
ulaşmaz. Bu ayeti şöyle izah edebiliriz; dünyadaki müşriklerin Allah'tan 
başka dua ettikleri ma'budları şu üç grupta toplayabiliriz: Birincisi, bir ruhu 
ya da şuuru olmayanlar, ikincisi, geçmişteki salih insanlar ve üçüncüsü, 
kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da yoldan çıkararak bu dünyadan 
göçen insanlar. Birincilerin kendilerine yapılan ibadet ve dualar hakkında 
bir haberleri olamaz. İkinci kısımdakiler ise, Allah'ın yanında öyle bir âlem 
vardır ki bu dünyanın sesleri oraya ulaşamaz. Üçüncü gruptaki ma’bud lara 
gelince, bunlar suçlu olarak Allah'ın indinde beklemektedirler ve dünyadan 
hiç bir sada onlara ulaşamaz.  

47 Muhammed: 
12) Şüphesiz Allah, iman edip Salih amellerde bulunanları, altından ır-
maklar akan cennetlere sokar. İnkâr edenler ise, metalanırlar ve hayvan-
ların yemesi gibi yerler;17 ateş, onlar için bir konaklama yeridir. 
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NAMAZ VE GAYESİ 
 
2 El-Bakara: 
3- Onlar, gaybe inanırlar, salâtı ikame ederler5 ve kendilerine rızık olarak 
verdiklerimizden infak ederler.6  

5. Salat sözcük olarak, “namaz” anlamının yanı sıra Allah’a yönelmek, iba-
det, dua, rahmet, destek, dayanışma, yardımlaşma, yakından ilgi duyma 
ve din gibi anlamlara da gelmektedir. Burada Kur'an'dan faydalanabilme-
nin üçüncü şartı olan, kişinin Kur'an öğretilerini pratiğe geçirmeye hazır ol-
ması çerçevesinde namaz Kur'an'ın emrettiği en önemli görevlerden biri ol-
duğu için, namazı ikâme kastedilmektedir. Bu nedenle, bir kimse İslâm'ı ka-
bul ettikten sonra ezanı duyduğunda cemaate katılıp, namazı kılmalıdır. 
Çünkü şahadetin samimi olup olmadığını bu belirler. Eğer ezana kulak as-
maz ve cemaate katılmazsa, bu onun imanında samimi olmadığının bir 
göstergesidir. "İkâmet'üs-Salat" (Namazı dosdoğru kılmak) teriminin çok 
geniş anlamlı olduğuna da dikkat edilmelidir. Bu, namazın cemaatle 
kılınmasının makbul olacağına işaret eder.  

6. Kur'an'dan faydalanabilmenin dördüncü şartı, kişinin, Allah'ın ve insan-
ların hakkını vermek üzere Kitap'taki talimatlara uygun olarak parasını 
başkalarıyla paylaşmaya hazır olmasıdır. Bu çok önemli bir şarttır. Çünkü 
bir cimrinin veya parayı her şeyden çok seven bir servet düşkününün, İslâm 
uğrunda malî fedakârlıklar yapması kendisine çok zor gelir. 

43) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı59 verin ve rükû edenlerle de rükû edin.  

59. Namaz ve zekât her zaman vahyî dinlerin temel noktalarından birini 
oluşturmuştur. Diğer bütün peygamberler gibi İsrailoğulları'na gelen Pey-
gamberler de bunları emretmiş, fakat Yahudiler bunları unutmaya yüz tut-
muşlardı. Namazı cemaatle ikâme etmeyi terk etmişler ve çoğu tek başına 
kılmaya başlamıştı. Zekât vermek yerine faiz almaya başlamışlardı. 

4 Nisa:   
103) Salâtı ikame ettikten sonra da Allah’ı ayakta, oturarak ve yanlarınız 
üzerine yatıp uzanırken anın (zikredin). Güvene kavuştuğunuz zaman, sa-
lâtı gereği gibi ikame edin. Kuşkusuz salât, belirlenmiş vakitlerde, mü-
minler üzerine farz kılınmıştır. 
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Burada yeri gelmişken, namazdaki bu hareketlerle ilgili ortaya atılan ol-
dukça yanlış bir görüşü düzeltmeyi de yararlı buluyoruz. Aslında bu anlam-
ların birbiriyle ilişkisi gözükmektedir; Müslümanlar kıldıkları namazla Allah 
ile iletişim kurmakta, dua etmekte, dinlerine destek vermektedirler. Her 
dilde birden fazla anlama gelen kelimeler vardır, örneğin Türkçede “yüz” 
kelimesi; “bir sayı” ve “başın bölümü” ve “deri gibi bölümleri çıkarmak” ve 
“denizdeki hareket” gibi oldukça farklı anlamlara gelmektedir ama bu keli-
menin geçtiği yere göre anlamını belirlemede Türkçe konuşan hiçbir kişi 
sorun çekmez. Aynısı Kuran’daki “salat” kelimesinin kullanımı için geçerli-
dir, üstelik “salat” kelimesi bu kadar ilgisiz manalara gelmemektedir ve 
Kuran’da geçiş yerine göre bu kelimeye mana verilmelidir. Bazıları, Kuran’ 
da “namaz” anlamında “salat” kelimesinin hiç kullanılmayıp, bu kelimenin 
hep “destek” anlamında kullanıldığını ifade etmişlerdir. Kuran’ı biraz dik-
katli okuyan bir kişi bu iddianın yanlışlığını hemen anlayacaktır. Öncelikle 
bu iddia ayakta durma (kıyam), rüku (eğilme) ve yere kapanma (secde) ifa-
delerinin mecazi anlamda alınıp gerçek anlamında alınmamasına sebep ol-
maktadır ki bu hiç de makul gözükmemektedir. Bazı ayetlerde bu iddianın 
tutarsızlığı iyice gözükmektedir. Örneğin 4-Nisa Suresi 102. ayette, düş-
mandan bir tehlike gelme endişesi olduğunda bir grubun nöbet tuttuğunu 
ve diğer bir grubun bu arada secde gibi hareketleriyle namaz kıldığını, 
sonra namazı kılmamış olan diğer grubun gelip namaz kıldığını görüyoruz. 
Buradaki “salat” ifadesini hareketler içermeyen bir destek olarak alırsanız 
birçok mantıksız husus karşınıza çıkar; hareketli olmayan bir destekte bir 
grubun diğerinin arkasında nöbette bekleyip, bu arada o grup “mecazi an-
lamda secde ettikten” sonra gelip de öbür grubun da “destek vermesi” gibi 
anlamlandırmalar mantıksız olacaktır. Ayrıca 4-Nisa Suresi 103. ayette 
belirtildiği gibi namaz belirli vakitlerde insanlara farz kılınmıştır, Allah’ın 
dinine destek ise her vakit yapılabilen bir eylemdir, bunun için belli vakitleri 
beklemeye gerek yoktur.  

Ayrıca 72-Cin Suresi 18. ayete göre namaz kılınan yerlerde Allah dışında 
kimseye yakarılmamalıdır. Peygamberlerden, evliya zannedilenlerden veya 
ölmüşlerden yardım istemek Müslüman’a yakışmaz. 

5 El-Mâide: 
58) Namaza çağırıldığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar.89 
Bu, onların kesinlikle aklını kullanmayan bir toplum olmalarındandır.90 

89. Sözlerini çarpıtarak, eğlenceye alarak, ezanı alay konusu yaparlar.  
90. Cehalet ve akılsızlığa bulanmamış olsalardı, Müslümanlarla olan dini 
ayrılıklarına rağmen böylesi basit şeylere dalmazlardı.  
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10 Yûnus: 
87) Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: "Mısır'da kavminiz için evler ha-
zırlayın, onları kıble84 yapın ve salâtı ikame edin. Mü’minleri müjdele."85 

84. Bu ayetle ilgili, müfessirlerin ayetin indirildiği şartlar doğrultusundaki 
görüşlerine göre, Hz. Musa(a.s) cemaatle namaz kılmak için bir takım bi-
nalar yaparak, evler edinmekle emrolunmuştur. çünkü cemaatle namaz 
kılma, iktidarın zulmü ve itikat zayıflığı yüzünden İsrailoğulları ve Mısır 
Müslümanları tarafından terkedilmişti. Bu durum onların dağılmalarına ve 
inançlarının zayıflamasına sebep olduğu için cemaatle namazı yeniden te-
sis etmek gerekiyordu. Zira bu girişim ruhun dirilişi, dağılmış cemaatin 
toparlanması ve güçlerini birleştirmesi yolunda en önde gelen bir etkinlik 
olacaktı. "Evlerinizi kıble (ye dönük mescitler) haline getirin" ifadesi "Bu 
evleri cemaatle namazın kılındığı ortak mekânlar ve toplantılarınızın yapıl-
dığı merkezi yerler haline getirin"anlamına gelir. Ayrıca Kur'an'daki "ika-
metüs-salat” ifadesi, namazın topluca kılınması anlamında kullanılmıştır.  

85. Arapçadaki"" kelimesi şu anlama gelir: "Allah'ın lütfuyla ulaşılacak fe-
lâhın müjdesini vererek onları umut ve cesaretle donat. "Ümitsizlik, korku 
ve baskı altında oldukları için buna şiddetle ihtiyaçları vardı. 

20 Taha: 
14) Gerçekten de ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Öyleyse 
yalnızca Bana kulluk et ve Öğüdüm için salâtı  ikame et.                                                                                                  

Ayetin içeriğinden salât sözcüğünün, namazdan daha çok “yardım etmek” 
ve “destek olmak” anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Namazın en önemli 
özelliğide namazda Allah’ın hatırlanmasıdır. Kuran’ın bir sıfatının “zikir” 
yani “hatırlatma” olduğunu yine Kuran’dan öğreniriz. Namaz kılarken, 
edeceğimiz duada, Allah’a yakarışta, rehberimiz hep Kuran’dır. Örneğin 
Allah’ın bağışlayıcılığı, merhameti, her şeyi yaratması, cenneti, cehennemi, 
bilgisinin ve kudretinin büyüklüğü hep Kuran’dan öğrenilir. Namazda da 
merhametli, bağışlayıcı gibi sıfatlara sahip bir Allah’ın karşısında olduğu-
muzu bilir, ona göre Allah’ı hatırlar ve O’na yöneliriz. Fakat namazda Arap-
ça bilmeyenlerin Arapça Kuran okuması gerekmez ve eğer Arapçasından 
Kuran okuyacaklarsa da okuyacakları ayetlerin manasını öğrenmeleri ye-
rinde olacaktır. Özellikle namazlarda hep tekrarlanan Fatiha Suresi’nin 
manasını bilerek okuyabilmek çok yerinde olacaktır. Arapça bilenlerin Kur’ 
an’ı vahyedildiği orijinal dilde okuması elbette güzeldir ama Arapça 
bilmeyenlerin kendi dillerinden okuyarak namaz kılmalarında bir sakınca 
yoktur. Hanefilik gibi Ehli Sünnet olduğu ifade edilen bir mezhepte bile 
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Arapça bilmeyenlerin Kuran’ın tercümesini okuyabilmesi konusunda 
esneklik ifade edilmesine, Selman el-Farisi’nin Fatiha Suresi’ni Farsçaya 
tercüme ettiği ve Farisilerin namazda bu tercümeyi okudukları bilinmesine 
rağmen bu konuyla ilgili esnekliklere dair görüşler halktan saklanmıştır. 
Allah sarhoş olmayan içkili kişilerin bile namaz kılmalarını istemiş fakat on-
lara bir şart koşmuştur: “Ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaş-
mayın” (4-Nisa Suresi 43). Böylece Allah, sarhoşların ne söylediklerinden 
habersiz oldukları için namaz kılmalarını istemediğini bildirmiştir. Peki, 
ayık kafalıyken ne söylediğini bilmeden namaz kılanların da durumu sar-
hoşların yerine getirmediği unsurla aynı değil midir? Kişinin ibadette söyle-
diklerinin farkında olması bir ruhsat ve bir kolaylık olarak görülmemelidir. 
Kişinin söylediklerinin farkında olarak ibadet etmesi, kişinin Yaratıcısı ile 
gerekli bağı kurması için önemli bir şarttır. Kuran’da, 2-Bakara Suresi 45. 
ayette, sabırla ve namazla Allah’tan yardım dilemek geçer. Namazda söy-
lediklerinin manasından habersiz olan kişi, kendi özel derdiyle ilgili özel 
duygularını nasıl dile getirip de Allah’tan yardım dileyecektir.  

Düzgün kılınan namazla şu unsurların yerine getirilmesi gerektiğine Kuran-
’da dikkat çekilmiştir: 

1- Allah anmalı ve kişi ne söylediğinin farkında olmalıdır (Taha Suresi 14). 
2- Namazda huşu olmalıdır. “Huşu” kalpsel ürperti, derin saygı manasını 
taşımaktadır (23-Müminun Suresi 2). 
3- Kişiyi çirkin davranış ve fiillerden alıkoymalıdır (29-Ankebut Suresi 45). 

Namaz, Allah’ı hatırlamak için yapılan bir ibadettir. Fakat Allah’ı diğer şe-
killerde hatırlamaktan farklı olarak belli vakitlerde farz kılınmıştır, abdestli 
olarak yerine getirilmelidir ve belli hareketleri de kapsamak gibi bazı ilave 
özelliklere sahiptir. Zaten bilinen bir ibadet olmasından da kaynaklanarak, 
Kuran’da, namazın hareketlerinin tarif edilerek “namaz budur; bu şekilde 
namazı kılın” denilen bir ayete rastlamayız ama Kuran’daki anlatımlardan 
namazın hangi hareketleri kapsadığını da anlarız. Örneğin namazın savaş 
durumunda bile bırakılmayacak kadar önemli bir ibadet olduğunu göste-
ren 4-Nisa Suresi 102. ayette savaş durumunda bir grubun namaz kıldığını, 
diğer grubun ise nöbet tuttuğunu görüyoruz. Secde edildikten sonra diğer 
grup ilk grubun yerini alıp namazını kılmaktadır. Buradan namazın secde 
ile bittiği de anlaşılmaktadır. Bu ayetten savaş tehlikesinin olduğu bir du-
rumda bile namazın secde de dâhil olmak üzere (secde kişinin en savunma-
sız halidir) yerine getirildiğini fakat nöbetleşe, silahları bırakmadan, düş-
mana fırsat verilmeden bunun yapıldığını görüyoruz. Eğer savaşta dahi va-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 357 

  

kitli farz olunan namaz böyle yerine getiriliyorsa, normal zamanda nama-
zın kıyam, rüku ve secdesi ile yerine getirilmesinin önemi daha iyi anlaşılır. 

Kuran’dan (14-İbrahim Suresi 40) namazın Hz. İbrahim’den beri var olan 
bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Kuran’da hareketli ibadet manasında üç ke-
lime geçer. Bunlar “kıyam (ayakta durma)”, “rüku (eğilme)” ve “secdedir 
(yüz üstü yere kapanma)”. Kuran’da İbrahim Peygamber’in makamının na-
maz yeri edinilmesi, evin temiz tutulması geçer (Bakara Suresi 125). Hac 
Suresi 26. ayette ise evin “kıyam, rüku ve secde” edenler için arındırılması 
emredilerek namazın üç hareketinin ne olduğu bir arada gösterilmiş olur. 

22 Hac:  
26) Hani İbrahim’e Kabe’nin yerini göstererek; “Bana hiçbir şeyi ortak 
koşma. Evimi Tavaf edenler, kaim(kıyam) olanlar, rükû ve secde edenler 
için arındır demiştik.”                                                                            

Bu ayetler dışında da namazın hareketleri olan kıyam, rüku ve secdeye dik-
kat çekilen ayetler vardır. Namazda rükuda söylenen “Subhane Rabbiyel 
Azim” ifadesi 56-Vakıa Suresi 96. ayette, secdede söylenen “Subhane Rab-
biyel Ala” ifadesi 87-Ala Suresi 1. ayette geçen ifadelere uygun olarak söy-
lenmektedir. Fakat rüku ve secdede ne söyleneceğiyle ilgili bir kısıtlama 
yoktur. Buralarda herhangi bir Kuran ayeti okunabileceği gibi Allah’a yöne-
lip dua da edilebilir, şükür de edilebilir, 2-Bakara Suresi 45. ayette dikkat 
çekildiği gibi karşımıza çıkan sorunlarda Allah’tan yardım da istenebilir Ni-
tekim Peygamberimiz ‘in döneminde rüku ve secdelerde farklı ifadelerin 
söylendiği de rivayet edilmiştir. (Bakınız: İbn Hemmam, 2. cilt) Peygambe 
berimiz ‘in hem çok kısa namaz kıldığına, hem de uzun rüku ve uzun sec-
delerle çok uzun namaz kıldığına dair hadisler vardır. Bu konudaki bazı ha-
dislere göre Peygamberimiz kimi zaman rükûa gittiğinde hiç doğrulmaya-
cağı zannedilecek kadar, kimi zaman secdeye gittiğinde hiç secdeden kalk-
mayacağı zannedilecek kadar uzun kalmıştır. Herhalde hiç kimse bunun 
3’er defa bahsedilen ifadelerin söylendiği bir zaman dilimine denk geldiğini 
düşünmeyecektir. Ama namazı anlatan bazı kitaplarda rükuları üç “Subha-
ne Rabbiyel Azim” ve secdeleri üç “Subhane Rabbiyel Ala” ifadeleriyle kısıt-
layıp, Allah’ın serbest bıraktığını gereksiz yere sınırlayan açıklamalar var-
dır. Bu ifadeler, Kuran’ın ruhuna uygun, kulların Allah’ı yüceltmesi için gü-
zel ifadelerdir. Namazlarda düzeni sağlamak için imamlara, bu ifadelerin 3 
kere söyleneceği zaman miktarının geçirilmemesini telkin eden bir uygula-
manın namazlara düzen verdiği düşünülebilir. Bizce, bu tip kalıplar, böyle 
endişelerle çıkmış, namazı çok uzun kıldırıp cemaatin bir kısmının istekle-
rine muhalefet edebilecek imamların önü kapanmıştır. Fakat namazlarda 
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hep aynı ifadeleri tekrar etmenin neticesinde, birçok kişinin söylenen bu 
çok anlamlı sözlerin manasını düşünmeden otomatik olarak söylemeye teş-
vik edildikleri gibi bir zarar da göz önünde bulundurulmalıdır. Normalde rü-
kuda ve secdede, sadece belirlenmiş bahsedilen ifadeleri söylememiz ge-
rekmemektedir. Namazlardaki kıyam, rüku ve secdelerde ne kadar duraca-
ğımızın süresi şahsi görüşlerimize bırakılmıştır. Bazıları serbest bir alanı 
kendi belirlemeleriyle dondurmuşlardır. Bu belirlemelerden bir kısmı bir dü-
zenin kurulmasında yardımcı olduysa da bunların birçoğu namazda aşırı 
şekilciliğe ve anlamdan kopmaya yol açmıştır. 

Kişiler namazla ilgili gereksiz detaylara boğulmuştur. Fakat namazın en 
önemli unsurları olan söylediğinin farkında olma ve huşuyla ilgili ciddi so-
runlar bulunmaktadır. Kıyamdayken ellerin bilekten tutulması, rükuda sır-
tın açısı, secdede önce alnın sonra burnun yere konması gibi nice teferruat 
üzerine gereksiz tartışmalar yapılmıştır. Nitekim mezhepler arasında, kı-
yamdayken ellerin bağlanıp bağlanmayacağı veya ayaktayken ayakların 
arasının ne kadar açılacağı gibi gereksiz tartışma konuları olmuştur. Birine 
“ayakta dur” (kıyam) deseniz bu emri kolaylıkla anlar ve size “Ellerimi ne 
yapacağım, ayaklarımın arası kaç santim olacak” gibi sorular sormaz. Kısa-
cası kıyam, rüku ve secdenin namazın içindeki hareketler olduğu anlaşıldık-
tan sonra bu tip detaylarla ilgili sorulan sorular gereksizdir. 

Kuran’da secdelerin arkasından (50-Kaf Suresi 40) ve namaz bittikten son-
ra (4-Nisa Suresi 103) da Allah’ın anılmasının gerektiği ifade edilmektedir. 
4-Nisa Suresi 103. ayetten bu anmanın ayaktayken, otururken ve yan ya-
tarken olabileceğini anlıyoruz. Namazlardaki oturuşlarla bu ayetlerin emri 
yerine gelmiş olmaktadır. Bu oturuşlarda asıl olanın Allah’ın anılması oldu-
ğunu görüyoruz, kişinin hangi sözleri söyleyerek bu anmayı gerçekleştire-
ceğine ise kendisi karar verir. 

24 Nur: 
56) O salâtı  ikame edin ve o zekâtı verin. Ve Resul’e itaat edin. Umulur 
ki merhamet edilirsiniz.                                                                            

Burada ve diğer birçok yerde “namaz” (salat) ifadesi belirlilik takısı olan 
“el” ifadesiyle geçmektedir. Bu takı İngilizce ’deki “the” takısına benzer, 
başına geldiği şeyin belli, bilinen bir şey olduğunu ifade eder. Burada bu 
takı namaz ifadesinin başında geçerek namazın “belli, bilinen” bir ibadet 
olduğu anlamını vermektedir. Bu da Peygamberimiz ve yanındakilere zaten 
belli, bilinen bir ibadet olan namazın emredildiğini göstermektedir. “Na-
mazı kılın” emrini alan Peygamberimiz ve beraberindekiler, zaten bildikleri 
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namazı kılmaya başladılar, ayrıca bilinen bu ibadet topluca da kılındığı için 
bu namazlara katılımla da ibadetin nasıl olduğu öğreniliyordu. Kısacası na-
mazı kılmak için kimsenin Kuran dışında ayrı bir kitaba ihtiyacı yoktu ve ol-
mamıştır; bu husus aşağıdaki açıklamalarla daha da iyi anlaşılacaktır. 

“Namaz kılın” emriyle zaten bilinen bir ibadet emredilmekle beraber, na-
mazın kapsadıklarına Kuran’da dikkat de çekilmiştir. Çeşitli özürlerle na-
mazın belli kısımları yerine getirilemeyebilir, örneğin korku zamanında bi-
nek üzerinde namaz kılan kişi secdeleri tam bir şekilde yerine getiremeye-
bilir. Fakat her durumda yerine getirilmesi gereken namazın en temel ge-
rekliliği Allah’ın zikredilmesidir (hatırlanmasıdır): 

 
NAMAZ’IN FARZ OLUŞU VE VAKİTLERİ 

Kuran’da, namazın, vakitleri belirlenmiş farz bir ibadet olduğu geçer (4-Ni-
sa Suresi 103). Namazlar vakitli farz olduğuna göre bu vakitlerin hangi va-
kitler olduğu, hadis veya ilmihal kitaplarına başvurulmadan anlaşılamaya-
cağı tartışma konusu olmuştur. Namazların nasıl kılınacağı ile ilgili endişe-
ler ileri sürülmüş olmakla birlikte hiçbir hadis veya ilmihal kitabına müra-
caat edilmeden Peygamberimizin uygulamalarından bize kadar intikal ed-
en şekliyle namazın kılınma şekli anlaşılmıştır. Aynı şekilde namazların va-
kitlerini anlamak için de hiçbir hadis veya ilmihal kitabına gerek olmadığını 
göreceğiz. Bunu söylerken, Kuran merkezli anlayışlar ileri sürenlerin, na-
maz vakitleriyle ilgili farklı görüşler ileri sürdüklerini de inkâr edemeyiz. Bu 
konuda farklı yaklaşımlar ileri sürülmüş olması, hadis veya ilmihal kitapla-
rına atıf yapılmadan namaz vakitlerinin anlaşılamayacağını göstermez.  

Mezhepler arasında binlerce ihtilafa rağmen hadisçi-mezhepçi anlayışlara 
dört elle sarılanlar, Kuran merkezli yaklaşımlar gösterenlerin kısmi bazı ih-
tilaflarını mazeret gösterip Kuran’ın mesajından kaçmaya çalışmaktadırlar. 
Kuran merkezli yaklaşımlarda bazı ihtilafların çıkması, bu yaklaşımları gös-
terenlerin isabetsiz yorumları olarak görülmelidir. Çare, bu yaklaşımlarda 
ortaya çıkan farklı yorumlar arasından tercihte bulunmaktır, vazgeçmek 
değil. Kuran’ı hareket noktası yaparak yanlış yorumlara ulaşanların yanlışı; 
seçimlerinde ki hareket kaynağında değil, kendi yorumlarındadır. Yani; 
hüküm kaynağının doğru belirlemesi önemli bir adım olmakla beraber, bu 
doğru adım bu adımı atan herkesin her yorumunun doğru olduğu anlamı-
na gelmez. Şimdi aşağıda muhtelif anlayışlara sahip olanların, düşünce ve 
araştımalarından namaz vakitleri ile ilgili nasıl sonuca varmaya çalıştıkları-
nı birlikte görelim.  
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Kuran’daki ayetlerde namazların kaç vakit olduğu açıklanmıştır. Yalnız bu 
yaklaşımı benimseyenler arasında Kuran’dan kaç vakit anlaşıldığı hususun-
da farklı görüşler ifade edilmiştir. Kuran’daki ayetlerde namazların beş va-
kit olarak tarif edildiğini ifade edenler olduğu gibi üç veya iki vakit olarak 
anlaşıldığını ifade edenler de olmuştur. Bu yaklaşımların elbette üçü birden 
doğru olamaz. Fakat her halükarda namazların vakitleri hadis ve ilmihal ki-
taplarına başvurulmadan anlaşılmaktadır, yapılması gereken ileri sürülen 
iddiaları samimi bir şekilde değerlendirmek olmalıdır, burada çıkmış olan 
bir ihtilaf namaz vakitleri için Kuran dışındaki kaynaklara ihtiyaç olduğu-
nun delili olarak ileri sürülemez. Bahsedilen konu hakkındaki ihtilaf çıkan 
ayetlerin manasının ne olduğu konusunda hadisçi-mezhepçi bir anlayışı 
benimseyenlerin tefsirlerinde de benzer şeklide farklı görüşler ifade edil-
miştir. Aşağıda ihtilafların düğümlendiği hususlara dikkat çekerek, konuyu 
değerlendirmeye çalışalım. Tartışmaların en çok düğümlendiği ayetler: 

2 Bakara:  
238) Namazları262 ve salâtı vustayı263 (üstlerine düşerek, titizlik göstere-
rek) koruyun ve Allah'a boyun eğmekte özen gösterin. 

262. Sosyal refahı ve daha medenî bir hayat kurmayı sağlamak amacıyla 
gerekli kanun ve düzenlemeler ortaya konulduktan sonra Allah, son olarak 
namazın önemini vurgulamaktadır. Çünkü namaz, Allah korkusu, fazilet ve 
hikmet duyguları doğurup İlâhî Kanun'a itaatkâr bir tavır ortaya çıkarabilir 
ve insanı doğru yolda tutabilir. Kimse namazsız Allah'ın kanunlarına tam 
sadık kalamaz; çünkü insan, şu veya bu şekilde isyana kaymaya meyillidir.  

263. Müfessirler "Salât-ı vusta"nın anlamı hakkında farklı görüşlere sahip-
tirler; fakat çoğunluğa göre bu beş vakit namazdan biridir ve çoğunluk bu-
nun ikindi namazı (salat-ı asr) olduğu görüşünde birleşir. Bununla birlikte 
salât-ı vusta'nın ne olduğu konusunda bu yorumları destekler nitelikte açık 
ve kesin bir hadis yoktur. Arapça "vusta" kelimesi hem orta, hem de yüce 
anlamlarına gelir. O halde sâlat-ı vusta, hem orta namazı, hem de zama-
nında ve Allah'a tam bağlılıkla eda edilen, yani namazın tüm üstün ve yüce 
niteliklerine sahip olan bir namazı kasteder. "Allah'a gönülden boyun eğe-
rek (namaza) durun" ifadesi de salat-ı vusta'nın Allah için kılınan, en yüce 
özelliklere sahip ve beş farz namazın dışında bir namaz olan Cuma namazı 
olduğu şeklindeki tefsiri destekler niteliktedir. 

11 Hud:  
114) Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakınlarında salâtı ikame et. Gü-
zellikler çirkinlikleri giderir.  
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 Kuran’dan beş vakit namazın farz olduğunun anlaşıldığını ifade edenler, 
11-Hud Suresi 114. ayeti şu şekilde yorumlamışlardır: “Gündüzün iki tara-
fından” kasıt, gündüzün içindeki iki bölümde kılınan namazlardır, ayetteki 
“ve” ifadesiyle ise bunlara gece vaktindeki en az üç namazın eklenmesi ge-
rektiği anlaşılmaktadır. Çünkü “zulefen” ifadesi en az üç olan çoğulluğu 
ifade eder (Arapçada tekil hal için olduğu gibi ikilik için de özel ifadeler 
geçtiği bilinmektedir).                                                                                                                                    

17 El-İsrâ’: 
78) Güneşin sarkması(batması)ndan91 gecenin kararmasına92 kadar na-
mazı kıl,93 fecir vakti Kur'an'ını (namazını) da;94 çünkü fecir vakti (namaz-
da okunan) Kur'an'ı, işte o, şahit olunandır.95 

91. Ayette geçen ve “Güneşin dönmesi(zeval vakti)”olarak anlam verilen 
“duluk sözcüğü, “batmak” demektir. “Dulüku’s – şems” deyimi ise Güneşin 
batması demektir. Yani “ Güneşin batma anı” anlamına gelmektedir. Dola-
yısı ile bu ayet, akşam salâtının/namazının vaktini veya başlangıç ve biti-
mini belirlemektedir.  

92. Arapçadaki “gece” (leyl) ifadesi ise güneşin olmadığı dönemi ifade 
eder. Bu dönemde kılınan güneşin doğuşundan önceki sabah, güneşin batı-
şından sonraki akşam ve gecenin diğer bölümlerindeki yatsı namazları ise 
diğer üç vakittir. 

93. Müslümanlara, engel ve zorluklar anlatıldıktan sonra, gerekli olan da-
yanıklılığın artması için namazı ikame etmeleri emredilmektedir.  

94. Fecr kelimesinin anlamı "şafak", yani "gecenin karanlığından sonra 
sabahın başlaması"dır. Burada "sabahın Kur'an'ını okumak", sabah nama-
zı demektir. Kur'an bazı yerlerde "salâtı", namazı kastetmek için kullanmış, 
bazen de namazın herhangi belirli bir bölümünü, tüm namazı kastetmek 
için kullanmıştır. Örneğin tesbih, hamd, zikir, kıyam, rükû, sücud. Aynı şe-
kilde "sabahın Kur'an'ını okumak" sadece Kur'an okumak demek değil bi-
lâkis namaz sırasında okumak anlamına gelir.  

95. Hadislerde açıklandığına göre sabah namazına melekler şahitlik eder. 
Melekler her namazı ve her iyi ameli gözlediği halde, sabah namazına veri-
len özel önemi gösterir. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a) sabah namazında 
Kur'an'dan çok uzun bölümler okurdu. Onun örneğini sahabe de devam et-
tirmiş ve sonraki âlimler bunu müstehap görmüşlerdir. Bu ayetle, Cebrail 
(a.s) gelmiş ve Hz. Peygamber'e (s.a) her namaz vaktinin sınırlarını bildir-
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miş ve belirli vakitler için farz kılınan namazın nasıl kılınacağı kısaca ele 
alınmıştır. İlk namazın güneşin doğmasından önce ve geri kalan dört na-
mazın güneşin kaymasından gecenin karanlığına kadar olan zamanda kı-
lınması gerektiği bildirilmiştir. Ebu Davud ve Tirmizi'de kaydedilen İbn Ab-
bas'tan rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuş-
tur: "Cebrail bana beş vakit namazı Kâbe’nin yanında iki kez kıldırdı. İlk 
günde Zuhr'u (öğlen namazı) hemen güneşin zirveden kaydığı ve her şeyin 
gölgesinin çok kısa olduğu zamanda kıldırdı. Sonra Asr'ı (ikindi namazı) her 
şeyin gölgesinin kendi boyuna eşit olduğu zamanda kıldırdı. Mağrib'i (ak-
şam namazı) orucun iftar edildiği zamanda, İşa'yı (yatsı namazı) alaca ka-
ranlığın kaybolduğu zamanda ve Fecri (sabah namazı) oruç tutmak isteye-
nin yemek ve içmesinin haram olduğu zamanda kıldırdı. Ertesi gün Zuhr'u 
her şeyin gölgesinin kendi boyuna eşit olduğu, Asr'ı her şeyin gölgesinin 
kendisinin iki katı olduğu zamanda kıldırdı. Mağrib'i bir önceki gün gibi kıl-
dırdı, İşa'yı gecenin üçte biri geçtikten sonra, Fecr'i de aydınlık ortalığa ya-
yıldığında kıldırdı. Bundan sonra Cebrail bana döndü ve dedi ki: "Ey Mu-
hammed, bunlar Nebilerin kıldığı namazların vakitleridir. En doğru vakit 
tayini iki vakit arasında olanıdır. "Cebrail'in ilk gün kıldırdığı namaz vaktin 
başı, ikinci gün kıldırdığı namaz vaktin sonudur. Buradaki son ifade, ikisinin 
ortasının daha kolay tespit edilebileceğine işaret etmektedir. Kur'an'da bu 
beş vakit namaza çeşitli yerlerde işaret edilir: 1) "Gündüzün iki tarafında ve 
gecenin yakın saatlerinde namaz kıl." (Hud: 114) 2) "... Güneşin doğuşun-
dan önce (Fecr) ve batışından önce (Asr) Rabbini hamd ile tesbih et. Gece-
nin bir bölümümde (İşa) ve gündüzün uçlarında (Fecr, Zuhr ve Mağrib) 
tesbihte bulun." (Taha: 130) 3) "Öyleyse akşama girdiğiniz vakit de, saba-
ha erdiğiniz vakit de Allah'ı tesbih edip (yüceltin). Hamd O'nundur, gökler-
de de yerde de, günün sonunda da (Asr) ve öğleye erdiğiniz vakit (Zuhr) 
de." (Rum: 17-18). Namazın zamanlarının böyle belirlenmesinde büyük bir 
hikmet vardır. Bunlardan biri güneşe tapanların ibadet ettikleri zamanlar-
da namaz kılmamaktır. Çünkü güneş her çağda müşriklerin en büyük ilâh-
larından biri olmuştur, onlar da genellikle güneşin batımında ve doğumun-
da ibadet ederlerdi. Bu nedenle bu iki vakitte namaz tamamen yasaklan-
mıştır. Hz. Peygamber (s.a) de namaz vakitlerinin hikmetini hadislerde 
açıklamıştır. Mesela Amr İbn Abese'den rivayet edilen hadiste Hz. Peygam-
ber (s.a) bu konuyla ilgili bir soruya şöyle cevap vermiştir: "Sabah namazını 
kılın, fakat güneş tam doğmak üzere iken yükselinceye kadar namaz kıl-
maktan sakının. Çünkü kâfirler o zaman güneşe secde ederler." İkindi 
namazından bahsettikten sonra da şöyle demiştir: "İkindi namazından son-
ra güneş batıncaya kadar namazdan sakının. Çünkü kâfirler o zaman ona 
secde ederler." (Müslim)  
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20 Tâhâ:     
14) "Gerçekten Ben, Ben Allah'ım, Ben'den başka ilah yoktur; şu halde 
Bana ibadet et ve Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl."9  

9. Namaz ‘ın asıl amacı işte budur. Namaz insanlara dünyevi zevkler nede-
niyle Allah’tan gafil olmamaları ve insanın kendi başına bağımsız bir varlık 
değil, Allah'ın kulu olduğunu hatırlamaları için farz kılınmıştır. Namaz, in-
sana Allah'ın varlığını hatırlatmak için günde beş vakit olarak farz kılınmış-
tır. Bu ayete göre, "Eğer bir kimse namazı kılmayı unutursa hatırladığında 
kılmalıdır. Çünkü bunun için başka bir kefaret yoktur." (Buhari, Müslim, 
Ahmed) Peygamber'e (s.a): "Eğer namaz vaktinde uyursak ne yapalım?" 
diye sorulduğunda "uyuyana günah yoktur, bir kimsenin uyanıkken namazı 
terk etmesi günahtır. Bu nedenle bir kimse namazı kılmayı unutur veya 
uyuya kalırsa hatırladığında veya uyandığında kılar" cevabını vermiştir. 
(Tirmizi, Neseî, Ebu Davud)  

130) Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan 
önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et.111Gecenin bir bölü-
münde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.112 

111. Burada Allah Resul’ü teskin edilmektedir: "Allah henüz onları helâk et-
meye niyetlenmemiştir, çünkü onlar için belirli bir süre tayin etmiştir. Bu 
nedenle sana karşı yaptıklarına sabretmeli, sert sözlerini sadece dinlemeli 
ve görevinin gereklerini yapmaya devam etmelisin. Bu amaçla belirlenen 
zamanlarda namaz kılmalısın, çünkü namaz sende gerekli olan sabır ve se-
batı meydana getirecektir." "Rabbini hamd ile tesbih et", 132. ayetten de 
anlaşılacağı üzere "belirlenen vakitlerde namaz kıl" anlamına gelir. 130. 
Ayette namaz vakitleri belirlenmiştir: 1) Güneş doğmadan önce sabah 
(fecr) namazı; 2) Güneş batmadan önce ikindi (asr) namazı: 3) Gece boyun-
ca ise yatsı (işa) ve teheccüd namazları. Kuşluk, öğle (zuhr) ve akşam 
(mağrib) namazları ise "gündüzün iki ucunda"dır.  

112. Orijinal Arapça metin iki anlamı da kabul eder: 1) "Görevin uğrunda 
duyacağın kötü sözlere ve onların şu an için ceza görmemiş olmalarına sa-
bır göster. Çünkü onlar size işkence etmeye ve bolluk içinde hayat sürmeye 
devam edeceklerdir." 2) "Görevini yerine getirmeye devam et, çünkü bu-
nun sonucunda hoşnut olacaksın." İkinci anlam şu ayetlerle desteklenmek-
tedir: a) İsra: 79, "Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır." Bu 
ayet namazla ilgili emirden hemen sonra yer almaktadır. b) Duha: 4-5, 
"Şüphesiz senin için son olan, ilkten daha hayırlıdır. Elbette Rabbin vere-
cek, sen de hoşnut olacaksın." 
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24 Nur:  
58) Ey iman edenler! Sağ ellerinizin sahip olduğu1 kimselerden, ergenlik 
yaşına gelmemiş olanlar; şu üç vakitte yanınıza gelmek için sizden izin is-
tesinler. Sabah salatından/namazından önce, öğle vakti elbisenizi çıkar-
dığınızda, akşam salatından/namazından sonra. Bunlar çıplak olabilece-
ğiniz üç vakittir2. Bunların dışında birbirinizin yanına çıkmanızda bir sa-
kınca yoktur. İşte Allah, size ayetleri böyle açıklıyor. O her şeyi Bilen’dir.                                   

1. “Sağ ellerinizin sahip olduğu” deyimi , “güç yolu ile üzerinde tasarruf et-
me hakkına sahip ” yani; antlaşma yoluyla sahip olduğunuz, sorumluluğu-
nu üstlendiğiniz, bakmakla yükümlü olduğunuz, üzerlerinde hak sahibi bu-
lunduğunuz gibi anlamlara gelmektedir. Bu deyimle, esas olarak kastedilen 
şey, bakımları ve sorumlulukları üstlenilerek sahip olunan savaş esirleri ve 
o günün cahiliye döneminin kalıntısı olan cariye ve kölelerdir.  

2. Mahremiyet vakti. Arapların genellikle gün ortasında öğlen uykusuna 
yattıkları özel zamandır.   

29 El-‘Ankebût: 
45) Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve salâtı ikame et.77 Gerçekten salât, 
çirkin utanmazlıklar (fahşa) dan ve kötülüklerden vazgeçirir.78 Allah'ı zik-
retmek ise muhakkak en büyük (ibadet) tür.79 Allah, yapmakta oldukları-
nızı bilmektedir.  

77. Hitap, görünüşte Hz. Peygamber'edir (s.a), fakat aslında bütün mümin-
leri kapsamaktadır. Buraya kadar geçen ayetlerde müminlere, kendilerini 
içinde buldukları çok zor koşullara ve inançları nedeniyle karşılaştıkları iş-
kencelere cesaretle göğüs gerebilmeleri için Allah'a güvenip dayanmaları 
tavsiye edilmişti. Burada ise sabır ve sebatın pratik bir aracı olarak, Kur'an 
okuyup namazı ikame etmeleri söylenmektedir. Çünkü bunlar, mümini sa-
dece bâtıl ve kötülüğün şiddetine karşı koymasını değil, aynı zamanda on-
ları yenmesini de sağlayan güçlü karakter ve mükemmel bir kapasiteye ka-
vuşturan iki araçtır. Fakat insan, sadece okumakla kalmayıp Kur'an'ın öğ-
retilerini ruhunda sindirdiğinde ve namazı sadece fiziksel olarak değil de 
tefekkürle Kur'an’ı okumak ve namaz kılmaktan güç kazanabilir. Kur'an 
okumaya gelince, boğazdan aşağısına, kalbe ulaşmayan bir okumanın, de-
ğil kişiye küfre karşı koyma gücü vermek, imanında sebat etmesi için bile 
yeterli güç veremeyeceğine dikkat edilmelidir. Aslında kişinin düşünce, ah-
lâk ve davranışlarında hiçbir değişiklik meydana getirmeyen, onun Kur'an-
'ın yasakladığı şeyleri yapmaya devam etmesini engellemeyen bir okuma, 
gerçek müminin okuması değildir.  
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78. Müslümanların Mekke'de yaşadıkları şiddetli düşmanlığa karşı maddi 
güçten çok moral (ahlâkî) gücüne ihtiyaçları vardı. Bu moral gücü sağla-
mak, onu geliştirmek için ilk önce burada iki araca değinilmektedir: Kur'an 
okumak ve namazı ikame etmek. Ardından da namaz kılmanın, o dönemde 
çevrelerindeki gayr-i Müslim Arapların meşgul olduğu, İslâm'dan önce ken-
dilerininde adet edindikleri kötülüklerden arındıracağı söylenmektedir. 
Kötülüklerden arınmak, kişiye dünyada ve de ahirette faydalar sağlamakla 
kalmaz; Aynı zamanda, bunları besleyip yaşatan cahiliye düzenini devam 
ettirmeye çalışanlara da eşsiz bir üstünlük sağlar. Çirkin ve kötü davranış-
lar insanın doğası gereği her toplum tarafından hoş karşılamadığı için ilke 
olarak kötü kabul edilmiş olan davranışlardır. Kur'an'ın indirildiği dönemde 
Arap toplumu da bu ahlâkî yücelik ve kötülüklerden haberdardılar. Bu şart-
lar altında kötülükten arınmış olan bu kişiler, sapıtmış bir toplumda, o top-
lumun üyeleri ile ilişkiye geçtikleri andan itibaren halk arasında diğerlerin-
den daha üstün, ahlâklı bireyler meydana getirmiş olacaktı. Sıradan bir 
Arab’ın, kötülükleri ortadan kaldıran, iyilikleri yayan böyle bir hareketin 
etkisini hissedip halâ, ahlâken çökmüş cahiliye sistemini devam ettirmeye 
çalışan kimseleri takip etmesi imkânsızdır. İşte bu nedenle o dönemde Kur' 
an, Müslümanları, maddî güç ve kaynaklar temin etmek yerine, insanların 
kalplerinin kazanılmasını ve düşmanların yenilmesini sağlayacak olan na-
mazı ikame etmeye teşvik etmektedir. Namazın burada zikredilen fazileti-
nin kaçınılmaz iki özelliği vardır. Kişiyi kötü ve iğrenç şeylerden kaçındır-
arak, alıkoyar. Çünkü başka hangi kontrol mekanizması, insanı günde beş 
defa Allah'ı zikretmeye çağıran, ona dünyada tamamen hür olmadığını, 
bilakis Allah'ın kulu ve yaptığı gizli açık her şeyden, haberdar olduğunu, bu 
yaptıklarından Allah'ın huzurunda hesap vereceği bir günün geleceğini 
hatırlatan namazdan daha etkili olabilir? İmam-ı Cafer es-Sadık şöyle de-
miştir: "Namazını sorgulayan bir kimse, kendisini kötü ve iğrenç davranış-
lardan ne kadar sakındırdığına bakmalıdır. Eğer namazı bu kimseyi kötü-
lüklerden sakındırmışsa, kabul olmuş demektir." (Ruh'ul-Me'ani)  

79. Bu ifade birçok anlama gelebilir: 1) "Allah'ı anmak (yani namaz) daha 
yüksek değere sahip bir şeydir: O, insanları kötülüklerden alıkoymakla kal-
maz, bunun yanısıra insanları doğru davranışlarda bulunmaya ve başkala-
rını da buna çağırmaya teşvik eder." 2) Allah'ı anmak bizatihi yüce bir iştir: 
3) Allah'ın sizi anması, sizin onu anmanızdan daha büyük bir şeydir. Allah 
Kur'an'da: "Beni anın ki, ben de sizi anayım" (Bakara: 152) buyuruyor. 
Bunun yanısıra, Hz. Ebu Derda'nın (r.a) hanımının açıkladığı gibi "Allah'ı 
anmak namazla sınırlı değildir. Bir insan oruç tuttuğunda, zekât verdiğinde 
veya Salih bir iş yaptığında kaçınılmaz olarak Allah'ı düşünür.  
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30 Er-Rûm: 
17) Öyleyse22 akşama girdiğiniz vakit de, sabaha erdiğiniz vakit de Allah'ı 
tesbih edip (yüceltin).23 

22. Burada "öyle ise" ifadesi şu anlama gelir: "İman edip, Salih ameller iş-
lemenin iyi ve küfredip hakkı inkâr etmenin kötü sonuçlarını öğrendiğimize 
göre, artık şöyle bir davranış içinde olmamız gerekir. Bu emir Hz. Peygam-
ber'i (s.a) onun vasıtasıyla da tüm Müslümanları muhatap almaktadır.  

23. "Allah'ı tesbih etmek": Allah'ın, müşriklerin şirkleri ve ahireti inkârları 
sebebiyle O'na atfettikleri zayıflıklardan hata, kusurlardan uzak ve yüce ol-
duğunu söylemektir. Tesbihin en güzel şekli ise namazdır. İşte bu nedenle 
İbn Abbas, Mücahid, Katâde, İbn Zeyd ve diğer müfessirler burada "tesbih" 
ile namaza işaret edildiğini söylemişlerdir. Bu yorumu ayetin kendisi de 
desteklemektedir. Ayet, Allah'ı tesbih etmek için belirli vakitler bildirmekte-
dir. Eğer burada kastedilen sadece, Allah'ın her tür eksiklik ve zayıflıktan 
uzak olduğuna inanmak olsaydı, sabah, akşam, öğle gibi vakitlerle sınırlan-
mazdı; çünkü Müslüman her zaman bu inancı taşır. Aynı şekilde eğer Allah-
'ı, söz ile tesbih edip, yüceltmek kastedilmiş olsaydı, yine vakit belirlenmesi 
anlamsız olurdu; O halde zamanlarla sınırlanmış böyle bir tesbih emri, 
belirli, uygulamalı bir şekle, yani namaza işaret etmektedir.  

18) Günün sonunda da ve öğleye erdiğiniz zaman, göklerde ve yerde 
hamd O'na aittir.24 

24. Bu ayet açıkça "Fecr" (sabah), "Mağrib" (akşam), "Asr" (ikindi) ve 
"Zuhr" (öğle) namazlarının vakitlerine işaret etmektedir. Bunların yanısıra 
Kur'an'da namaz vakitlerine işaret eden ayetler şöyledir: "Güneşin zevalin-
den, gecenin karanlığına dek namaz kıl ve sabahleyin de Kur'an okumaya 
özen göster." (İsra: 78) "Gündüzün iki tarafında ve gecenin bir kısmında 
namaz kıl." (Hud: 114) "Güneşin doğmasından ve batmasından evvel Rab-
bini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün uçların-
da da O'nu tesbih et." (Ta Ha, 130) Bu ayetlerden ilki, namaz vakitlerinin 
güneşin zevalinden gecenin karanlığına ('İşa') kadar olduğunu söyler ki, 
bundan sonra sabah (Fecr) namazının vakti girer. İkinci ayette "gündüzün 
iki tarafı", sabah (Fecr) ve akşam (Mağrib) namazlarının vaktini "gecenin 
bir kısmı" da yatsı ('İşa') namazının vaktini ifade eder. Üçüncü ayette "gü-
neşin doğmasından önce" sabah (Fecr) namazını, "batmasından önce" de 
ikindi (Asr) namazının vaktini, "gecenin bir kısım vakitlerinde" ifadesi hem 
akşam (Mağrib), hem de yatsı ('İşa') namazlarının vakitlerini ima eder. 
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Gündüzün uçları ise şunlardır: Sabah güneşin zevali ve akşam. O halde Kur-
'an değişik yerlerde beş vakit namazın kılınacağı zamanlara işaret etmiştir.  

Şimdi burada birazda "Hadis inancı" ile ilgili düşüncelere yer verelim. Ön-
celikle bir gerçeği ifade etmemiz gerekir; Kur’an imana konu edilebilen tar-
tışılmaz tek kaynaktır. Çünkü O,  O’nu gönderen ve koruyacağını bizzat bil-
diren Yüce Allah’ın Kelâmı’dır. Hadis ise, imana konu edilemeyecek, sıhhati 
tartışılabilir bir kaynaktır ve Hz. Peygamberin söylediği iddia edilen sözleri-
dir. Dolayısiyle hadisler, toptan inkâr edilemez ama Kur’an’ın hakemliğine 
başvurmak suretiyle konuları içerik olarak tartışılabilir ve bu suretle kabul 
veya reddedilebilir. Allah kullarını birçok konuda olduğu gibi, zekâ huşu-
sunda da eşit yaratmamıştır. Her kulun algı yetenekleri birbirinden fark-
lıdır. Kur’an ayetleri doğal olarak, zekâ derecesine göre farklı yorumlara 
sebep olabilir. İşte bu nedenle Yüce Allah ayetlerini vahiy yoluyla, elçi ola-
rak tayin ettiği Peygamberlerine göndermiş ve Nahl Suresi 44 ayette; “(On-
ları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur'an'ı) indir-
dik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşün-
sünler, diye” ifade ettiği gibi, "Kendilerine indirileni insanlara açıklama..." 
görevinin peygamber tarafından sadece dil ile değil, aynı zamanda uygula-
mada da yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bu bağlamda Namaz konusuna gelince; bu “Sünnet-i mütevârise” yani 
“Yaşayan Sünnet” Hz. Muhammed (s.a) den buyana yaşayan ve gelenek 
halinde devam edegelen süreçte uygulanan bir ibadettir. Fakat hiç kimse 
Kuran'ı tebliğ edici olarak tayin edilen Hz. Peygamber'in (s.a) sözü ve amelî 
açıklamaları olmaksızın sadece bu ayetleri okuyarak namazın rükünleri ile 
kılınış şekli ve vakitlerini sağlıklı bir şekilde tayin edemez.  Yukarıda ki;  16 
Nahl 44. Ayete itibar etmeyen ve Sünneti toptan inkâr eden kesimler, bu-
gün Müslümanların kıldığı namazın, Kur'an'da tayin edilen şeyle hiçbir ilgi-
si olmadığını söylerler. Kur'an'daki Salat’ı ikâme etmekle ilgili emirlerin na-
maz kılmayı değil, "Nizam-ı Rububiyet"i (Allah'ın kanunlarına göre kurulan 
düzeni) ikame etmeyi kastettiğini iddia ederler. "Bu nasıl nizamdır ki, güne-
şin doğmasından önce veya güneşin zevalinden, gecenin erken saatlerine 
kadar kurulabilir? Peki, özellikle Cuma günleri kurulması istenen nizam na-
sıl bir nizamdır? " Ey iman edenler! Cuma günü "salât" için ezan okunduğu 
zaman Allah'ı anmaya koşun" (Cuma: 9) Kurulacak olan bu nizam, nasıl bir 
düzendir ki, kuracak olan kişinin ilkönce yüzünü, dirseklerine kadar kolları-
nı, topuklarını yıkaması ve başını mesh etmesi gerekir, aksi takdirde kişi bu 
nizamı kuramaz? "Ey iman edenler! Salat’a kalktığınızda “ yüzlerinizi, dir-
seklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı da mesh edin, topuk kemiklerine 
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kadar ayaklarınızı da ". (Maide: 6) İlgili ayetler açıkça, ikam-üs-Salat’ın bu-
gün bütün Müslümanların uyguladığı gibi namaz kılmak anlamında kulla-
nıldığını göstermektedir. Fakat ayetleri yeterli görmeyenler kendilerini de-
ğiştirmek yerine, uydurma hadislerle Kur'an-ı değiştirmeyi tercih etmiş gö-
rünüyorlar. Gerçek şu ki, kimse Allah korkusunu tamamen yitirmedikçe bu 
insanların yaptığı gibi O'nun Kelamı ile oyun oynayamaz. Kur'an'ı Allah ke-
lâmı olarak kabul etmeyen, Müslümanları Kur'an'la aldatmaya çalışan 
kimseler ancak, Kur'an'a böyle muamelede bulunabilirler.  

50 Kaf:  
39) Onların söylediklerine sabret. Güneş’in doğuşundan ve batışından 
önce Rabbini överek tesbih et. 

76 İnsan:  
26)  Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve gece uzunca O’nu tespih et.                

Namazların beş vakit kılınmasıyla bu ayetlerde atıf yapılan vakitlerde Al-
lah’ın tespih edilmesi (yüceltilme, yönelme) ve övülmesi de gerçekleşmiş 
olmaktadır. Elbette her konuda olduğu gibi, namazlarla ilgili hususlarda, 
nelerin farz olduğunu ümmet rahatça tartışabilmelidir. Burada, namaz-
ların hiçbir hadis veya ilmihal kitabına atıf yapılmadan nasıl anlaşılabilece-
ği, farklı fikirler sunularak gösterilmiştir. Bu ümmetin namazla ilgili bir 
sorunu yoktur, fakat Kuran’la yetinmeyerek, dini hadis, mezhep ve ilmihal 
kaynaklarından öğreten ve öğrenenlerle büyük sorunları vardır . 

Kuran’dan üç vakit namazın farz olduğunun anlaşıldığını ifade edenler, 11-
Hud Suresi 114. ayeti şu şekilde yorumlamışlardır. “Gündüzün iki tarafın-
dan” kasıt, gündüzün dıştan bitişik iki ucudur, yani bu ifadeyle sabah ve 
akşam namazları anlaşılmaktadır. Buradaki “ve” ifadesini ise önceki ifade-
nin açıklanması olarak anlamak gerekir. (Kuran’da birçok yerde “ve” ifa-
desi, önceki ifadeye bir şey eklemeden önceki ifadeyi açıklamak için kulla-
nılmıştır. “Ve” bağlacının bu şekilde de kullanıldığı Arapça dilinin bilinen bir 
özelliğidir.) O zaman “gecenin yakınlarında” ifadesi ise bu iki vakte gece-
nin, yani güneşin olmadığı bölümün yakın olan zaman dilimlerini vurgular; 
bunlar ise yine sabah ve akşam namazlarıdır. Bunlara ise 2-Bakara Suresi 
238. ayet ile “orta namazı” eklenmiş ve namazların sayısı üç olmuştur. 17-
İsra Suresi 78. ayette geçen “güneşin sarkmasından” ifadesi orta namazı-
nın başlangıcını ifade eder, bu namaz akşam namazının girişiyle sona erer. 
Akşam namazının bitişini ise 17- İsra Suresi 78. ayetteki “gecenin kararma-
sına kadar” (ila gasakı el-leyli) ifadesi belirtmektedir. 17-İsra Suresi 78. 
Ayetteki “fecir vakti Kuran’ı/toplanması” ifadesi ise ışıkların ufukta top-
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landığı anda namazın başladığını ifade eder ki bu süreç güneşin doğumuy-
la biter; bu da sabah namazının vaktidir. (Burada “Kuran” ifadesine, bu ke-
limenin anlamlarından biri olan “toplanma” anlamının verildiğine dikkat 
edin.) Buna göre üç namaz vakti 11-Hud Suresi 114. ayette iki namaz vak-
tinin ve 2-Bakara suresi 238. ayette bir namaz vaktinin birleşmesinden an-
laşılmaktadır; 17-İsra Suresi 78. ayetten ise üç namazın olduğu zaman di-
limleri anlaşılmaktadır. Bu görüşü savunanlar Kuran’da üç tane namaz is-
minin geçmesini de ek delil olarak göstermektedirler: Bunlar 24-Nur Suresi 
58. ayette geçen “sabah namazı” (salatı el-fecr) ve “akşam namazı” (salatı 
elişa) ifadeleridir. (“İşa” ifadesinin gerçek manası Arapçada güneşin batı-
mından sonraki ilk dönemler yani “akşam namazının” içinde olduğu dö-
nem olmakla beraber, günümüzde “işa namazı” (salatı el-işa) denilince 
“yatsı namazı” anlamında kullanılmaktadır. Yani “işa” ifadesine burada ne 
mana verilmesi gerektiği tartışmalı hususlardan birisi olmuştur.) Bu görüşü 
savunanlar, Şiilerin üç vakitte beş vakit namazı cem etmesini, ayrıca Ehli 
Sünnet mezheplerin bir kısmında yağmurun yağması gibi sebeplerle bile 
namazın cem edebileceğini ifade etmelerini üç vakit uygulamasının kalan 
izleri olan yorumlamaktadırlar. Çünkü Kuran’da namazların vakitli olarak 
farz kılındığı söylenmekle beraber bir vaktin namazının başka bir namaz 
vaktinin içinde kılınabileceğine (namazları cem etme gibi bir uygulamaya) 
hiçbir yerde ruhsat verilmemiştir. 

Bu yaklaşımların bir kısmı elbette ki yanlıştır fakat bu kitabın konusu açı-
sından burada öncelikle önemli olan hadis ve ilmihal kitaplarına başvurul-
madan namazların nasıl kılınabileceğinin anlaşıldığının görülmüş olması-
dır. Bu izahlar üzerine ciddi bir tefekkür ile bunlardan hangisinin doğru 
yaklaşım olduğunun anlaşılacağı kanaatindeyiz. Bu konudaki farklı görüş-
leri değerlendirebilmeniz için bunları kısaca özetledik. Bizim kanaatimize 
göre camilerde toplu bir şekilde uygulanan namaz için beş vakit ezan 
okunmalı, beş vakit namaz camilerde şu andaki mevcut uygulamadaki re-
katlarla kılınmalıdır. Tartışmalarda ortaya atılan hususların hiçbiri nama-
zın kılınan şekliyle ilgili bir sorun yaratmaz. Ortaya atılan kimi görüşlere 
göre farz olan bir husus, diğer yaklaşımlarda ise bu ümmetin bir sünneti 
olarak değerlendirilmektedir, yani farz olmasa da Kuran’ın koyduğu hedef-
lere ulaşılması ve düzen oluşması için bu ümmetin geliştirdiği bir uygula-
madır. Mevcut uygulamadaki neyin farz neyin ümmetin sünneti olduğunun 
değerlendirmesini de sizlere bırakıyoruz.  
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NAMAZIN KISALTILMASI (Savaşta- Korku ve Seferi Halinde) 

Nisa Suresi 101, 102, 103. ayetlerde savaş durumundaki namazın açıklan-
dığını görüyoruz. Bu ayetlere göre kafirlerin Müslümanlara zarar verme 
tehlikesi varsa, namazın kısa bir şekilde kılınmasında bir sakınca olmadı-
ğını anlıyoruz. Bu tarz bir tehlikede bir grup namazı kılar, diğeri bekler. 
Sonra diğer grup gelip namazı kılar ve bu sırada da ilk grup bekler. Namazı 
kılanlar silahlarını bırakmaz ve kafirlere koz verilmez (yağmur, hastalık, ya-
ralanma gibi durumlarda silah bırakılabilir). Namaz bitince Allah anılır. 
Normal zamanda, bu tarz şeylere (nöbetleşe kılma, silahları bırakmama) 
gerek kalmadan, namaz düzgün bir şekilde kılınmaya devam edilir. Kur’-
an’ın “savaşta” ve “korku durumları”nda ki vakit namazlarının kılınması 
hakkında dahi açıklama getirmesi, hayatta karşımıza çıkması ender bu-
lunan durumlarda bile, bütün konularda detaylara kadar yer verdiğini 
gösteren önemli bir delilidir. 

Eğer, herhangi bir sebepten dolayı saldırı veya buna benzer bir korku, endi-
şe yaşanması halinde kılınması gereken namaz hakkında ne yapılacağı Ku’-
ran’da şöyle geçer: 

2 Bakara:  
239) Tehlike anında, yürür halde veya binek üzerinde iseniz; güvenlik 
içinde bulunduğunuz zaman namazı kılın ve Allah’ı öylece anın(zikredin).                                           

Görüldüğü gibi Kuran’da, zor durumlarda bile namazın vaktinde kılınması 
buyurulmuştur. Eğer namazı vaktinde kılmak şart olmasa korku durumu 
geçince namazın kılınması mümkün olurdu ve korku durumuyla ilgili bu 
açıklamaya gerek kalmazdı. Su bulunamazsa yeryüzünün tamamını kap-
layan toprakla teyemmüm edilir; korkulacak bir durum varsa bir bineğin 
üzerinde veya yaya olarak kişi Allah’ı zikreder. Bu durumda namazın ha-
reketleri tam yapılamasa da, bu hareketlere yaklaşık hareketlerle namaz 
kılınır. Fakat namaz terk edilmez. Kuran, namazı asla terk edilemeyecek bir 
ibadet olarak sunar ve mazeret durumları için kolaylıklar sağlayarak, bu 
durumlarda bile namazın devamını, böylece de namazın temeli olan Allah-
’ın hatırlanmasının (zikrinin) devamını sağlar. 

4 En-Nisâ: 
101) Yeryüzünde sefere çıktığınızda (savaşta), namazı kısaltmanızda size 
bir günah yoktur.132(Özellikle de) İnkâr edenlerin size bir kötülük yapma-
larından korkarsanız.133 Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır. 
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132. Savaş sırasında kılınan namazın ne kadar kısalacağını bildiren bir sı-
nırlama yoktur. Namaz her halükârda ve imkânların el verdiği ölçüde her 
yerde kılınmalıdır. Namazı eğer cemaatle kılmak mümkünse, cemaatle kı-
lınmalıdır, mümkün değilse tek başına kılınmalıdır. Yüzü kıble tarafına çe-
virmek mümkün değilse, herhangi bir tarafa yönelerek namaz kılınabilir. 
Namazda bir yerde sabit olarak kalmak mümkün değilse binek üzerinde 
veya yürüyerek kılınabilir. Eğer rükû ve secde yapılamıyorsa ima ile namaz 
kılınabilir. Eğer namaz sırasında oradan ayrılmak gerekiyorsa, hareket 
halinde iken de namaza devam edilebilir. Elbiseleri kan ile pislenmiş de ol-
sa, o kişinin bu şekilde namaz kılmasında bir beis yoktur. Sefer sırasında 
Hz. Peygamber (s.a) seferde iken hiç terketmeksizin sabah namazının iki 
sünnetini ve yatsı namazından sonra kılınan üç rekât vitir namazını kılmış-
tır. Bunlardan başka sünnet kılıp kılmadığı konusunda delil yoktur. Bununla 
birlikte Hz. Peygamber (s.a) yolculuk sırasında vakit bulduğunda, bazen bi-
nek üzerinde iken nafile (navafil) namazlar kılardı. Bu nedenle Abdullah İbn 
Ömer, yolculuk sırasında sabahın sünnetinden başka sünnetlerin kılınma-
yacağını söylemiştir. Namazın kısaltılacağı seferin (yolculuk) özelliğine ge-
lince, bazı âlimler (İbn Ömer, İbn Mes'ud ve Atâ) yolculuğun Allah yolunda, 
yani cihad, Hac, Umre, İlim gibi sebepler için olmasını şart koşmuşlardır. 
İmam Şafiî ve İmam Ahmed yolculuğun meşru bir nedene dayanması ge-
rektiği, aksi takdirde kişinin namazı kısaltamayacağı görüşündedirler.  

 133. Zahiriler ve Hariciler buradan hareket ederek namazları kısaltmanın 
sadece savaş zamanında geçerli olduğu ve barışta yapılan yolculuk sırasın-
da namazı kısaltmanın Kur'an'a aykırı olduğu sonucuna varmışlardır.  

102) İçlerinde olup onlara namazı kıldırdığında, onlardan bir grup, senin-
le birlikte dursun135 ve silahlarını da (yanlarına) alsın; böylece onlar sec-
de ettiklerinde, arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup 
da gelip seninle namaz kılsınlar, onlar da 'korunma araçlarını' ve silahla-
rını alsınlar.136 Küfredenler, size apansız bir baskın yapabilmek için, sizin 
silahlarınızdan ve emtianız (erzak ve mühimmatınız) dan ayrılmış olma-
nızı isterler. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız, 
tedbirlerinizi alarak, silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yok-
tur. Şüphesiz, Allah, kâfirler için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır.137  

135. "Korku namazı" ile ilgili emir, savaş halinde olmaksızın düşmandan 
ani bir saldırı beklendiği durumlar için de geçerlidir. Savaşın devam ettiği 
sırada, İmam Malik ve İmam Sevrî'ye göre eğer rükû ve secde yapmak 
mümkün değilse, ima ile namaz kılınmalıdır.  
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136. "Korku namazı"nın şekli savaş şartlarına göre değişir. Hz. Peygamber 
(s.a) çeşitli durumlara göre çeşitli şekillerde namaz kıldırdığı için, Müslü-
man komutanlar durumuna göre bu şekillerden herhangi birini seçebilirler. 
Birinci yol, bir grubun komutan ile namaz kılıp, ikinci grubun savaşa devam 
etmesidir. Birinci rekât tamamlandıktan sonra bu grup çatışma alanına 
gitmeli ve diğer grup gelip imamla birlikte bir rekât kılmalıdırlar. Bu şekilde 
komutan iki rekât, iki grup ise birer rekât namaz kılmış olurlar. (İbn Abbas, 
Câbir b. Abdullah ve Mücahid). İkinci yol, bir grup imam ile bir rekât kılar 
ve sonra ikinci grup gelip, onlar da imam ile bir rekât kılarlar, daha sonra 
birinci grup tekrar gelir ve tek başlarına birer rekât kılarak, ikiye tamam-
larlar. İkinci grup da aynısını yapar. (Abdullah İbn Mes'ud ve bu görüşü Ha-
nefiler de tercih ederler.)  
 
NAMAZ (Cuma Namazı) 

62 El-Cumu’a:    
9) Ey iman edenler! Cuma günü4 salat için seslenildiği zaman, alış-verişi 
bırakıp hemen Allah'ın öğüdüne koşun.5 Zira bu sizin için daha hayırlıdır.  

14. Bu cümle içinde, özellikle üç husus dikkate değerdir. Birincisi, Namaz 
için çağrı yapılmaktadır. İkincisi, Cuma gününe mahsusen bir namaz kılın-
maktadır. Üçüncüsü, Cuma günü namaz için çağrı yapılmasıyla ilgili olarak, 
ilk kez emir veriliyormuş gibi bir ifade kullanılmamıştır. Bilakis, siyak ve si-
baktan anlaşılmaktadır ki, namaza çağrı ve Cuma gününe mahsusen na-
maz daha önceden de ifa edilmektedir. Ancak yanlış olan, Müslümanlar 
Cuma günü namaza çağırıldıklarında gevşek davranmaları ve alışverişleri-
ne devam etmeleriydi. Dolayısıyla Allah Teâlâ bu ayeti, Müslümanların 
ezan okunurken Cuma namazının önemini kavramaları ve bunun farz 
olduğunu idrak ederek namaza koşmaları için inzal etmiştir. Ayette kast 
olunan namaza çağrı (ezan), günümüzde 5 vakit tüm dünyada camilerden 
yükselen ezandır. Ancak Kur'an'ın hiçbir yerinde, namaz için ezan okunma-
sı ya da başka türlü bir çağrı yapılması ile ilgili olarak, herhangi bir emir 
yer almamıştır. Bu Hz. Peygamber'in (s.a.) koyduğu bir kuraldır ve bu kural 
Kur'an-ı Kerim'de iki yerde teyid edilmiştir. Birincisi, söz konusu ayet, diğeri 
ise Maide Suresi'nin 58. ayetidir. Ayrıca tüm Müslümanların halen kılmak-
ta olduğu Cuma gününe mahsusen kılınan namazın vakti ve şekli ile ilgili 
de, Kur'an'da bir bilgi mevcut değildir. Bu namaz da Hz. Peygamber'in 
(s.a.) bildirdiği gibi kılınmaktadır. Kur'an'ın bu ayeti ise, sadece onun 
önemini vurgulamaktadır. Bu gerçek, "Şer'î hükümler sadece Kur'an'da be-
yan edilmiştir" diyen kimsenin sadece sünnet'i değil aynı zamanda Kur'an'ı 
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inkâr etmiş olduğunun açık bir delilidir. Daha ileri gitmeden önce, burada 
Cuma ile ilgili birtakım meseleleri açıklamakta yarar var. Cuma, aslında İs-
lâmî bir kavramdır. Çünkü Cahiliyye döneminde Araplar bu güne "Yevm'ul 
Arube" diyorlardı. Müslümanlar aralarında, bir toplantı günü kararlaştır-
dıklarında bu günü seçmiş ve onu "Cuma günü" diye adlandırmışlardır. Ta-
rihçiler ise, daha önceden Ka'b bin Luvî veya Kusay bin Kilab'ın bu güne 
mahsusen, "Cuma" ismini kullandıkları görüşündedirler. Çünkü o gün Ku-
reyşliler bir araya geliyorlardı. (Feth'ul-Bari) Ancak buna rağmen Araplar, 
bu kadim ismi değiştirmeyip ona Arube günü demekte devam etmişlerdir. 
Fakat gerçek değişiklik, İslâm geldikten sonra vuku bulmuştur. İslâm'dan 
önce haftanın bir gününün ibadete ayrılması âdeti Kitap Ehli'nde vardı. Ya-
hudiler bu günü "Sebt" (Cumartesi) günü olarak isimlendirmişlerdir. Çünkü 
Allah, İsrailoğulları'nı Firavun'a kölelikten o gün kurtarmıştır. Hıristiyanlar 
ise, Yahudilerden farklı olmak için, ibadet günü olarak kendilerine "Pazar"ı 
seçmişlerdir. Oysa bu günle ilgili olarak Hz. İsa'nın bir talimatı sözkonusu 
olmadığı gibi, İncil'de de bir kayıt mevcut değildir. Ancak Hıristiyanlar, Hz. 
İsa'nın çarmıhta can verdikten sonra kabirden, pazar günü göğe çıktığına 
inandıkları için, kendilerine pazar gününü ibadet günü olarak seçmişlerdir. 
M.S. 321'de Roma İmparatorluğu, bir yasa çıkartarak bu günü, resmi tatil 
ilan etmiştir. İşte İslâm, bu iki toplumdan da kendini ayırabilmek için Cuma 
gününü toplu ibadet günü olarak seçmiştir. İbn Abbas ve Ebu Mes'ud el-
Ensari'nin rivayetlerinden anlaşıldığına göre, Cuma'nın farz oluşu ile ilgili 
emir, hicretten önce Mekke'de gelmiştir. Fakat o dönemde Mekke'de bu 
emrin gereği üzerine amel etmek mümkün değildir. Çünkü biraraya gelmek 
suretiyle, topluca ibadet etmek imkân hariciydi. Fakat Hz. Peygamber (s.a) 
daha önceden hicret ederek Medine'ye giden Müslümanlara Cuma'yı ika-
me etmeleri için emir göndermiştir. Böylece ilk Cuma'yı Muhacirlerin baş-
kanı Mus'ab bin Umeyr, 12 Müslüman'a Medine'de kıldırmıştır. Hz. Pey-
gamber'in (s.a) hicret ettikten sonra yaptığı ilk işlerden biri de, Cuma'nın 
ikame edilmesi olmuştur. Kendisi Mekke'den hicret etmek üzere ayrılıp, 
pazartesi günü Kuba Mescidi'ne ulaşmış ve 4 gün orada kaldıktan sonra 5. 
gün (Cuma günü) Medine'ye hareket etmiştir. Yolda, Beni Salim bin Avf'ın 
bölgesinde Cuma vakti olmuş ve kendileri ilk Cuma'yı orada eda etmişler-
dir. Bu namaz için, Hz. Nebi (s.a) öğleden sonra bir vakti (yani öğle namazı-
nın vaktini) tayin etmiştir. Hicretten önce Musâb bin Umeyr'e gönderdiği 
yazılı emirde de şöyle demiştir: "Cuma günü, öğleden hemen sonra iki re-
kât namaz ile Allah'a yaklaşınız" (Darekutnî) Aynı emir, hicretten sonra, 
Hz. Resul (s.a) hem kavlen, hem fiilen bizzat kendisi beyan etmiştir. (Müs-
ned-i Ahmed, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Neseî, Tirmizî) Cuma namazının, 
öğle namazı yerine geçtiği, bu namazın sadece iki rekât olduğu ve namaz-
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dan önce hutbe irad edildiği Hz. Nebi'nin (s.a.) fiiliyle sabittir. Öğle namazı 
ile arasındaki fark budur. Nitekim Hz. Ömer bu konuda şöyle demiştir: 
"Rasûlullah’ın mübarek ağzından çıktığına göre, yolcu namazı iki rekâttır, 
fecr (sabah) namazı iki rekâttır ve Cuma namazı da iki rekâttır. Bu so-
nuncusu kasır namazı gibi değildir, Cuma hutbesi nedeniyle kısaltılmıştır."  

15. "Zikrullah" ile Cuma hutbesi kastedilmektedir. Çünkü ezandan sonra 
Hz. Peygamber (s.a) hutbe verir ve her zaman namazı hutbeden sonra kıl-
dırırdı. Bu ifadelere göre Cumanın tertibi şu şekildedir. Önce zikr (hutbe), 
sonra namaz. Nitekim müfessirler "zikr"in hutbe ve namaz olduğu konu-
sunda görüş birliği içindedirler. Hutbe karşılığında "Zikrullah" ifadesi kul-
lanılmıştır; zira hutbenin Allah'ı hatırlatan konuları kapsaması gerekir. Ör-
neğin, Allah'a hamdü-sena, Resulüne salavat, Allah'ın emirleri, şeriatına 
uygun ameller, tebliğ yolunda telkinler, muttakilerin vasıfları tarifi vs. "Al-
lah'ın zikrine koşunuz" emri ile elbette koşa koşa gelmek kastedilmiş değil-
dir. Bu ifade "çabuk gelin, acele edin" anlamındadır. Nitekim Arapça'da 
"sa'y", sadece koşmak için değil, gayret göstermek çabalamak anlamında 
da kullanılır. "Sa'y" bu anlamıyla Kur'an'da da çok kullanılmıştır. Zaten mü-
fessirler ayetteki kullanıma bu anlamı verme hususunda görüş birliği içe-
risindedirler. Yani ezanı işiten kimse, hemen mescide varabilmek için gay-
ret göstermelidir. Hem ayrıca namaz kılmak için camiye koşarak gelmek-
ten Müslümanlar men olunmuşlardır. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna 
göre Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Cemaat namaza başladığın-
da, namaza temkinli ve vakar içinde gelin, koşmayın. Namaza yetiştiğiniz-
de hemen cemaate katılın ve sonra (namazı) tamamlayın" (Kütübüs'Sitte) 
"Alışverişi bırakın"; bu ifade sadece alışverişi değil, tüm meşguliyetleri bı-
rakarak namaz için hazırlanmayı da içine alır. Burada "el-bey'a" (alışveriş) 
kelimesinin zikredilme nedeni, Cuma günü ticaretin yoğun olması dolayı-
sıyladır. Cuma günleri civardaki yerleşim bölgelerinden Medine'ye gelen 
insanlar, yanlarında satmak için mal getirirlerdi ve o gün herkes ihtiyaç-
larını karşılayabilmek için alışveriş yapardı. Bu nedenle ayetteki yasaklama 
sadece alışveriş ile sınırlı olmayıp, tüm meşguliyetleri kapsamaktadır. Allah 
Teâlâ'nın ayette sadece alışverişi zikretmiş olması nedeniyle fakihler Cuma 
ezanından sonra her türlü alışverişin haram olduğu hususunda görüş bir-
liğine varmışlardır. Bu verilen emir, Cuma namazının farz olduğuna kesin 
bir delildir. Yani "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda, 
Allah'ın zikrine koşun" ifadesi tek başına Cuma namazının farziyetini ispat-
lamaya yeterlidir. Ayrıca helâl bir şeyin (alışverişin) Cuma namazı nedeniy-
le haram kılınması da Cuma namazının farziyetini ortaya koymaktadır. Bu-
nun yanısıra Cuma namazının kılınması nedeniyle öğle namazı da sakıt 
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olur. Yani Cuma namazı, öğle namazının yerini alır. Bu da Cuma namazının 
farz oluşuyla ilgili başka bir delildir. Çünkü bir farz, ancak yerine başka bir 
farzın ikame edilmesiyle sakıt olur. Hz. Peygamber' den (s.a.)  Cabir bin Ab-
dullah'ın rivayet ettiğine göre : "Kim Allah'a ve Ahiret gününe iman edi-
yorsa Cuma namazı kendisine farzdır." (Darekutnî, Beyhakî) Kur'an'ın ve 
hadislerin bildirdikleri doğrultusunda bütün ümmet, Cuma namazının far-
ziyeti hususunda icma etmiştir.  

10) Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın, Allah'ın fazlını isteyip ara-
yın16 ve Allah'ı çokça zikredin,17 umulur ki felaha (kurtuluşa ve umdukla-
rınıza) kavuşmuş olursunuz.  

16. Bu ifade, Cuma namazından sonra yayılıp, rızık aramanın şart olduğu 
anlamına gelmez. Bu emir izin anlamındadır; zira Cuma ezanının duyulma-
sıyla birlikte, tüm meşguliyetlerini bırakıp, namaza gelen kimselere, namaz 
bittikten sonra dağılıp tekrar işleriyle meşgul olmaları için izin verilmekte-
dir. Tıpkı ihramlıyken avlanmanın haram olup daha sonra "ihramdan çık-
tıktan sonra avlanın" (Maide: 2) emri mucibince avın serbest bırakılması 
gibi. Bu ayetteki emirde, avlanmak şart koşulmamıştır. Sadece avlanma 
yasağı kaldırılmıştır. Yani "isterseniz avlanabilirsiniz" denmek istenmiştir. 
Bu noktada Yahudilerin Cumartesi, Hıristiyanların Pazar gününü tatil ilan 
etmelerinde olduğu gibi, Kur'an'ın Müslümanlara Cuma gününü tatil ola-
rak ilan etmesi dikkat çekicidir. Fakat buna rağmen kimse, Cumartesi ve 
Pazar günlerinin, Yahudi ve Hıristiyanların dini sembolleri olduğu gibi, Cu-
ma gününün de Müslümanların dini bir sembolü olduğu gerçeğini redde-
demez. Haftanın bir gününün genel tatil ilan edilmesi durumunda ki bu, 
çağın getirdiği bir ihtiyaçtır nasıl Yahudiler Cumartesini, Hıristiyanlar pa-
zarı seçmişlerse, Müslümanlar da Cuma gününü seçmelidirler.  

17. Yani "Dünya meşguliyetleri içinde, Allah'ı unutmayın, O'nu her zaman 
anın". Kur'an'ın Cuma Namazı ile ilgili açıklamaları burada son bulmuştur. 

 Biz bu noktada, Kur'an, hadis, sahabe kavilleri ve İslâm kaynaklarına da-
yanılarak Cuma hakkında bazı mezhepler tarafından ortaya konmuş kural-
ları özetlemeyi uygun bulduk. Hanefilere göre, Cuma ve Öğle Namazlarının 
vakti aynıdır. Öğle namazının vaktinden önce ya da sonra Cuma namazı kı-
lınmaz. Namazın camide kılınması şart değildir, açık bir alanda da kılınabi-
lir. Ancak burası şehrin sınırları dâhilinde olmalıdır. Ayrıca Cuma namazı, 
herkesin serbestçe girip çıkabileceği bir mekânda kılınmalıdır, yasaklanmış 
bir yerde Cuma namazı kılınamaz. Cuma namazının kılınabilmesi için, ima-
mın dışında 2 kişi daha olmalıdır. Ancak bazı özel nedenlerle Cuma farziye-
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tinin sakıt olabilmesi için, şu şartlar gereklidir: Seferi olmak, yürüyemeye-
cek durumda hasta olmak, iki bacağın olmaması, âmâ olmak, can, mal ve 
şerefin kaybedilmesi tehlikesi, yağmur ve çamurun fazlalığı, esir olmak.  

Şafiîlere göre, Cuma ve öğle namazlarının vakti aynıdır. 40 kişinin Cuma 
namazı ile mükellef bulunduğu her yerleşim bölgesinde Cuma namazı kılı-
nabilir. Bu yerleşim bölgesinin dışında bulunan kimseler, ezanı duyarlarsa, 
cemaate katılmalıdırlar. Cuma namazı yerleşim bölgesinin sınırları dâhilin-
de kılınmalıdır, fakat camide kılınması şart değildir. Cuma ile bayram na-
mazı aynı güne geliyorsa, bayram namazı kılındıktan sonra Cuma namazı 
sakıt olur. Cuma namazı, üzerine farz olmayan bir kimsenin, Cuma nama-
zına iştiraki halinde namazının sahih olduğu ve öğle namazını kılmasına 
gerek kalmadığı hususunda tüm fakihler görüş birliği içindedir. 

11) Bir kısım insanlar, ticaret veya bir eğlence görünce, seni bırakarak19 

ona yönelip gittiler. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden de, 
ticaretten de daha hayırlıdır.20 Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."21  

19. Bu olay, hadis eserlerinde Cabir bin Abdullah, İbn Abbas, Hasan Basrî, 
İbn Zeyd, ve Mutakil bin Hayyan'dan şöyle nakledilmiştir: 

"Bir Cuma namazı vaktinde, Şam'dan Medine'ye bir ticaret kafilesi gelir ve 
kafile mensupları, geldiklerinde şehirlilerin haberi olsun diye def ve davul 
çalmaya başlarlar. Tam bu esnada Hz. Peygamber (s.a) hutbe irad etmek-
tedir. Davulun sesini duyan cemaat sabırsızlanır ve 12 kişi dışında hepsi, 
kafilenin bulunduğu yere koşarlar." Öyle ki bir ticaret kafilesinin gelmesi 
üzerine bu hadise vuku bulur ve Allah Teâlâ Cuma suresinin bir bölümünü 
(9-11) inzal ederek, sahabeyi ikaz eder. Bu ayetler vasıtasıyla, onlara Cuma 
namazının kuralları öğretilir. Bunun yanısıra, Hz. Peygamber (s.a) de hut-
belerinde peşi sıra Cuma namazının farziyetini ve önemini Müslümanların 
zihinlerine yerleştirir." (Biz 15. açıklama notunda, bu konudan bahsetmiş-
tik). Bu şekilde öğretilen Cuma namazının kuralları ile ilgili ayrıntılar hadis-
ler vasıtasıyla bize kadar ulaşmıştır. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine 
göre, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Her Müslüman Cuma günü 
boy abdesti almalı, dişlerini temizlemeli, en güzel elbiselerini giyinmeli ve 
varsa güzel koku sürünmelidir (Müsned-i Ahmed) Ayrıca Hz. Peygamber, 
hatiplere uzun uzun hutbe vermek suretiyle cemaati bezdirmemelerini 
tembih etmiştir. Nitekim kendisi de hutbelerini çok kısa irad eder ve nama-
zı da uzun kıldırmazdı. Cabir bin Semurre, "Rasûlullah uzun hutbe vermez-
di, onun hutbesi birkaç kelimeden ibaretti" diyor. Ammar bin Yasir'den ri-
vayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Namazı 
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uzun kıldıran, hutbeyi kısa veren bir kimse dini anlamış demektir" (Müs-
ned-i Ahmed, Müslim). Tüm bu rivayetlerden Hz. Peygamber'in (s.a.) Cuma 
namazının kurallarını, Müslümanlara nasıl öğrettiği anlaşılmaktadır. Öyle 
ki, İslâm Ümmeti'nin toplumsal bir ibadeti olarak kökleşmiş bulunan Cuma 
namazının bir benzeri, başka hiçbir toplumda bulunmamaktadır. 

 20. Bu cümlenin kendisinden, sahabenin yaptığı hatanın mahiyeti hemen 
anlaşılmaktadır. Şayet onların imanları eksik olsaydı yahut dünyayı ahirete 
tercih etselerdi, elbette o zaman Allah'ın onlara hiddeti ve tenkit biçimi da-
ha farklı olurdu. Ancak burada sahabiler iman eksikliğinden değil, eğitim 
eksikliğinden dolayı zaaf gösterdikleri için, kullanılan üslup da bu bakım-
dan öğreticidir. Nitekim ayetlerde Cuma namazının kuralları öğretilmiş ve 
ders verir bir üslup ile şöyle buyrulmuştur: "Cuma hutbesini dinlemek ve 
namazı kılmak, eğlenceden de, kazanacağınız kârdan da hayırlıdır!'  

21. "Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır" şeklindeki ifade mecazen kulla-
nılmıştır. Nitekim bu tür ifadeler Kur'an'ın değişik yerlerinde çeşitli şekil-
lerde kullanılmıştır. Örneğin, "Allah yaratanların en hayırlısıdır." "Allah 
bağışlayanların en hayırlısıdır.", "Allah yardım edenlerin en hayırlısıdır" vs. 
Bu kullanımlardaki mahlûkata nispet mecazidir. Oysa bu fiilin Allah'a nis-
peti gerçek ve mutlaktır. Yani bir şahıs rızık veriyor yahut kendi sanatıyla 
rızkını kazanıyor görünüyor veya başkalarının hatalarını affediyor, başka-
larına yardım ediyor, merhametli davranıyorsa da; Allah daha merhametli, 
daha rezzak, daha yardım edicidir. Sahabenin melek olmadığı bir gerçektir. 
Elbette onlar da, bu dünyada doğmuş insanlardır. Onlara sahip oldukları 
bu seçkin özellikleri, Hz. Peygamber'in (s.a) eğitimi vermiştir. Bu eğitim yıl-
larca ve tedricen (aşama-aşama) devam etmiştir. Bu eğitimin üslup ve me-
todunun, Kur'an ve sünnette şöyle olduğunu görmekteyiz: Toplumda ne 
zaman bir zaaf ortaya çıkmışsa hemen Allah ve Rasulü o zaafa toplumun 
dikkatini çekmiş ve tedrici bir eğitim programıyla sözkonusu zaaf ortadan 
kaldırılmıştır. Aynı metodu Cuma namazı esnasında meydana gelen hadi-
sede görüyoruz.  

 
NAMAZ (Teheccüd Namazı) 
 
17 El-İsrâ’: 
79) Gecenin bir kısmında uyanıp Teheccüd96 namazı kıl, bu sadece sana 
mahsus bir ibadettir.97 Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama 
ulaştırır.98  
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96. "Teheccüd “ün sözlük anlamı uykuyu bölüp kalkmaktır. Bu nedenle 
cümle "teheccüd namazı kıl" diye tercüme edilmiştir, yani "gecenin bir bö-
lümü geçince uykudan kalk ve namaz kıl."  

97. "Nafile" sözlükte "zorunlu görevin yanısıra yapılan bir şey" anlamına 
gelir. Bu Teheccüd'ün beş vakit farz namazın dışında olduğunu gösterir.  

98. "... Belki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır." Sen hem dünyada 
hem ahirette öyle bir makama ulaşırsın ki, övülen bir kimse olursun." Bu-
nunla sanki şöyle denilmek isteniyor: "Şimdi düşmanların sana adlar takı-
yorlar, tüm memlekette adını kötüye çıkarmaya çalışıyorlar ve iftiralar yö-
neltiyorlar. Fakat dünyanın sana yapılan övgü ile yankılanacağı günler çok 
uzak değil ve ahirette de bütün yaratılanlar seni övgü ile anacaklar."  

73 El-Müzzemil: 
20) (Ey Nebi) Rabbin, senin ve seninle birlikte olan bir grubun, gecenin 
üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde (namaza) kalktığını-
zı biliyor;18 Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Onu (gecenin ta-
mamı veya çoğunda ibadete) asla güç yetiremeyeceğinizi bildi ve tövbe-
nizi kabul etti.19 O halde ilahi mesajı gücünüz yettiğince insanlara ulaştır-
maya çalışın. Allah sizden hastalar olduğunu, bir kısmınızın Allah'ın lüt-
fundan rızık aramak için yeryüzünde çalışmaya ve diğerlerinin de Allah 
yolunda çarpışacaklarını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza gele-
ni okuyun.20 Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah'a güzel bir borç 
verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında 
daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan 
mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır çok esirgeyendir.  

18. Bu ayetle, teheccüd namazının hükmü hafifletilmiştir. Bunun hakkında 
değişik rivayetler vardır. Müsned-i Ahmed, Müslim ve Ebu Davud'da Hz. Ai-
şe'den ilk emirden sonra ikinci emrin bir yıl sonra nazil olarak gece kıyamı-
nı farz bir ibadetten nafileye çevirdiği naklolunmaktadır. Fakat Said bin Cü-
beyr'in beyanına göre ise bu ikinci emrin nüzulü on sene sonra olmuştu. 
(İbn Cerir ve İbn Ebi Hatim). Bana göre de doğru olan budur. Çünkü birinci 
bölümün muhtevasından o bölümün Mekke ve Mekke döneminin başların-
da, nübüvvetten en fazla dört yıl kadar sonra nazil olduğu açıkça anlaşılı-
yor. Öte taraftan ikinci bölümün muhtevasından da bu bölümün Medine'-
de nazil olduğu (çünkü o zaman kâfirlere karşı savaşa izin verilmiş ve zekât 
farz kılınmıştı) açıkça anlaşılmaktadır. O halde bu iki bölüm arasında en 
azından on sene bir fark olmalıdır.  
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19. İlk başlarda gecenin yarısı veya ondan biraz fazla ya da az gece namazı 
emredilmişti, çünkü namazın meşguliyeti içerisinde vakti tam olarak bile-
bilmek mümkün değildi. Saat yoktu vs. Bazı gecelerin üçte ikisi, bazı gece-
lerin de üçte biri kalkılıp kıyam ediliyordu.  

20. Başlangıçta, bu emrin muhatabı yalnızca Allah Resulü idi; fakat zaman-
la ashaptan bazıları sevap kazanmak için coşkuyla Allah Resulüne uyarak 
gece namazına önem vermeye başladılar. Çünkü namazda en uzun olan 
şey Kur'an kıraati idi. Onun için teheccüd namazında Kur'an'ın ne kadarı 
kolayınıza gelirse o kadarını okuyun, buyrulmaktadır. Bu tabii ki namazın 
hafifletilmesi olacaktır. Bu buyruk görünüşte bir emir gibi gözüküyorsa da, 
teheccüd namazının farz değil, nafile bir namaz olduğu hususunda ittifak 
vardır. Bir hadis-i şerifte de şöyle denilmektedir: Birisinin sorusu üzerine Al-
lah Resulü "Size gece ve gündüz beş vakit namaz farzdır" dedi. O zat "Bu-
nun dışında bir şey lazım mı? Diye sorunca Allah Resulü "Hayır, yalnız ken-
din arzuluyorsan o başka" diye cevapladı. (Buhari ve Müslim)  

 
NAMAZ (Sarhoşluk Halinde)  

4 En-Nisâ: 
43) Ey iman edenler, sarhoş iken,65 ne dediğinizi bilinceye66 ve cünüp 
iken de yolculukta olmanız hariç67 gusül edinceye kadar68 namaza yaklaş-
mayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz tuvaletten gelmiş-
seniz yahut kadınlarla cinsel temasta bulunmuş da su bulamamışsanız, 
bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve 
ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

65. Bu, şarap içme ile ilgili ikinci emirdir. Birincisinde (Bakara: 219) içkinin 
kötü bir şey olduğu ve Allah'ın bundan hoşlanmadığı bildirilmişti. Bunu göz 
önünde bulundurarak bazı müminler içki içmekten kaçınmaya başlamış-
lardı. Bununla birlikte büyük çoğunluk içkiyi bırakmamıştı ve bazen nama-
za sarhoş gelip, okurken şaşırıyorlar ve anlaşılmaz şeyler söylüyorlardı. Bu 
ikinci emir büyük bir ihtimalle H. 4. yılın başında nazil olmuştur ve kişinin 
içkili iken namaz kılmasını yasaklamaktadır. Bunun sonucu müslümanlar 
içki içtikleri zamanları, namazlara denk gelmeyecek şekilde ayarlamaya 
başladılar. Bundan bir süre sonra da içkiyi tamamen yasaklayan ayetler 
nazil oldu. (Maide: 90-91). Bunun yanısıra, sarhoşluk veren bir şey aslında 
haramdır, fakat eğer sarhoş iken namaza yaklaşırsa, o zaman iki kat daha 
büyük bir günah işlemiş olur.  
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66. Aynı nedenle, Hz. Peygamber (s.a) namaz sırasında uykusu gelen ve 
uyuklayan kişinin namazı bırakıp uyuması gerektiğini söylemiştir. Bazı kim-
seler bu ayetten yola çıkarak, Arapça metnin anlamını bilmeyen kişinin na-
mazının kabul olmayacağını iddia etmişlerdir. Bunun gereksiz bir zorluk ol-
masının yanısıra, Kur'an bunu kastetmiyor. Kur'an "Onun anlamını  veya 
söylediğiniz şeyi anlamadıkça" demiyor, fakat "ne okuduğunuzu bilmedik-
çe" diyor. Yani kişi namazda iken ne okuduğunun farkında olmalı ve şiir mi 
yoksa Kur'an mı okuduğunu hissetmeli, kısacası kendinde olmalıdır.  

67. Arapça cenabet kelimesi sözlükte "uzak ve yabancı olmak" anlamına 
gelir ve ecnebi kelimesi ile aynı köktendir. Şer'î ıstılahta ise, cinsel birleş-
meden sonra veya rüya görme sonucunda meninin akmasıyla temizlikten 
uzaklaşma hali anlamına gelir.  

68. Abdullah İbn Mes'ud, Enes İbn Malik, Hasan Basri ve İbrahim Nehaî 
gibi bazı müfessirler ve fakihler, "Yolcu olmanız müstesna" ifadesinden 
yola çıkarak bir kişinin cünüp iken, çok acil ve önemli bir işi olup da mes-
cidin içinden geçmesi müstesna, mescitlere giremeyeceği sonucuna var-
mışlardır. Hz. Ali (r.a) İbn Abbas (r.a) ve Said İbn Cübeyr (r.a) gibi bazı mü-
fessirler ise bundan, kişinin yolculukta iken su bulamadığında temiz top-
rakla el ve yüzlerini meshederek cünüplükten temizlenebileceği hükmünü 
çıkarmışlardır. Mescide cünüp iken girme konusunda ise bu sonraki grup, 
kişinin ancak abdest aldıktan sonra girebileceği görüşündedir. Yolculukta 
cünüp olup da, su bulamayınca temiz toprak ile teyemmüm etme konusun-
da âlimler arasında fikir birliği vardır.  

 
 
NAMAZ (CENAZE DUASI) 

Kuran’da “Cenaze namazı kılın” şeklinde bir ifade yoktur. Fakat 9-Tevbe 
Suresi 84. ayette Peygamberimize ihanet edenlerin ardından cenaze na-
mazı (duası) kılınmaması, mezarlarının başında durulup onlara destek ve-
rilmemesi belirtilir. Demek ki buradan Peygamberimize -dinimize- ihanet 
etmemiş Müslümanların cenaze namazlarının kılınabileceği, onların me-
zarlarına gidilip, bir anma töreni düzenlenebileceği anlaşılır. Ölenin arka-
sından Allah’ı anacak ibadetler yaparak; namaz kılarak, Kuran okuyarak ve 
dua ederek ölüyü toprağa vermek İslam’ın ruhuna uygundur. İslam’da yer-
leşmiş bu uygulamaları devam ettirmek elbette güzeldir. Fakat Kuran’da 
yer almayan kabir sorgusu, kabir azabı ve kabir mükafatı gibi uydurma 
kavramlara göre şekillenen; imamın ölüye mezarında kabir sorgusunda 
yardımcı olması için bir şeyler ezberletmesi (telkin vermesi) gibi Kuran’a 
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aykırı uygulamaların da cenaze törenleriyle ilgili uygulamalardan çıkarıl-
ması gerekmektedir. (Öldükten sonra verilen “telkin”e Ehli Sünnet içinden 
de bazı muhalefetler olmuştur fakat bu uygulamanın yaygın olduğunu ha-
tırlamalıyız.) 

Sonuçta namazla ilgili uygulamaların içinde Kuran’ın ifadelerine ve ruhuna 
aykırı olanların uygulanmasına son verilmeli ve gerekli düzeltmeler yapıl-
malıdır. Farz olan hususlar ise titiz bir şekilde uygulanmalı, Kuran’da çokça 
vurgulanan bu ibadet en güzel şekilde eda edilmelidir. Farz olmayan hu-
suslardan, Müslümanların Allah’ı çokça anmasına, ibadetlerini düzenli ve 
kargaşasız bir şekilde yapmalarına hizmet edenler ise (“ümmetin sünneti” 
olarak andığımız uygulamalar) farzlaştırılmadan muhafaza edilmelidir. 
 
 
NİFAK 
 
2 Bakara Sûresi: 
10) Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da bu hastalıklarını arttır-
mıştır.12 Bu yalancılıklarından dolayı onlara can yakıcı bir azap vardır. 

12. Nifak, birden çok inanca sahip olmak, inanmadığı halde çıkarı için, çe-
şitli nedenlerle inanıyor gibi görünmek; ikircikli davranmak, Müslümanlara 
olan düşmanlığını gizlemek demektir. Kötü davranışları nedeniyle Allah, 
onların ikiyüzlülüklerinden doğan hastalıklarını arttırır. Onlar ikiyüzlülükle-
rinin bir müddet başarılı sonuçlar verdiğini görünce onun etkin ve iyi bir yol 
olduğuna inanırlar, öncekinden daha sık ve emin bir şekilde ikiyüzlülükleri-
ne devam ederler. Kertenkele ve yaban faresinin yer altında birçok yuvası 
olduğu, bu yuvalardan hangisine gittiği bilinmediği için, bunların yuvaları-
na da “nufeka” ve “nafika” denmektedir. 

 
NUH (A.S.) 

7 El-A’râf: 
59) Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik.47 Dedi 
ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur.48 
Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım."  

47. Kur'an'a göre, Hz. Nuh (a.s.) Hz. Âdem’in (a.s.) takip ettiği ve zürriyeti-
ne bizzat öğrettiği "Hak yolu" ilk defa tahrip eden kendi kavmine Nebi ola-
rak gönderilmiştir. Biz, Kur'an'da yapılan atıflardan ve İncil'deki detaylı bil-
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gilerden Hz. Nuh Kavminin bugün Irak denilen ülkede yaşamış olduğunu 
görüyoruz. Aynı husus, İncil'den daha eski Babil Arkeolojik kazılarında bu-
lunan levhalarla da teyit edilmiştir. Bunlar, İncil ve Kur'an'da, nakledilmiş 
olan benzer kıssayı anlatır ve olay yerini Musul'a yakın bir mevkide tespit 
ederler. Bu hikâyeler, aynı zamanda, Ağrı Dağı civarında geçen Hz. Nuh 
(a.s.) kıssası ile ilişkili bazı kalıntılara da işaret eder. Hatta Nahcivan şehri 
yerlileri bile, şehrin Nuh Nebi (a.s.) tarafından kurulduğunu iddia ederler.  

48. Bu ve Hz. Nuh'un kıssasının anlatıldığı diğer ayetler, onların ne Allah'ın 
varlığını inkâr ettiklerini, ne O'ndan habersiz olduklarını ne de O'na ibadet 
etmeyi reddettiklerini gösterir. Fakat sapıklıklarının ana sebebi, şirke bu-
laşmış, Allah'a başka ortaklar koşmuş ve onları Allah'la beraber tapınmaya 
değer bulmuş olmaları idi. Bu temel sapış onları diğer birçok kötülüklere 
sevk etti. Örneğin bu, uydurdukları sahte tanrıları temsil etmek için ortaya 
özel bir sınıf çıkarmalarına neden oldu. Daha sonra bu sınıf, toplumun dinî, 
siyasî, ekonomik gücünü eline geçirdi ve halk arasında sınıflaşmalar ortaya 
çıktı. Neticede, fesat, kargaşa, zulüm ve ahlâksızlık her yeri aldı yürüdü ve 
insanlık aşağıların en aşağısına (Essel-î Safilin) battı gitti. Hz. Nuh (a.s.) bu 
hususları ıslah etmek için gönderildi. Bu iş için, uzun bir zaman bütün gücü-
nü, üstün bir hikmet ve sabırla istenen ıslahatı yapmaya harcadı. Fakat o 
sefil sınıf, tüm halkı öyle hilekârca aldatmıştı ki, Hz. Nuh'un (a.s.) tüm gay-
retleri boşa çıkıyordu. Onların ıslah edilmelerinden artık hiçbir umut kal-
madığı zaman Hz. Nuh (a.s.) Allah'a dua ederek şöyle dedi: "Ey Rabbim! Bu 
inkârcılardan bir tane dahi olsa, hiçbirini yeryüzünde bırakma! Çünkü on-
lardan herhangi birini hayatta bırakırsan, o yine senin kullarını saptırır, sa-
dece facir ve kâfir nesiller doğurur." (Daha fazla bilgi için bkz.  Şuara: 105-
119, Nuh suresinin tümü). 

11 HUD: 
25) Ant olsun ki! Biz, Nuh’u kendi halkına göndermiştik. “Ben sizin için 
apaçık bir uyarıcıyım;” 

26) “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Ben, sizin için can yakıcı bir gü-
nün azabından korkuyorum.” 

27) Bunun üzerine halkından, gerçeği yalanlayıp nankörlük edenlerin me-
leleri1: “Biz, seni kendimiz gibi bir beşer2 olarak görüyoruz. Görüyoruz ki, 
sana tabi olanlar, bizim toplumun en zayıf ve sefil olanlarıdır. Sizin, bize 
karşı bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılardan olduğunu-
zu düşünüyoruz.” dediler. 
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1. Halkın ileri gelenleri, imtiyaz sahibi seçkinleri. Din adamları/ruhban sınıfı. 
2. Hiçbir ilahi vasfı, özelliği olmayan sıradan bir insan. 

28) Dedi ki: “Ey halkım! Bakın! Ya ben Rabb’imden açık bir kanıt üzerinde 
isem ve O’nun katından bana bir rahmet verilmişse ve siz de bunu görmü-
yorsanız; istemediğiniz halde, onu size zorla kabul ettirebilir miyim?” 

29) “Ey halkım! Buna karşı sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim 
ücretim, yalnızca Allah’a aittir. Siz, hor görüyorsunuz diye, iman edenleri 
yanımdan kovacak değilim. Onlar, Rabb’lerine kavuşacaklardır. Fakat ben, 
sizi cahillik eden bir halk olarak görüyorum.” 
 
30) “Ey halkım! Eğer onları yanımdan kovacak olursam, Allah’a karşı bana 
kim yardımcı olacak? Hiç düşünmüyor musunuz?” 

31) “Ben size, “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.” demiyorum. Ben 
Gaybı da bilmem. Yine “Ben meleğim.” de demiyorum. Hor gördüğünüz 
kimseler için, “Allah, onlara hiçbir hayır vermeyecektir.” de demiyorum. 
İçlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde zalim-
lerden olurum.” 

32) Dediler ki: “Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin. Üstelik bu mücadelede 
çok ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi getir 
de görelim!” 

33) Dedi ki: “Onu size dilediği takdirde ancak Allah getirir. Ve siz, O’nu asla 
aciz bırakamazsınız.” 

34) Eğer Allah sizi azdırmayı dilerse1, size öğüt versem de öğüdüm yarar 
sağlamaz. Rabb’iniz O’dur, O’na döndürüleceksiniz. 
1- Azgınlaşmayı hak etmişseniz. Azgınlık yolunu tercih ettiyseniz. 

35) Yoksa “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer uydurduysam, 
suçu bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.” 

36) Nuh’a vahyedildi: “Şu ana kadar inanmış olanların dışında, senin hal-
kından kesinlikle kimse inanmayacak.  Onların yaptıklarından dolayı 
tasalanma; 

37) Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zalimler hakkın-
da benden bir istekte bulunma. Onlar boğulacaklardır.” 
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38) Gemiyi yapıyordu. Halkının meleleri1, onun yanından ne zaman geçse-
ler, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Alay edin bakalım! Görürsünüz, sizin 
bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz.” 

1. Halkın ileri gelenleri, imtiyaz sahibi seçkinleri. Din adamları/ruhban sınıfı. 

39) Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve kalıcı azaba kimin uğrayacağını ya-
kında bileceksiniz.” 

40) Emrimiz gelip sular fışkırmaya başladığı zaman, Biz dedik ki: “Her 
cinsten birer çift ve aleyhlerinde hüküm verilmiş olanlar hariç aileni ve 
iman edenleri ona yükle.” Zaten onunla birlikte çok az kimse iman etmişti. 

41) “Haydi, binin.” dedi. Onun gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. 
Elbette Rabb’im Çok Bağışlayıcı’ dır, Rahmeti Kesintisiz’dir. 

42) Gemi dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh, bir kenarda 
bekleyen oğluna:“ Yavrum bizimle beraber sen de bin; gerçeği yalanlayan 
nankörlerle beraber kalma.” diye seslendi. 

43) O: “Dağa sığınırım, beni sudan kurtarır.” deyince; “Bugün Allah’ın rah-
metine erişenden başkasını, Allah’ın emrinden koruyacak hiçbir şey yok-
tur.” dedi. Aralarına dalga girdi ve o da boğulanlardan oldu. 

44) “Ey yer, suyunu çek ve ey gök, suyunu kes.” denildi.  

Su çekildi, iş bitirildi. Gemi Cudi’ye oturdu. “Zalimler topluluğu Allah’ın rah-
metinden uzak olsun.” denildi.1 

1. Nuh tufanı, bölgesel bir tufandır. Nuh’un davetine muhatap olanları kap-
samaktadır. Bütün bir yeryüzünde olduğu düşüncesi Tevrat’tan kaynaklan-
maktadır. Allah davete muhatap olmamış kimseleri cezalandırmaz. 

45) Nuh, Rabb’ine seslendi: “Ey Rabb’im! Oğlum benim ehlimdendir. Senin 
uyarın elbette gerçektir. Sen, hâkimlerin hâkimisin.”1 dedi. 

1. En doğru kararı veren Sen’sin. 

46) Dedi ki: “Ey Nuh! O senin ehlinden değildir. Zira onun yaptığı doğru ol-
mayan bir işti. Öyleyse hakkında bilgin olmayan1 şeyi Benden isteme. Ca-
hillerden2 olmaktan seni sakındırıyorum.” 
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1. Kavrayamadığın. 2. Gerçeği kavramamış. 

47) “Rabb’im! Bilmediğim bir şeyi Sen’den istemekten Sana sığınırım. Beni 
bağışlamaz ve merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.” dedi. 

48) Dendi ki: “Ey Nuh! Katımızdan esenlikle in. Sana ve sana tabi olan top-
luluklara bereketler olsun. Ama öyle toplumlar da olacak ki, onları dünya 
nimetlerinden yararlandıracağız, sonra onlara Bizden can yakıcı bir azap 
dokunacaktır. 

49) İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb1 haberlerindendir. Bunları ne sen 
ne de halkın daha önce bilmiyordunuz. O halde sabret. Sonuç, takva sa-
hiplerinindir.” 

1. Gizli, görünmeyen, bilinmez olan, algılanamayan. 

29 El-‘Ankebût: 
14) Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik21 
o da içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı.22 Sonunda onlar 
zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.23  

21. Karşılaştırma için bkz. Al-i İmran: 33-34, Nisa: 163, Nuh: (surenin tü-
mü). Bu kıssaların burada niçin anlatıldıklarını anlayabilmek için surenin ilk 
ayetlerini göz önünde bulundurmalıyız. Orada, kâfirlere bir taraftan: "Biz 
sizden önceki bütün kâfirleri de imtihana çektik" denmiş, diğer taraftan: 
"Bizden kaçıp kurtulabileceğinizi mi sandınız," diyerek uyarılmışlardı.  

22. Bu, Hz. Nuh'un (a.s) peygamber tayin edilmesinden Tufan'a kadar 950 
yıl boyunca günahkâr halkını ıslah etmeye çalıştığı ve bu kadar uzun bir sü-
re işkencelere maruz kaldığı halde cesaretini yitirmediği anlamına gelir. 
Kıssanın burada anlatılış amacı da budur. Müminlere şöyle denmektedir: 
"Siz kâfir düşmanlarınızdan en fazla 6-7 yıldır işkence ve baskılar görüyor-
sunuz. Dokuzyüzelli yıl boyunca sürekli zorluk ve işkencelere cesaretle gö-
ğüs geren kulumuzun sebat, kararlılık ve sabrını bir düşünün!" Kur'an ve 
Kitab-ı mukaddes, Hz. Nuh'un (a.s) yaşı hakkında ihtilaf eder. Kitab-ı mu-
kaddes Nuh'un (a.s) 950 yıl yaşadığını söyler. Tufan vuku bulduğunda 600 
yaşındaydı ve Tufan'dan sonra üçyüzelli yıl daha yaşadı. (Tekvin, 7:6 ve 
9:28-29). Fakat Kur'ân'a göre Hz. Nuh (a.s.) en azından bin yıl yaşamış ol-
malı, çünkü Dokuzyüzelli yıl onun Tufan'dan önce peygamber olarak göre-
vini ifa etmekle geçirdiği dönemdir. Tabii ki olgunluğa eriştikten sonra pey-
gamber tayin edilmiş ve Tufan'dan sonra da bir müddet yaşamıştır. Kimine 
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göre kabul edilmesi zor gelebilir, fakat Allah'ın yarattığı şu dünyada böyle 
örnekler az görülmemiştir. İnsan nereye baksa O'nun kudretinin olağan 
üstü işaretlerine şahit olur. Bu faraziyeleri kırmak için evrenin her tarafın-
da her tür yaratıkta meydana gelmiş bir sürü olağanüstü olaylar listesi var-
dır. Allah'ın her şeye kadir olduğu fikrine sahip bir kimse, ölümü ve hayatı 
yaratan Allah'ın bin yıl ya da daha fazla hayat bahşetmesinin imkânsız 
olduğunu düşünemez. Gerçek şu ki, insan kendi istek ve dileğiyle bir an bile 
yaşayamaz, fakat Allah dilerse onu dilediği kadar uzun süre yaşatabilir. 

23. Yani, onlar zulüm ve günahlarından halâ vazgeçmedikleri ve ısrarla 
sürdürdükleri için Tufan meydana geldi.  

15) Böylece biz onu da, gemi halkını da24 kurtardık. Bunu âlemlere bir 
ayet (ders çıkarılacak bir olay) yaptık.25  

24. Hz.Nuh'a inanan ve Allah tarafından gemiye binmelerine izin verilenler.  

25. "Bu korkunç cezayı veya büyük olayı sonraki nesiller için bir uyarı işa-
reti yaptık." Fakat olayın burada ve Kamer Suresi'nde anlatılışından asıl ib-
ret unsurunun, asırlarca dağın tepesinde kalan ve insanlara gemiyi dağın 
tepesine kadar çıkartacak denli büyük bir Tufan'ın vuku bulduğunu sürekli 
hatırlatan, geminin kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Kamer Suresi 13-15. 
ayetlerde şöyle buyrulmaktadır: "Nuh'u tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış 
bir şeye (gemiye) bindirdik. İnkâr edilmiş olan Nuh'a mükâfat olarak verdi-
ğimiz gemi nezaretimiz altında yüzüyordu. And olsun ki Biz, o gemiyi bir ib-
ret olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?" İbn Cerir, Kamer Suresi'nin bu 
ayetine yazdığı tefsirde, Katade'ye dayanarak sahabeler döneminde Müs-
lümanların Cezire'ye gittiklerinde Cudi dağı üzerinde gemiyi gördüklerini 
söyler. (Başka bir hadise göre Bâkirvâ yakınlarında). Günümüzde de zaman 
zaman gazetelerde gemiyi araştırmak için girişimlerde bulunulduğuna, Ağ-
rı Dağı üstünden uçarken uçakların birçok kez gemiye benzer şeyler gör-
düklerine dair haberler yer almaktadır. 

71 Nûh: 
1) Haberiniz olsun ki biz, Nuh'u halkına, kendilerine acı bir azap gelme-
den önce, halkını uyar diye (peygamber olarak) gönderdik.1  

1.Yani, onlara, eğer yapmakta oldukları sapıklık ve ahlakî suçlardan vaz-
geçmezlerse Allah'ın indinde azaba müstahak olacakları haberini ver. Öte 
yandan bu azaptan kurtulmak için hangi yolu takip edeceklerini de onlara 
göster.  
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2) "Ey Kavmim! Ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım" dedi.  
3) "Allah'a kulluk edin, O'nun için takva sahibi olun ve bana itaat edin."2  

2. Birincisi Allah'a ibadet, ikincisi takva ve üçüncüsü Resul’e itaat. İşte Hz. 
Nuh, risaleti tebliğe başladığında kavmini bu üç şeye davet etmişti. Allah'a 
ibadetin anlamı; başkalarına ibadet etmeyi bırakarak yalnızca O'na ibadet-
te bulunmak ve emirlerini yerine getirmektir. Takvadan kasıt; Allah'ın hoş-
nut olmadığı bütün işlerden, sakınmak ve Allah'tan korkarak yaşamaktır. 
Üçüncü olarak "Bana itaat edin" den kasıt. "Benim size Allah'ın Resulü ola-
rak tebliğ etmekte olduğum emirlere itaat edin" demektir.  

4) "Ki Allah günahlarınızı bağışlasın3sizi belirli bir süreye kadar ertelesin.4 
Elbette Allah'ın belirlediği süre gelince geciktirilmez.5 Keşke bilseniz.6 

3. Burada "Sizin günahlarınızı bağışlar" denilmektedir. Bu demek değildir ki 
Allah sizin bazı günahlarınızı bağışlayacaktır. Bundan kasıt aslında şudur: 
Bu size takdim edilen üç şeyi kabul ederseniz o zaman daha önce yaptığınız 
bütün günahlar affedilecek demektir.  

4. Bu üç şeyi kabul ederseniz Allah size normal bir yaşama müddeti verir.  
5. Belli bir süreden kasıt, Allah'ın tayin ettiği azab vaktidir. Bunun hakkında 
Kur'an'da pekçok açıklıklar getirilmiştir. Bir kavim için azabına karar kılın-
mışsa, artık iman etseler de af olunmayacaklardır.  

6. "Benim vasıtamla Allah'ın mesajı ulaştıktan sonra size verilen bu sürenin 
aslında iman etmeniz için tanınan mühlet olduğunu" bir anlasanız. İşte bu 
müddet biterse artık Allah'ın azabından hiç kurtulma şansınız yoktur.  

5) (Devamla) Dedi ki:7 "Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gün-
düz (hak yoluna) davet ettim. 

7. Aradaki uzun bir tarihi dönem atlanarak Hz. Nuh'un Risâlet’inin son dö-
nemlerinde Allah'a (c.c) sunduğu arz-ı hali nakledilmektedir.  

6) Fakat benim davetim, sadece onların uzaklaşmasını artırdı.8 

8. Onlara ne kadar çağrıda bulunduysam onlar o kadar benden kaçtılar.  

7) "Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için9 her davet edişimde, onlar 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbisesine büründüler10 ve (kabul et-
meme konusunda)ısrar edip direndiler, kibirlendikçe kibirlendiler."11  
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9. Bu mevzudan da isyanlarını bırakarak af dilerlerse, ancak o zaman Al-
lah'ın onları affedeceği kendiliğinden anlaşılmaktadır.  

10. Yani, onlar yüzlerini saklamaktalar. Bundan şu anlaşılabilir: Onlar, de-
ğil Hz. Nuh'un davetine kulak vermek, onun yüzüne bile bakmak istemiyor-
lardı. Ya da bunu, Nuh (a.s) yanlarından geçerken onları tanımasın ve onla-
rı davet etmesin diye yapıyorlardı. Şimdi de aynı tavrı Mekke'deki kâfirler 
Allah Rasulü'ne karşı gösteriyorlardı. Hud Suresi 5. ayette bu tavır şöyle 
izah ediliyor: "Haberiniz olsun, gerçekten onlar gizlenmek için haktan ka-
çınır yan çizerler ve örtülerine büründükleri zaman, Allah, gizli tuttuklarını 
da, açığa vurduklarını da bilmektedir."  

11. Buradaki kibirden anlaşılan şudur: Onlar hakka boyun eğmeyi Allah Re-
sul’ünün uyarılarını kabul etmeyi kendileri için şeref kırıcı bir şey olarak gö-
rüyorlardı. Mesela, tıpkı salih bir kimsenin bir şahsa bazı nasihat ve tem-
bihlerde bulunmasına karşılık o kimsenin dudak bükerek dönüp gitmesi gi-
bi. Yani, o kibri yüzünden nasihatleri kabul etmemektedir.  

8) "Sonra ben onları yüksek sesle (açıkça) davet ettim."  
9) "Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli 
yollarla yanaşmak istedim."  
10) Gelin dedim. "Rabbinizden mağfiret isteyin çünkü gerçekten O, çok 
bağışlayandır.  
11) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın."  
12) "Size mal mülk ve oğullarla yardım etsin. Size (ürün yüklü) bağlar-
bahçeler ve akan ırmaklar versin."12  

12. Kur'an-ı Kerim'in pek çok diğer ayetlerinde de açıklandığı gibi, Allah'a 
isyan eden için sadece ahiret değil, dünya da dar gelecektir. Öte yandan, 
eğer bir topluluk inkâr yerine iman eder, takvaya ve Allah'ın emirlerine 
itaat ederse sadece ahirette değil, dünyada da onun üzerine Allah'ın ni-
metleri yağacaktır. Taha Suresi' 124 de buyruluyor ki: "Kim benim zikrim-
den yüz çevirirse, onun için bu dünya dar olacak ve kıyamet günü kör ola-
rak haşrolunacaktır". Maide Suresi' 66 da de buyruluyor ki: "Eğer bu Ehl-i 
Kitap, Tevrat, İncil ve Rablerinin gönderdiği diğer semavi kitapları gereğin-
ce yerine getirselerdi muhakkak ki üzerlerine rızık yağacak ve yer altından 
da rızık kaynayacaktır." Araf Suresi' 96 da ise buyruluyor ki: "Eğer o ülke-
lerin halkları inanıp sakınsalardı, şüphesiz üzerlerine gökten ve yerden bol-
luklar açardık" Hud Suresi' 52 de; Hud (a.s) kendi kavmine şöyle hitap et-
miştir: "Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, O'na tevbe edin, sa-
ğanak (bol nimetler, yağmurlar) yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Ayrıca 
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Peygamber (s.a) sıfatıyla yine Hud Suresi' 3 de Mekke ehline şöyle hitap 
edilmişti; "Rabbinizden bağışlanma dileyin, O'na tevbe edin. O da sizi, bir 
vakte kadar bu dünyada güzel bir meta ile metalandırsın.". Bir kere Hasan 
Basri'nin meclisinde bir şahıs kuraklıktan şikâyet etti. O da O'na "Allah'a 
istiğfar et" dedi. Başka bir şahıs mali sıkıntılarından, bir diğeri çocuğunun 
olmamasından, bir başkası da arazisinin verimli olmayışından şikâyetçi ol-
dular. Her birine aynı cevabı, "Allah'a istiğfar ediniz," karşılığını verdi. Bu 
sefer orada bulunanlar "Herkese aynı şeyi söylüyorsun" dediklerinde ise ce-
vap olarak Nuh Suresi'nin bu ayeti okundu (Keşşaf.)  

13) "Size ne oluyor ki, Allah'ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz?"13  

13. Yani bunlar, dünyanın bu küçük reislerinin, önderlerinin vs. şereflerini 
rencide edecek bir hareket yapsalar bunu çok tehlikeli buluyorlar ama 
Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın da bir şerefi olduğunu hiç düşünmüyorlar. 
O'na karşı geliyorsunuz. İlahlığına başkalarını da ortak ediyorsunuz fakat 
O'nun, sizi cezalandıracağından hiç çekinmiyorsunuz.  

14) "Hâlbuki O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır."14  

14. Yaratılışın muhtelif aşamaları geçildikten sonra sizi bu halinize getirdik. 
Önce siz anne ve babanızın sulbünde ayrı ayrı sperm halinde idiniz. Ondan 
sonra Allah'ın kudreti, iki nutfeyi bir araya getirmiş ve bilahare sizi anneni-
zin karnında geliştirerek bir insan haline getirmiş, bu dünyada ihtiyacınız 
olan bütün güç ve kuvvetleri size yerleştirmişti. Sonra da can sahibi bir be-
bek olarak ana rahminden dünyaya getirdi ve her an bu durumunuzu tekâ-
mül ettirdi, geliştirdi. Ta ki siz artık bir genç insan oldunuz. Hayatınız süre-
since değişik merhaleler gördünüz ve siz hep Allah'ın elinde idiniz. O iste-
seydi sizin doğmanıza karar kılınmazdı veya yerinize başka biri orada karar 
kılınırdı. İsteseydi sizi ana karnında sağır, kör, dilsiz ve kötürüm ederdi, ya 
da akılsız ederdi. Sizi dünyada başka surette yaratır veya doğduktan sona 
helâk edebilirdi. O kadar çaresizsiniz ki, O'na yaptığınız bu küstahlığa rağ-
men kurtulacağınızı mı zannedersiniz. Her türlü nankörlük ve isyankârlığı 
yaparsınız da bunlardan dolayı bir ceza görmeyeceğinizi mi sanırsınız?  

15) "Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (muta-
bakat) içinde yaratmıştır?"  
16) "Ve ay’ı da bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakı-
cı) bir kandil yapmıştır."  
17) "Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi."15  
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15. Burada, insanın yaratılışı ile bitkilerin yaratılışı arasında benzetme ya-
pılmaktadır. Allah bitkiyi olduğu gibi, topraktan insanı da öyle yarattı.  

18) "Sonra sizi toprağa döndürecek ardından bir çıkışla tekrar çıkaracak."  
19) "Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı."  
20) "Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsınız, diye." 
21) Nuh: "Rabb’im, gerçekten onlar bana asilik ettiler; malı ve evlâdı 
kendisine zarardan başka bir şey arttırmayan kimselere uydular."  
22) "Ve büyük büyük hileli-düzenler kurdular."16  

16. Mekr'den murad, kavmin önder ve ileri gelenlerinin Nuh'a (a.s) karşı 
halkı kandırmak için kullandıkları hilelerdir. Mesela halka diyorlar ki, "Nuh 
da sizin gibi bir insan. O'na Allah tarafından vahiy geldiğini nasıl kabul 
edebiliriz?" (Araf 63; Hud 27). Nuh'un takipçileri Allah'a hiç düşünmeden 
inanan bizim en düşük insanlarımızdır. Eğer O'nun daveti gerçek olsaydı 
bizim ileri gelenlerimiz ve önderlerimiz de O'na iman ederdi." (Hud, 27) 
"Eğer Allah tarafından gönderilmiş Resul olsaydı yanında bir de melek 
olurdu. " (Muminun: 24) "Eğer bu şahıs Allah'ın göndermiş olduğu bir insan 
olsaydı O'nun yanında hazineler olurdu ve gaybın ilmini bilirdi, melekler gi-
bi her türlü ihtiyaçtan uzak olurdu" (Hud: 31) "Nuh ve O'na inananlarda ne 
üstünlük var ki" (Hud: 27) "Aslında bu şahıs sizin üzerinize üstünlük kurmak 
istiyor" (Müminun: 25) Hemen hemen bu aynı şeyleri Kureyş'in ileri gelen-
leri de halkı kandırmak için kullanıyorlardı.  

23) "Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; Sakın Vedd'i, Suva'yı, Yeğus'u, Ye'ûka-
'yı ve Nesra'yı bırakmayın."17 dediler  

17. Burada Nuh kavminin mabutlarından bazılarının ismi sayılmaktadır. 
Onlardan sonra Araplar da onlara tapmaya başlamışlardır. İslâm zuhur 
ettiği zaman Arabistan'ın pekçok yerinde bu İlahları için tapınakları vardı. 
Bu putlar hakkındaki bilgilerin, tufanda kurtulanlar vasıtasıyla gelmiş ol-
ması mümkündür. Nuh'un (a.s) çocukları yeniden, cahilce bu putları yapa-
rak onlara tapınmaya başlamışlardır. Vedd: Kudaa Kabilesinin bir kolu olan 
Beni Kalüb bin Vebure'nin ilahı idi. Onlar bu ilahları için Dumet-el-Cendel 
denilen yerde bir tapınak inşa etmişlerdi. Kadim Arap yazıtlarında bu isme 
Vedim Abum şeklinde yani, (vadd baba) şeklinde rastlanmaktadır. Kelbi'nin 
açıklamasına göre bu put iri yarı gövdeli bir erkek şeklinde idi. Kureyş 
Arapları da buna mabut olarak inanmaktaydılar. Suva; Huzeyl Kabilesinin 
tanrıçasıydı, bir kadın şeklindeydi. Yanbu'ya yakın Ruhat denilen yer dolay-
larında bunun tapınağı bulunmaktaydı.  
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24) "Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen de o zalimlere 
sapıklıktan başkasını arttırma."18  

18. Girişte de beyan edildiği gibi, Hz. Nuh'un bu bedduası sabırsızlık dola-
yısıyla değildi. Senelerce Hakk'ı tebliğ ettikten sonra, kavminin artık iman 
etmeyeceğini anlayınca ağzından bu kelimeler döküldü. Musa'da (a.s) aynı 
şartlar altında Firavun'un kavmi için beddua etmişti." Ey Rabbim! Bunları 
malların içerisine göm ve kalplerini mühürle ki o şiddetli azabı görmeden 
iman etmezler." Allah Teâlâ da cevaben "Senin duana isabet ettim" buyur-
muştu. (Yunus Suresi: 88-89.) Hz. Musa gibi Hz. Nuh da bedduasını Allah'ın 
rızası doğrultusunda yapmıştır. Hud Suresi'nde "Nuh'a vahy edildi: Gerçek-
ten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde on-
ların işlemekte olduklarından dolayı üzülme' denilmişti. (Hud: 36)  

25) Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldu-
lar.19 O zaman da Allah'ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar.20  

19. Boğulmakla onların işi bitmiş değil. Ahirette de ateş azabını tadacak-
lardır. Aynı muamele Mü’minûn 45 ve 46. ayetlerde beyan edildiğine göre 
Firavun ve onun kavmine de olmuştur.  

20. Yardımcıları zannettikleri ilâhlar bunları kurtaramadı. Bu adeta Mekke 
ehline bir ikazda bulunma idi. Allah'ın azabı geldiğinde bu güvendiğiniz 
ilâhların size de hiç bir yardımı olmayacaktır. 

26) Nuh "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırak-
ma." dedi.  

27) "Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp-saptırır-
lar ve onlar, kötülükte sınırı aşan (facir'den) kâfirden başkasını doğur-
mazlar."  

28) "Rabbim, beni, annemi-babamı, mü'min olarak evime gireni, iman 
eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara da yıkım-
dan başkasını arttırma." 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 392 

  

 
ORUÇ 

Peygamberimiz ‘in döneminde “oruç” denildiğinde neyin kastedildiği anla-
şılmaktaydı. Nitekim 2-Bakara Suresi 183. ayette “Oruç sizden öncekilerin 
üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı” denilmektedir. Bununla be-
raber, aşağıda görüleceği gibi, Bakara Suresi’ndeki dört ayetle oruçla ilgili 
tüm detaylar açıklanmıştır.  

Kameri ayların hepsi gibi Ramazan da 29 veya 30 gün sürer. Orucunu kas-
ten bozanın arka arkaya 61 gün oruç tutması gerektiği, uydurma hadisle-
rin ve mezheplerin bir izahıdır; Kuran’da böyle bir izah geçmez. Orucun 
vakti tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakitte (tan yerinde) siyah ipliğin 
beyaz iplikten ayrılması ifadesi açıklanırken; tan yerinde beyazlığın, ufukta 
yatay uzanan bir ip gibi görülmesinden dolayı, tan yeri ağarmasına “hayt” 
(ip) dendiğini söyleyenler olmuştur. Orucun başlangıç vaktinin ufukta ışık 
alametlerinin ilk gözükmeye başladığı an değil, karanlığın biraz daha açıl-
dığı sonraki zaman olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut takvimlerin çoğunda 
gösterilen başlangıç vaktine göre orucun başlangıcında bir miktar daha es-
neklik olabilir. Oruç tutulan süre içinde; 1- Yemek, 2- İçmek, 3- Cinsel 
ilişkiye girme yasağına uyulması, orucun şartlarını oluşturur.  

2 El-Bakara: 
183) Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıl-
dı173(farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.  

173. İslâm, belirlediği konularda tedricen ilerlemiştir. Bu, oruç emri için de 
söz konusudur. İlk önce Hz. Peygamber (s.a) müminlere ayda üç gün oruç 
tutmalarını tavsiye etti; Daha sonra Hicret’in 2. yılında, Ramazan'da oruç 
tutmakla ilgili 183. ayet nazil oldu. O zaman oruca dayanabilen, fakat tut-
mayanlara bir fakiri doyurmaları halinde müsamaha gösteriliyordu. (184. 
ayet). Bundan bir müddet sonra, (185. ayette) yer alan oruçla ilgili emrin 
son şekli bu durumu düzenledi. Sağlıklı kişiler için bu izah ortadan kaldı-
rıldı; fakat hastalar, yolcular, buna kıyasen hamile ve emzikli kadınlar, oruç 
tutmaya dayanamayan yaşlılar için bu izin geçerli olmaya devam etti.  

184) (Oruç) Sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olur-
sa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (tutsun). Zor dayanabilen-
lerin üzerinde de bir yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır). Kim gönül-
den bir hayır yaparsa174 bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız, eğer 
bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.175  
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174. "Daha fazla iyilik" (tatavvu'), her oruç günü için birden fazla fakir do-
yurmak ve oruç tuttuğu halde bir fakiri doyurmaktır.  

175. Önceki iki ayette yer alan oruçla ilgili ilk emir, hicret'in ikinci yılında 
Bedir savaşından önce nazil olmuştur. Bunu takibe den ayet bir yıl sonra 
indirilmiştir; fakat aynı konuyla ilgili olduğu için bu araya yerleştirilmiştir. 
Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye hicret ettiğinde her ay üç gün oruç tutar, 
Muharrem'in onuncu günü de oruç tutardı. Daha sonra Allah, bu ayette 
bütün Ramazan boyunca oruç tutmayı farz kıldı. 

185) Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile ba-
tılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur'an onda indirilmiş-
tir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim de has-
ta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde 
(tutsun).176 Allah, size kolaylık diler, size zorluk dilemez. (Bu kolaylığı) sa-
yıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Al-
lah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz.177  

176. Yolculuk sırasında oruç tutup tutmamak kişinin seçimine bırakılmıştır. 
Bir yolculuk sırasında Hz. Peygamber'in (s.a) ashabından bir bölümü oruç 
tutmuş, bir bölümü tutmamıştır ve Hz. Peygamber (s.a) her iki gruba da 
karşı çıkmamıştır. Hz. Peygamber (s.a) de yolculuk sırasında bazen oruç 
tutar, bazen tutmazdı. Savaş zamanlarında da Hz. Peygamber (s.a) oruç-
ları erteleme emirleri verirdi. İbn Ömer, Mekke'nin Fethinden hemen önce 
Hz. Peygamber'in (s.a) şöyle buyurduğunu bildiriyor: "Düşmanla savaşa 
gittiğimize göre, savaşacak güce sahip olmanız için oruçlarınızı sonraya 
bırakmalısınız." Genelde yolculuk sayılan ve kişinin kendisini yolculukta 
hissedeceği bir uzaklığa gideceği gün de orucu terk edebilir. Düşman sal-
dırısına uğrayan bir beldenin halkının orucu terketmesi hakkında değişik 
görüşler vardır. Fakat İmam ibn Teymiye böyle durumlarda, orucun ter-
kedilebileceği konusunda güçlü iddialar öne sürmektedir.  

177. Allah o kadar merhametlidir ki kullarını orucun fazilet ve ihsanların-
dan mahrum bırakmak istemez. Bu nedenle, herhangi makul sebeple Ra-
mazan ayı içinde oruç tutamayanların, bunu başka aylarda tamamlama-
larına izin verir. Ramazan ayında inen Kur'an vahyine karşı şükürlerini eda 
etmek için, bu ayda orucunu tutamayanlar başka aylarda bu eksikliği ta-
mamlamalıdırlar. Bu ayetten anlaşıldığına göre Ramazan'da oruç tutmak, 
sadece ibadet ve nefsi terbiye için değil, aynı zamanda Ramazan sırasında 
vahyedilen Kur'an nedeniyle Allah'a şükür etmek için farz kılınmıştır. Bir ni-
mete şükrünü göstermenin en iyi yolu, o nimetin emrediliş amacını yerine 
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getirmek ve mümkün olan en iyi şekilde gereğini ifâya çalışmaktır. Allah'ın 
bizlere Kur'an'ı bahşetmesi, bu nimeti başkalarına da tebliğ etmemiz yö-
nündeki ilâhî iradenin yürürlüğe girmesi amacını taşımaktadır. Oruç bu ko-
nuda önemli bir eğitim aracıdır. Hem fedakârlık, hem de bahşedilen nimete 
şükretmenin göstergesidir. 

187) Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, si-
zin örtüleriniz, siz de onların örtüsüsünüz.190 Allah, gerçekten sizin, nefis-
lerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi ba-
ğışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin.191 
Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar192 yiyin, 
için,193 sonra geceye kadar orucu tamamlayın.194 Mescitlerde itikâfta ol-
duğunuz zamanlarda da onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın.195 Bunlar, Al-
lah'ın sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın.196 İşte Allah, insanlara ayet-
lerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar.  

190. Karı ile koca arasındaki ilişki, elbiselerle beden arasındaki ilişki gibidir. 
Nasıl bu ikisi birbirine çok yakın, uygun ve aralarında hiçbir şey yoksa aynı 
şekilde karı ve koca birbirleriyle çok yakın ilişki içindedirler, birbirleri için 
karşılıklı birer sükûnet ve mutluluk kaynağıdırlar.  

191. Daha önceden Ramazan gecelerinde karı ile koca arasındaki cinsel 
ilişkiyi yasaklayan açık bir emir olmamasına rağmen, müslümanlar arasın-
da bunun helâl olmadığı konusunda bir inanç vardı ve bazıları hanımlarının 
yanına vicdanen tedirginlik içinde yatıyorlardı. Bu devam ederse, suç ve 
günah teşkil eden zihni bir tavrın gelişme tehlikesi vardı. Bu nedenle Allah, 
onları, vicdanlarına karşı kötü davranmamaları konusunda uyardı ve bu fii-
li işleyebilmeleri için onu helâl kıldı.  

192. Ramazan'da yeme ve içme zamanı ile ilgili de bir yanlış anlama vardı. 
Bazıları yatsı namazından, ertesi gün güneş batıncaya kadar yeme ve iç-
menin haram olduğu görüşündeydi. Bazıları yatsı namazından sonra uya-
nık kalındığı sürece yenilip içilebileceğini, fakat uyunursa, yenilip içilmeye-
ceğini savunuyorlardı. Bu kendi uydurdukları fikirler nedeniyle, çoğu za-
man kendileri zahmet çekiyorlardı. Bu ayette onların yanlış anlamaları or-
tadan kaldırılıyor ve yeme-içme yasağının günün ilk şafağından güneşin 
batışına; yeme, içme ve cinsel ilişki serbestisinin de güneşin batışından, 
günün ilk şafağına dek olacağı belirleniyor. Hz. Peygamber (s.a) oruca ha-
zırlık olarak imsak vaktinde bir şeyler yemeyi bizzat emretmiştir.  
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193. İslâm, ibadetlerin yerine getirilebilmesi hususunda her çağda ve 
dünyanın her köşesindeki insanlarca uygulanabilecek zamanlar belirlemiş-
tir. Bu nedenle ibadetlerin zamanını saat birimleri ile değil de, gökteki apa-
çık alâmetlerle tâyin etmiştir. Bu, her insanına uyabilecek bir ölçüttür ve bi-
linen şartlara uygun olarak saatle de ifade edilebilir. Fakat bunun hikmeti-
ni anlamayan kişiler saçma fikirler öne sürerler. Örneğin, bu ölçütün kutup-
larda işlemeyeceğini, çünkü oralarda gün ve gecenin aylarca sürdüğünü 
söylerler. Onlar, kutuplarda bile sabah, akşam, gün ortası ve gece yarısı 
alâmetlerinin, aynen diğer yerlerdeki gibi ortaya çıktığını ve oralarda yaşa-
yanların çalışma, uyuma, dinlenme gibi faaliyetlerini bu belirtilere göre 
düzenlediklerini unutuyorlar. Saat ve zaman bildiren diğer aletler yokken, 
Atlantik çevresinde yaşayanlar zamanı bu işaretlere göre belirliyorlardı.  

194. "Orucunuzu akşam oluncaya kadar tamamlayın" demek "Orucunuz 
akşamın başlangıcı ile biter" anlamına gelir. Gecenin, güneşin batışıyla 
başladığı ise açıktır. O halde oruç, doğu ufkunda gözleyeceğimiz güneşin 
batış zamanı ile sona erer. Oradan yükselen bir karanlık gördüğümüzde, 
bu orucu açmamız için bir işarettir. Aynı şekilde doğu ufkunda sabahın ilk 
şafağının görülmesi, oruca başlama işaretidir. 

İslâm fıkhında orucun süresi konusunda dakika ve saniye gibi kesin ölçütler 
olmadığına dikkat edilmelidir. Bir saniye veya bir dakikalık farklar orucu 
bozmaz. Doğuda akşamın karanlığı yükselmeye başlar başlamaz güneş 
battığında iftar edilmelidir. Aynı şekilde, doğu ufkunda sabahın ilk şafağı 
görüldüğünde, oruç başlar, yeme ve içme kesilir. Fakat kişi eğer zamanın-
da uyanamamışsa, sabahın ilk şafağı göründüğü halde başlamış olduğu 
yemeği bitirebilir. Bu konuda Hz. Peygamber'in (s.a) bir hadisi vardır: "Eğer 
bir kimse yemeğini yerken orucun başladığını bildiren sabah ezanını duyar-
sa, yemeğini bitirsin." Hz. Peygamber (s.a) akşamın ilk karanlığı görüldü-
ğünde, orucu açmakta acele edilmesini de emretmiştir.  

195. İtikâf. Ramazan'ın son on gününde yapılan özel bir nafile ibadettir. İti-
kâfta olan kişi mescide kapanır ve farzların yanısıra, tüm vaktini dua, te-
fekkür gibi başka ibadetlerle geçirir. Tüm dünyevî arzu ve isteklerden uzak 
olması, tabiî ihtiyaçlarını karşılama dışında mescitten çıkmaması gerekir.  
 
196. Uç sınırlarla ilgili emrin ifade tarzı çok dikkat çekicidir. Bu emir sadece 
bu sınırları aşmayı değil, bu sınırlara yaklaşmayı da yasaklar. Hz. Peygam-
ber (s.a) de bunu vurgulayarak: "Her mâlikin sınırlı bir bölgesi vardır. Allah-
'ın 'sınırlı' bölgesi ise haram, helâl, iyi ve kötü diye belirlenen sınırlar-
dır."demiştir.  
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ÖLDÜRME EMRİ KİMLERE UYGULANIR 

2 Bakara: 

191) Onları ele geçirdiğiniz yerde öldürün.1 Sizi çıkardıkları yerden siz de 
onları çıkarın. Zaten, fitne2 öldürmekten daha kötüdür. Onlar, Mescid-i 
Haram çevresinde sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer 
savaşırlarsa, siz de savaşın. İşte gerçeği yalanlayan nankörlere verilecek 
karşılık böyledir.   

1- Ayetin, “Onları ele geçirdiğiniz yerde öldürün.” cümlesi, İslam karşıtları 
ve art niyetli kimseler tarafından, bağlamından kopartılarak ve ayetin yal-
nızca bu cümlesi dikkate alınarak; “İslam dininin, Müslüman olmayanları 
öldürmeyi emrettiği” iddia edilmektedir. Oysaki bu cümlenin bağlamına 
bakıldığında, öldürülmeleri istenen kimselerin “Müslüman olmayanlar” 
değil; “Müslümanlarla savaşanlar; Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı 
bozarak, onlara ihanet edenler, onların düşmanlarıyla işbirliği ederek on-
ları arkadan vuranlar” dır. Keza; 190, 191,192 ve 193’üncü ayetler birlikte 
ele alındığında; Müslümanlara, sizinle savaşmayanlarla savaşmayın; yal-
nızca sizinle savaşanlarla savaşın, savaşırken de sakın ileri gitmeyin, yani 
doğrudan savaşta yer almayanlara zarar vermeyin, savaş kurallarını çiğ-
nemeyin, esirlere kötü davranmayın, eğer savaştan vazgeçerlerse siz de 
vazgeçin uyarısının yapıldığı açıkça görülmektedir.  

2- Zulüm ve baskı.                                    (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 

 
PEYGAMBER (S.A.)’ İN AHLÂKI 
 
3 Âli ‘İmrân: 
159) Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer 
kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse 
onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşa-
vere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever. 

68 El-Kalem: 
4) Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.6 
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6. Bu cümlede iki anlam vardır. Birincisi; insanları hidayete götürebilmek 
için katlandığı bütün bu eziyetler yüksek bir ahlâk üzere olduğundandır. 
Aksi takdirde, zayıf ahlâklı olan bir insan bunlara tahammül edemez. İkin-
cisi; Kur'an'ın yanında sırf senin bu yüksek ve temiz ahlâkın, kâfirlerin sana 
delilik ithamlarında bulunmalarına karşı açık bir delildir. Onların bu itham-
ları tamamen mesnetsiz bir yalandır, çünkü yüksek ahlâk ve delilik bir ara-
da bulunamaz. Deli, aklî dengesini kaybetmiş kimsedir. Oysa bir kimsede 
bulunan yüksek ahlâk, o kişinin sağlam bir akıl ve fıtrata sahip ve zihni 
dengesinin gayet yerinde olduğunun delilidir. Rasûlullah’ın ahlaki mezi-
yetlerinin Mekkeliler tarafından çok iyi bilindiği malum. Aslında buna işa-
ret etmek yeter. Mekke'de bulunan her akıl sahibi insan Peygamber (s.a) 
gibi yüksek ahlâk sahibi bir kimseye mecnun demenin ne kadar hayasızlık 
olduğunu bilir. Bu beyhude ithamlar en sonunda Peygamber'e (s.a) değil 
bilâkis kendilerine zarar verecektir. Muhalefetlerinin şiddetinden muhake-
melerini kaybederek Hz. Muhammed (s.a) gibi bir insanı öyle şeyle itham 
ediyorlardı ki bunu hiç bir akıl sahibi düşünemezdi. Kur'an-ı Kerim dünyada 
her yerde kolayca elde edilebilir. Öte yandan Rasulüllah'ın sireti, hayatı da 
en ince ayrıntısına kadar yazılı olarak her yerde mevcuttur. Herkes incele-
yebilir. Kur'an gibi emsali olmayan bir kitabın verildiği yüksek ahlâka sahip 
olan Hz. Muhammed'i akıl hastalığı ile ancak aklını ve muhakeme gücünü 
kaybetmiş olan bir insan iddia edebilir. Allah Resul’ünün ahlâkını en güzel 
şekilde Hz. Aişe'nin şu sözü tarif etmektedir. "Onun ahlâkı Kur'an idi". Bu-
nun anlamı şudur: Rasûlullah (s.a) yalnızca Kur'anî talimatları insanlığa 
tebliğ etmekle kalmamış, o talimatları kendi zatında da tatbik ederek buna 
örnek olmuştur. Kur'an’ın emrettiği bir şeyi ilk önce kendi nefsinde o uygu-
lamış, menettiği bir şeyden de en fazla kendisi sakınmıştır. Kur'an'ın fazilet 
olarak saydığı sıfatlarla, kötü saydığı sıfatlardan da kendini uzak tutardı. 
Başka bir rivayette gene, Hz. Aişe şöyle anlatıyor: "O hiçbir zaman kendi 
hizmetinde bulunan birisini dövmemiş ve bir kadına el kaldırmamıştır. 
Allah için cihaddan başka hiçbir yerde kimseye eliyle dahi vurmamış, kendi-
si için kimseden intikam almamıştır. Fakat, bir kimse Allah'ın koymuş oldu-
ğu hudutları aşmışsa o zaman sadece Allah'ın rızası için ondan intikam 
almıştır. İki yoldan kolay olanı seçmek onun sünnetiydi. Ne var ki, kolay 
olan günah ise müstesna, o zaman ondan en uzak kalan O olurdu." (Müs-
ned-i Ahmed) Hz. Enes (r.a) diyor ki: "Ben Allah Rasulü'nün on sene kadar 
hizmetinde bulundum. Hiçbir zaman öf dememiş, hiçbir zaman bana bunu 
niye yaptın ya da niye yapmadın dememiştir." (Buhari ve Müslim). 

7) Kuşkusuz Rabbin, kimin kendi yolundan saptığını çok iyi bilir;  doğru 
yolda olanları da en iyi O bilir. 
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PEYGAMBER VE ÂMÂ – TEBLİĞ 

80 Âbese:    
1) Surat astı ve yüz çevirdi;  
2) Kendisine o kör geldi diye.1  

1. Bu surenin giriş cümlesi çok ilginç bir incelik taşımaktadır. Daha sonra 
gelen ayetlerden, "Surat astı ve döndü" ayetinin asıl muhatabının Rasû-
lullah (s.a) olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Fakat ilk bakışta bu davranış 
Rasûlullah (s.a)'dan değil de, sanki başka bir kimseden sadır olmuş gibidir. 
Allah (c.c) böylesine incelik taşıyan bir ifadeyle, bu yaptığı hareketin Rasû-
lullah'a (s.a) yakışmadığını anlatmış ve "şayet senin üstün ahlâk sahibi ol-
duğunu bilen bir kimse, bu şekilde davrandığını görseydi, bunu sana yakış-
tırmazdı" demek istemiştir. Burada sözü geçen âmâ meşhur sahabi Ummu 
Mektum'dur (r.a). İbni Abdullah Berr'in Elİstiyab'ta ve İbni Hacer'in de El-
İsabe'de yaptıkları açıklamalara göre, Ummu Mektum (r.a) Hz. Hatice'nin 
(r.a) halazadesidir, yani Ummu Mektum'un (r.a) annesi ile Hz. Hatice'nin 
(r.a) babası kardeştirler. Bu ifadelerden açıkça anlaşılmaktadır ki, Rasûl-
ullah'ın (s.a) Ummu Mektum'dan (r.a) yüz çevirmesinin nedeni, onu hor 
gördüğünden dolayı değildi. Yine onu hakir gördüğünden Mekkeli ileri 
gelenlere yöneliyor da değildi. Çünkü Ummu Mektum (r.a) Rasulullah'ın 
(s.a) hanımının kuzeni idi ve akrabalarındandı. Ayrıca Ummu Mektum (r.a) 
garip bir kimse de değildi. Allah (c.c)'nın buyurduğu gibi asıl neden, Ummu 
Mektum'un (r.a) âmâ olmasıydı. Rasûlullah (s.a) çok çaba sarf ederek, 
Mekke'nin ileri gelenlerinden birisinin bile Müslüman olmasını sağladığı 
takdirde, İslâm hareketinin güçleneceğini, Ummu Mektum'un (r.a) ise, 
özürlü olmasından dolayı İslâm hareketine bir faydası olamayacağını 
düşünüyordu. İşte bu nedenlerden ötürü, Mekke'nin ileri gelenleri ile tam 
konuştuğu bir sırada Ummu Mektum'un (r.a) müdahale etmesini hoş gör-
memiştir. Ayrıca Rasûlullah (s.a) Ummu Mektum'un (r.a) istediği herhangi 
bir zamanda soru sorabileceğini de biliyordu, çünkü onunla akrabaydılar.  

3) Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak?  
4) Ya da öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak.2  

2. Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ sırasında gözden kaçırdığı önemli bir nokta ol-
ması hasebiyle Allah (c.c) Ummu Mektum (r.a) konusunda O'nu uyarmıştır. 
Bir davetçi açısından hangi muhatap daha önemlidir? Bir kısım insanlar 
doğru yolu bulmak çabasındadırlar ve dalâlete düşmemek için Allah'tan 
korkarlar, dolayısıyla hidayeti bulmak için koşa koşa sana gelirler. Bir kısım 
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insanlar ise, sanki hidayetten müstağnidirler ve onların hidayete ihtiyaçları 
yokmuş gibi, apaçık inatçı bir tavır alırlar. Yani onlar doğru yolu bulmak 
konusunda bir istek taşımazlar. Bunun için, insanları Hakk'a davet edenler, 
en fazla ilgiyi, iman etmek için hazır ve istekli bulunan kimselere gösterme-
lidirler. Ayrıca toplumda tesir sahibi olan insanların daveti kabul ettikleri 
takdirde, İslâm daha çabuk yayılır gibi düşünmemelidirler. Çünkü Allah'tan 
korkan kimseler, bir davetçi için daha önemlidir. Bu kimseler fakir olabilir-
ler, toplumda tesir sahibi değillerdir ve görünüşte Hak davetin yayılmasına 
pek yararlı olamayacakları sanılabilir, fakat her şeye rağmen Hakk’ın da-
vetçileri için, en önemli kimseler bunlardır. Zaten İslâm'ın gayesi insanları 
ıslah ederek, onları kurtarmak değil midir? İşte bu insanlar kendilerine teb-
liğ yapıldığında, hemen tebliği kabullenirler. Diğer kısım insanlar ise, her 
ne kadar toplum içinde bir ağırlıkları varsa da, İslâm davetçisinin onların 
peşinden koşmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü apaçık bellidir ki, onlar hidayete 
talip değillerdir. Bundan dolayı onların peşinden koşarak bir İslâm davet-
çisinin vakit kaybetmesine gerek yoktur. İslâm'ı kabul etmedikleri takdirde, 
zararda olanlar onlardır ve siz böyle kimselerden sorumlu değilsiniz. 

5) Fakat kendini müstağni (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise,  
6) İşte sen, onda 'yankı uyandırmaya çalışıyorsun.  
7) Oysa onun temizlenip-arınmasından sana ne?  
8) Ama koşarak sana gelen ise,  
9) Ki o, 'içi titreyerek korkar' bir durumdadır;  
10) Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.  
11) Hayır;3 çünkü o (Kur'an), bir öğüttür.  

3. Rabbini unutarak bu dünyada gururlanıp dolaşanları o kadar fazla 
umursama. İslâm dini gibi, değerli bir nimetten yüz çevirenlere, İslâm'ı bu 
şekilde takdim etme ve ayrıca kendini de fazlaca yıpratma. Çünkü onlar 
İslâm'ın yayılışının kendilerine bağlı olduğunu sanabilirler. Onlar her ne ka-
dar kendilerini Hak'tan müstağni (ihtiyaç duymayan)  sayıyorlarsa da, asıl 
Hak onlardan müstağnidir.  
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PEYGAMBER VE HANIMLARI 

66 Et-Tahrîm:    
1) Ey Peygamber! Allah'ın helal kıldığı1 şeyi niçin kendine haram ediyor-
sun? (Çünkü) sen hanımlarının rızasını kazanmak istiyorsun.2 Allah gafur 
ve rahimdir.3  

1. Bu ifade, aslında bir soru olarak değil, yapılan davranışın beğenilmediği-
ni ortaya koymak için kullanılmıştır. Yani maksat, Hz. Peygamber'in (s.a.) 
davranışının Allah tarafından hoş karşılanmadığının vurgulanmasıdır. Bu 
noktada Allah'ın helâl kıldığı bir şeyi, Peygamber dahi olsa hiç kimsenin ha-
ram kılma yetkisinin olmadığı kuralı ortaya çıkmaktadır. Oysa Hz. Peygam-
ber (s.a) o şeyi akidevi olarak ve şer'an değil, sadece kendi nefsine haram 
kılmıştı. Ancak O, sıradan bir insan konumunda değil, bir Peygamberdi. O' 
nun herhangi bir şeyi kendi nefsine haram kıldığında, ümmetin de haram 
ya da en azından mekruh olarak kabul etme tehlikesi söz konusuydu. Veya 
ümmet içerisinde bazı kimseler, kendi kendilerine birtakım haramlar ihdas 
ettiklerinde, hiç kimse bunda bir beis görmeyebilirdi. Bu bakımdan Allah 
Teâlâ, Hz. Peygamber'i (s.a) bu davranışı dolayısıyla şiddetle ikaz ederek, 
bundan vazgeçmesini emretmiştir.  

2. Bu ifadeden, Hz. Peygamber'in (s.a.) helâl olan bu şeyi kendi isteği ile 
değil, hanımlarını memnun etmek için kendine haram kıldığı anlaşılmakta-
dır. Burada Hz. Peygamber'e (s.a.) bu uyarı yapılırken, bu haram kılma se-
bebinin niçin açıklanmadığı sorusu akla gelebilir. Ancak burada helâl bir 
şeyi kendisine haram kıldığı için sadece Hz. Peygamber (s.a) değil, O'nun 
hanımları da eleştiriye muhatap olmuşlardır. Çünkü O'nlar bir Peygamber 
hanımı olmanın önemini idrak edememiş ve Hz. Peygamber'i (s.a) helâl bir 
şeyi haram kılma tehlikesi içine sokmuşlardır. Kur'an'da, Hz. Peygamber'in 
(s.a) kendisine haram kıldığı nesnenin niteliği açıklanmamıştır. Fakat buna 
rağmen müfessir ve muhaddisler bu ayetin nüzulüne sebep olan iki vakıa 
zikretmişlerdir. Birincisi, Hz. Mariye hakkındadır. İkincisi ise, Hz. Peygam-
ber'in (s.a) bal yemeyi kendisine haram etmesi ile ilgilidir. Hz. Mariye ha-
disesi şu şekildedir: Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Hz. Peygamber (s.a) 
çeşitli hükümdarlara mektuplar göndermiştir. Bu hükümdarlardan biri de 
İskenderiye'nin Rum Patrik'i Mukavkıs'tır. Söz konusu mektubu Mukavkıs'a 
Hz. Hatib bin Ebi Belta götürmüş, ama O, İslâm'ı kabul etmeyerek ve elçiye 
güzel muamele ederek Hz. Peygamber'e (s.a.) şu cevabı göndermiştir. "Ben 
bir Nebinin geleceğini biliyorum ama O'nun Şam'dan çıkacağına inanıyo-
rum. Ancak yine de Senin elçini hürmet ile karşılayıp, Sana Kıptî'ler nezdin-
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de saygı değer iki kız gönderiyorum." ('İbn Sa'd) Kızlardan birinin adı, Sîrin, 
diğerininki Mariye'dir. (Hıristiyanlar Hz. Meryem'e Mariya 'Meri' derler.) 
Mısır dönüşü, Hz. Hatip her ikisini de İslâm'a davet etmiş, onlar da kabul 
etmişlerdir. Hz. Peygamber (s.a) kızlar kendisine getirildiğinde, Sîrin adlı 
kızı Hasan bin Sabit'e cariye olarak vermiş ve Mariye'yi de kendi haremine 
almıştır. Hicrî 8. yılın Zilhicce ayında, Hz. Peygamber'in (s.a) Hz. Mariye'-
den İbrahim adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir. (El-İstiab, Elİsabe) Hz. Mariye 
çok güzel bir kadındı. Nitekim Hafız İbn Hacer, El-İsabe'de Hz. Aişe'den bu 
sözü nakleder. "Ben hiçbir kadını Mariye kadar kıskanmadım. Çünkü O çok 
güzeldi ve Rasûlullah’ın hoşuna gitmişti." Bu konuda birçok kanalla rivayet 
edilen hadisleri şöyle özetleyebiliriz. Bir gün Hz. Peygamber, Hz. Hafsa’nın 
odasına gelir ve O'nu bulamaz. Bunun üzerine Hz. Mariye Rasûlullah’ın 
(s.a) yanına gelir ve birlikte Hz. Hafsa'nın odasında bir süre kalırlar. Hz. 
Hafsa buna çok gücenir ve öfkeyle Hz. Peygamber'e (s.a.) çatar. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber de (s.a) O'nu memnun etmek için, bir daha Hz. Ma-
riye ile mübaşerette bulunmayacağına söz verir. Bunun üzerine, "Ey Pey-
gamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen 
kendine haram ediyorsun?" ayetinin nazil olduğu zikredilmektedir. İkinci 
hadise, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei ve birçok hadis kitabında Hz. Ai-
şe'den nakledilmiştir ve şu şekildedir. Her ikindi namazı sonrasında eşle-
rinin odalarına uğramak Hz. Peygamber'in (s.a) âdetiydi. Hz. Peygamber 
(s.a) bir süredir Zeynep binti Cahş'ın odasında daha fazla kalmaya başla-
mıştı, zira O'na bir yerden bal gelmişti ve Rasûlullah balı çok severdi. Do-
layısıyla O'nun odasında bal şerbeti içiyordu. Hz. Aişe (r.a) şöyle anlatıyor. 
"Bunu çok kıskandım ve Hafsa, Sevde, Safiye ile birleşip, Rasûlullah (s.a) 
yanımıza geldiğinde, her birimiz O'na ağzından meğafir kokusu geldiğini 
söylemeyi kararlaştırdık. Meğafir, özel kokusu olan bir çiçektir. Şayet arı, 
balını bu çiçekten alırsa, balında meğafir kokusu olur. Hepimiz de Rasûlul-
lah’ın (s.a) çok titiz olduğu ve kendisinden kötü bir koku yayıldığında, bun-
dan çok rahatsız olacağını biliyorduk. Bu yüzden Hz. Peygamber'in (s.a) Hz. 
Zeynep'in yanında çok kalmaması için bu hileye başvurduk. Ve gerçekten 
de hile tesirini gösterdi. Hanımlarının "ağzından meğafir kokusu geliyor" 
demeleri üzerine, Hz. Peygamber (s.a) bal yememeye söz verdi. İleri gelen 
birçok âlim birinci hadiseye pek güvenmemişler ve ikinci hadisenin daha 
doğru olduğu sonucuna varmışlardır. İmam Nesei, Hz. Aişe'nin bal hakkın-
daki rivayetinin sahih olduğunu, Rasûlullah’ın Hz. Mariye'yi kendine haram 
kılması olayına ise itibar edilemeyeceğini söylemektedir.  

3. Yani, hanımlarını memnun etmek amacıyla helâl birşeyi kendisine 
haram kılmak Rasûlullah’a (s.a) bulunduğu konum dolayısıyla yakışmazdı. 
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Yoksa bu kendisinin hesaba çekilmesini gerektiren bir cürüm değildir. İşte 
bu yüzden Allah Teâlâ sadece O'nu ikaz edip, bu davranışını tashih etmekle 
yetinerek, O'nun bu zaafını bağışlamıştır. 

3) Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken 
o (eşlerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca, o 
da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) vazgeç-
mişti. Sonunda ona kendisi haberi verince (eşi) demişti ki "Bunu sana 
kim haber verdi?" O da "Bana bilen, (her şeyden) haberdar olan (Allah) 
haber verdi" demişti."6 

6. Muhtelif rivayetlerde, Hz. Resul'ün (s.a) hanımına haber verip, O' nun da 
diğer hanımına açıkladığı sır ile ilgili olarak birçok şeyler söylenmiştir. Bi-
zim görevimiz öncelikle bu sırrın ne olduğunu araştırmak değildir. Çünkü 
Allah Teâlâ, Hz. Resul'ün (s.a.) hanımını, zaten sırrı ifşa ettiği için tenkit et-
miştir. Ayrıca bu ayet, söz konusu sırrı açıklamak için nazil olmamıştır. Çün-
kü bu sırrın bilinmesi bizler için önemli ve gerekli olsaydı Allah Teâlâ onu 
zaten beyan ederdi. Asıl maksat, Hz. Resul'ün (s.a.) hanımlarını yapılan bir 
hata dolayısıyla uyarmak ve kendilerine önemli bir şahsiyetin hanımları ol-
duklarını hatırlatmaktır. Çünkü O’nun, hanımlarından birine verdiği sır 
açıklanarak saklı tutulmamıştır. Bu, sıradan bir karı koca arasında olan, 
normal bir mesele değildi. Öyle olsaydı eğer, Allah Teâlâ, Hz. Resul''e (s.a) 
doğrudan haber vermezdi. Allah Teâlâ, bunu sadece vah yetmekle kalma-
mış, kıyamete kadar da okunacak olan Kur'an'da kayda geçirmiştir. Bu ha-
disenin önemi, o kadının sıradan bir insanın hanımı olmayıp, kendisinin 
hassas bir konumda olduğu yüce bir zatın hanımı olması nedeniyledir. O 
kimse ki, bir yandan kâfir, müşrik ve münafıklara karşı sürekli mücadele 
verirken, diğer yandan küfür düzeninin yerine, İslâm düzenini ikame etmek 
için çetin bir savaş içindeydi. Böylesine önemli bir şahsiyetin evinde, birçok 
önemli sırlar tartışılabilir. Bu sırlar, vaktinden önce dışarıya sızarsa, verilen 
mücadeleye ait olan dava pekâlâ zarar görebilirdi. Bu bakımdan o evden 
birisinin, sırrı başkasına söyleme şeklindeki bir zaafı ortaya çıkınca, (sırrın 
kendisine açıklanan kişi de ev halkından olmasına rağmen) o şahıs açıkça 
Kur'an'da uyarılmıştır. Bu, sadece Hz. Peygamber'in (s.a.) hanımlarına de-
ğil, İslâm toplumunda görevli ve sorumlu olan her Müslümanın hanımına 
bir dersti. Ayette sırrın ne olduğundan hiçbir şekilde bahsedilmediği gibi, 
ne tür tehlikelerin doğabileceğine de değinilmemiştir. Zaten burada sırrın 
bir başkasına aktarılması tenkit konusu olmuştur. Çünkü böylesine önemli 
sorumluluklar taşıyan bir kimsenin hanımlarının zaafları yüzünden sırlar 
saklanamıyorsa, önemsiz bir sırrın ifşasından bir zarar gelmeyebilir ama 
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yarın önemli bir sır’rın ifşa edilmesi halinde bu kimsenin mücadele ettiği 
davanın büyük yaralar alması ihtimali doğacaktır. Bir toplumda önemli 
konumda olan kimsenin evinde, nazik meselelerde, sırların korunması 
bahis konusu olacaktır. 

5) Eğer o sizi boşarsa, Rabb’inin ona sizden daha hayırlı10 olan 
Müslüman, Mü'min,11 inanan, saygıda kusur etmeyen, tevbe eden,12 
kulluk eden,13 ahlakını koruyan, dul ve bakire eşler vermesi umulur.  

10. Bu ifadeden, sorunun sadece Hz. Aişe ile Hz. Hafsa olmadığı ve Resul’-
ün (s.a) diğer hanımlarının da az çok hatalar yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle tesniye (ikil) kullanımdan hemen sonra, Hz. Peygamber'in (s.a.) 
tüm hanımları uyarılmışlardır. Her ne kadar Kur'an'da söz konusu hatanın 
mahiyeti açıklanmamış ise de, hadislerde bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Biz 
şimdi onları naklediyoruz. Hafız Bedreddinu'l-Aynî, "Umdetu'l-Karî" adlı 
eserinde, Hz. Peygamber'in (s.a.) hanımlarının, bir grup Hz. Aişe, Hz. Hafsa 
ve Hz. Safiye, diğer grup Hz. Zeynep, Hz. Ümmi Seleme ve öteki hanımları 
olmak üzere iki gruba ayrıldıklarını bildiren bir rivayeti nakleder. Tüm bu 
rivayetlerden, Allah Teâlâ'nın Hz. Peygamber'in (s.a) hanımlarının davra-
nışlarını düzeltmek amacıyla müdahalesini gerektirecek kadar, Rasûlullah’-
ın (s.a) günlerinin çok sıkıntılı geçtiği anlaşılmaktadır. Bu kadınlar her ne 
kadar toplumun en güzide hanımları olsalar da, nihayet insandılar ve beşe-
ri zaaflardan beri değillerdi. Bazı zamanlar sürekli yokluk çekmeleri nede-
niyle fakirlikten şikâyet eder, Rasûlüllah’tan refah istedikleri olurdu. Bu 
yüzden Allah, Ahzap: 28-29'u indirerek, onlara "Şayet ahiret hayatını ve 
onun refahını istiyorlarsa sabır, şükür ile tüm bu zorluklara, Resul’ün (s.a) 
yanında katlanmaları gerektiği telkin ve uyarısında bulundu."İçinde bulun-
duğunuz konumun hassasiyetini idrak edin. Sizler Peygamber hanımısınız. 
Sizlerin evi, herhangi bir kadının evi gibi değildir". Bu ayetlerin ilk cümlesini 
duyduklarında, Peygamber'in (s.a) hanımları dehşet içinde kalmışlardır. 
"Şayet Peygamber sizi boşarsa, Allah O'na sizden daha iyi eşler bağışlar", 
Bu uyarı sonrasında, Hz. Peygamber'in (s.a.) hanımlarından, Allah'ın uyarı-
sını gerektirecek türde bir hata sadır olmamıştır. Bu bakımdan Kur'an'da 
biri Ahzab Suresi, diğeri Tahrim Suresi olmak üzere iki yerde Hz. Peygam-
ber'in (s.a.) hanımlarına uyarıda bulunulmuştur.  

11. "Müslim" ve "Mümin" kelimeleri bir arada kullanıldığında, Müslim, Al-
lah'ın emirlerine göre davranan; Mümin, samimi bir kalple iman eden kim-
se anlamına gelir. Bu bakımdan Müslüman kadınların birinci vasıfları, sa-
mimiyetle Allah'a, Resul’üne, O'nun getirdiği dine iman etmek ve ahlâk, 
adalet, muamelatta Allah'ın dinine fiilen uymak olmalıdır.  
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12. "Tâibât" "Tâib" bir kimseye sıfat olarak kullanıldığında "Bir kez tevbe 
eden" değil, sürekli Allah'tan günahları dolayısıyla af dileyen, vicdanî has-
sasiyetiyle kendi zaaf ve hatalarını hissedip, Allah'tan utanan demektir. Bu 
özelliklere sahip olan kimse kibir göstermez, onda kendini beğenmişlik duy-
gusu bulunmaz, yumuşak ve halim bir kişiliğe sahip olur.  

13. Bir kadının iyi bir zevce olmasında bu vasfın çok büyük etkisi vardır. 
İbadet eden bir kadın, Allah'ın sınırlarını hiçbir zaman çiğnemez. Hakkı sa-
hiplerine verir. İmanı her daim diridir, vicdanı hassas olur. Böyle kadınlar-
dan, Allah'ın emirlerinden yüz çevirmeleri asla beklenmez.  

 
RECM HADİSESİ 
 
4 En-Nisâ: 
15) Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara aleyhlerinde olmak üzere içinizden 
dört şahit tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye 
veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun. 

25) Sizden kim muhsenat Mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, 
sağ ellerinizin sahip olduğu Mü’min kadınlarla (cariyelerinizle) evlensin. 
Allah imanınızı en iyi bilendir. Hepiniz birbirinizdensiniz.45 Öyle ise iffetli, 
edepli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost edinmemiş olmaları ha-
linde, sahiplerinin izniyle ücretlerini meşru bir şekilde vererek onlarla ev-
lenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınlara veri-
len cezasının yarısı uygulanır.46 Bu izin47, içinizden evlenmediği takdirde 
günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha ha-
yırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.  

45. "Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki sosyal farklılıklar izafidir, 
bunun ötesinde bütün müslümanlar eşittir. Bir Müslümanı, diğerlerinden 
ayıran fark takva derecesidir ve bu takva ’yı üstün kılmak ta toplumun üst 
sınıflarının tekelinde değildir. Müslüman bir cariyenin; toplumun ileri gelen 
aileye mensup hür bir kadından ahlâk ve iman yönünden daha üst seviye-
de olması mümkündür."  

46. Bu bölüm (24-25. Ayetler) de, Arapça "muhsenat" kelimesinin iki an-
lamda kullanıldığına dikkat edilmelidir: 1) Kocalarının koruması altında 
olan "evli kadınlar". 2) Evli olmasalar da ailelerinin koruması altında bulu-
nan "hür Müslüman kadınlar."  
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Bu iki konumda bulunan “Müslüman kadınlarla ilgili”; ( İsrailiyat ’tan kay-
naklanan bilgilerden bir türlü kurtulamayan, uydurulmuş bir dini; Mele sı-
nıfının destek ve dayatmalarıyla vahyi temsil eden arı-duru İslam Dini ye-
rine ikame etmeye çalışan ) birçok müfessir ve sözde ilim adamları: Nur Su-
resi 2. ayetinde ifade edilen 100 değnek cezasının, 2. Konumda bulunan 
hür bekâr kadınlar için geçerli olduğunu, 1. Konumda bulunan evli kadınla-
rın bu suçu işledikleri takdirde cezasının Recm edilmek olduğunu iddia et-
mektedirler. Bu suretle Kur’an da olmayan bir hükmü dinin hükmü olarak 
görüp “ kendi yanından uydurdukları şeyi din edinmektedir” ler. Oysa (Nur 
Suresi 2.) ayetten de anlaşılacağı gibi; evli olsun, bekâr olsun hür olan her 
erkek ve kadına uygulanan 100 değnek cezası,  cariye söz konusu olduğun-
da o nun kölelik sınırları içinde, korumasız olması ve aile, kabile gibi daya-
naklarının bulunmaması gibi hafifletici sebeplerle normal cezanın yarısı ka-
dar uygulanacağı anlaşılmaktadır. Ölüm cezasının yarısı diye bir ceza söz 
konusu edilemeyeceğine göre recm cezasının da asılsız bir iddia olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Nisa Suresi 15. Ayetinde de; zina eden evli hür ka-
dınlarla ilgili “ onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gös-
terinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.” şeklinde uygulanan ceza-
dan da, hür kadınlara verilen cezanın recm olmadığı tasdik ediliyor.  
47. "Bu izin" efendisinin rızasıyla bir cariye ile evlenmektir. 

5 El-Mâide: 
42) Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir.67 Sana gelirlerse 
aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen 
sana hiç bir zarar veremezler. Eğer aralarında hüküm verirsen de adalet-
le hüküm ver. Kuşkusuz, Allah adaletle hüküm verenleri sever.68 

67. Burada özellikle kendilerinden rüşvet aldıkları ve gayri meşru kazanç 
bekledikleri kişiler lehine yalan şahitliği kabul edip, haksızca karar veren 
Yahudi yargıç ve fakihlerine işaret edilmektedir.  

68. O zaman Yahudiler iç işlerinde serbesttiler ve aralarındaki davalarda, 
henüz İslâm Devleti'nin uyruğu olmayıp, yalnızca onunla anlaşma içinde 
bulunduklarından, kendi kanunlarına göre, kendi yargıçları karar verirlerdi. 
Bu bakımdan davalarını Hz. Peygamber'e (s.a) ve O'nun atadığı yargıçlara 
getirmek zorunda değildiler. Fakat kendi kanunlarına göre verilecek hü-
küm işlerine gelmediği zaman, belki lehlerine bir hüküm ortaya çıkar ümi-
diyle Hz. Peygamber'e (s.a) gelirlerdi. Burada, Hayber Yahudilerinden say-
gıdeğer ailelere ait bir kadınla, erkek arasındaki gayri meşru ilişkinin neden 
olduğu bir davaya değinilmektedir. Tevrat'a göre (Tesniye: 22:23-24) ikisi-
nin de cezası 'recm'di. Yahudiler bu cezayı vermek istemediklerinden dava-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 406 

  

yı, konu ile ilgili recm cezası bulunmayan Kur’ an a göre hüküm vermesi 
ümidiyle Hz. Peygamber'e (s.a) getirmeye ve recimden başka ceza verirse 
hükmü kabul etmeye karar verdiler. Hz. Peygamber (s.a) davayı dinleyince, 
recm edilmelerine hükmetti; fakat Yahudiler reddettiler. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber (s.a) kendilerine cezanın Tevrat'ta ne olduğunu sordu. "Suçlu-
ları kamçılamak, yüzlerini siyaha boyamak ve bir eşeğe bindirilmektir." De-
diler. Hz. Peygamber (s.a) zina eden evli bir çiftin cezasının gerçekten de-
dikleri gibi olup olmadığına dair yemin etmelerini istedi. Biri dışında hepsi 
yemin etti. Ses çıkarmayan, bizzat Yahudilerce Tevrat'ın en büyük âlimi sa-
yılan İbn Sürya idi. Hz. Peygamber (s.a) ona dönerek: "Kavmini Firavundan 
kurtaran ve Tur'da size Kanun'u veren Allah'a yeminle, Tevrat'ta zinaya 
verilen cezanın gerçekten bunların dediği gibi olup olmadığını söylemeni 
istiyorum senden" dedi. İbn Sürya şöyle cevap verdi: "Bana böylesine ağır 
bir yemin vermeseydin, zina cezasının, suçluları recmetmek olduğunu asla 
itiraf etmeyecektim. Gerçek şu ki, zina edenler içimizden büyük kabul edi-
len kişiler olduğunda, yargıçlarımız suçlularımızı salıverirlerdi. Fakat bu 
haksızlık halk arasında büyük hoşnutsuzluk yaratınca Kanun'da değişiklik 
yaptık ve şimdi suçluları recmetmek yerine kamçılıyor ve yüzlerini siyaha 
boyayıp, bir eşeğe bindiriyoruz." Bunun üzerine Yahudilerin yapacağı bir 
şey kalmadı ve suçlular Hz. Peygamber'in (s.a) emriyle recmedildiler. 

 En-Nûr:     
2) Zina yapan kadın ve zina yapan erkeğin her birinin ciltlerine yüzer kere 
vurun.1 Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanıyorsanız, onlara karşı duyduğu-
nuz acıma duygusu sizi Allah’ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. 
Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun. 

1. Bu Ayette zinanın cezası yüz celde olarak geçer. Arapçada “celde” (“cilt” 
kelimesi ile aynı köktendendir) kelimesi, cildi incitecek bir değnek 
manasındadır. Bu ceza için Arapçada “asa, minsee” (sopa, değnek) kelime-
lerinin geçmemesi, ayette bir grubun bu cezaya şahitlik etmesinin istenme-
si, suçlunun canını acıtmaktan çok toplum önünde teşhir edilerek cezalan-
dırılmasının hedeflendiğini gösterir. Kuran’a göre zinanın ispatı için dört 
şahit gerekir. İslam’da özel mülkiyetin dokunulmazlığının olduğunu düşü-
nürsek, aslında gizlice zina yapanları dört kişinin cinsel ilişki anında görme-
si çok zordur. Fakat bu ceza; alenen zinayı, genelevler şeklinde yapılanma-
ları yok edecek bir uygulamadır. Allah, bu uygulama için bile “Allah’ın dini 
konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın” demektedir. Peki, 
nasıl olur da, recm, yani taşlayarak öldürme gibi çok şiddetli bir ceza, hem 
de bu konunun hükmü Kuran’da açıkça belirtilmişken, gerçek olabilir? 
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Gelin şimdi de mezhepçi yaklaşımı benimseyenlerin, uydurdukları dindeki 
recm uygulamasını inceleyelim: 

Recm cezası mezhepçi İslam’ın haddi aşan en büyük uydurmalarından bi-
rincisidir. Bu uydurma ile Kuran’ın olmayan bir ayeti iptal edilmeye çalışıl-
mış ve dine taşlayarak öldürme gibi bir ilave yapılmıştır. Fakat asıl dehşetli 
olan şudur ki; sırf recmin, yani zina eden evlilerin taşlayarak öldürülmesi-
nin haklı çıkartılması için, Kuran’ın eksik olduğu, aslında “recm ayeti”nin 
var olup, bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiği, söylenecek kadar 
ileri gidilmiştir. Recmi topluma kabul ettirmeye çalışan recm savunucuları, 
yalanlarını halka kabul ettirmek için bu hikâyeyi uyduruyorlar. Bu hikâyeye 
göre “recm ile ilgili Kuran ayetleri sayfalara yazılı şekilde Hz. Ayşe’nin evin-
deydi. Peygamberimiz ‘in vefatından sonra odaya giren aç bir keçi bu ayet-
leri yemiştir. Böylece keçi bu ayetleri neshetmiştir, yani hükmünü kaldır-
mıştır” demektedirler. Bu hikâyeyi İbni Mace Nikâh 36 veya Hanbel 5/131, 
132, 183 ve 6/269’da bulabilirsiniz.) 

Bu bölümü okurken lütfen şunu bir kez daha hatırlayın: Kuran’a ilave olan 
“recmi” tüm mezhepler savunur. Yani midye ve karidesi yemenin haramlı-
ğını, erkeklerin altın ve ipek giymesinin kötülüğünü, müzik dinlemenin ve 
resim yapmanın yasaklığını savunan Ehli Sünnet mezhepler; Hanefiler, Şa-
filer, Malikiler, Hanbeliler ile Şii mezhepler aynı zamanda recmi, hem de 
istisnasız hepsi, savunurlar. Eğer recmin yanlışlığı ve uydurma hadislerin 
dinin kaynağı olamayacağı iyice anlaşılırsa, o zaman tüm bu mezheplerin 
diğer hataları da iyice anlaşılmış olacaktır.  

Çünkü Kuran’da olmayan bu ilave farzlar ve haramlar, hep uydurma hadis-
lerle görüşlerini temellendiren mezhepler yoluyla dinimize girmiştir. Recm 
konusu, hem mezheplerin hatalı olduğunu, hem de hadis kitaplarının Kur’-
an’la çelişen inanılmaz hadisleri ihtiva ettiğini gösterir. Çünkü Buhari, Müs-
lim, Ebu Davud, Hanbel, İbni Mace gibi bütün meşhur hadis kitapları recmi 
savunurlar. Üstelik bunu savunurken, recmi haklı çıkartmak için recm ile il-
gili ayetin, bir keçinin bu ayeti yemeden önce Kuran’da var olduğunu bile 
söyleyebilmişlerdir. Her şeyden önce Kuran-ı Kerim’de zinanın cezası belir-
tilmiştir. Kuran’da belirtilen bir konuda Kuran’ın hükmü ile çelişen bir hü-
küm ortaya atmak; gelenekçi-mezhepçi İslam’ın, ne kadar güvenilir oldu-
ğuna dair önemli bir göstergedir. 

Resul‘ün vefatından sonra tamamlanan ve ezbere bilinen Kuran’ın bir ayeti 
bir keçinin yemesi suretiyle nasıl ortadan kalkar? Mezhepçi dine göre “bü-
yük âlim” olan İbni Kuteybe, konuya şu cümlesiyle giriş yaparak açıklık ge-
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tirir: “Keçi mübarek bir hayvandır.” Devamında ise bu “âlim”, keçinin fazi-
letlerini açıklar ki konu iyice anlaşılsın. Sonra da şu ilginç cümlesiyle konu-
yu bağlar: “Ad ve Semud kavimlerini ortadan kaldıran Allah, bir ayetini ke-
çiye yedirerek kaldıramaz mı?” Allah’ı inkâr eden bu iki kavmin, Kuran 
ayetlerine benzetilmesi, geleneksel, hadisçi, mezhepçi İslamcıların tutarsız 
yaklaşımlarına iyi bir örnek oluşturmaktadır. Türkçeye “Hadis Müdafaası” 
diye çevrilen, orijinal ismi “Tevilu Muhteliful Hadis” olan İbni Kuteybe’nin 
kitabının okunmasını tavsiye ederiz. O zaman Kuran’ın yeterliliği, bunun 
yanında geleneksel İslamcıların yaklaşımları daha iyi anlaşılacaktır.  

Hadis kitaplarında, Hz. Ömer’e atılan bir iftirada, şöyle bir hadis mevcut-
tur: İleride bazı kişiler çıkacak ve recm cezasını Kuran’da bulamıyoruz diye 
recmi inkar edeceklerdir. İşte bu kişiler okun yaydan çıktığı gibi dinden çı-
kacaklardır. Eğer halkın “Ömer, Kuran’a ilave yapıyor” demesinden kork-
masam, bu recm ayetini Kuran’a yazardım. Buhari 93/21; Müslim Hudud 
8/143;, Ebu Davud 41/1 

Bu hadis bile, en sahihleri, en doğruları oldukları iddia edilen bu hadis ki-
taplarından sonra hadislere dayanan diğer tefsir ve ilmihal kitaplarının da 
tereddütsüz bir şekilde sorgulanması gerektiğini gösterir. Görüldüğü gibi 
bu recm hadisleri hem dine, hem Peygamberimize, hem Hz. Ömer’e yapıl-
mış iftiralardır. Bu hadislerin mantığına göre Hz. Ömer’in Allah’tan çok 
halktan korktuğu ve bu nedenle recm cezasını Kuran’a yazdırmadığı ifade 
ediliyor. Şayet Hz. Ömer daha çok Allah’tan korkmuş olsaydı, keçinin 
yiyerek yok ettiği recm ayeti, hadis kitaplarında değilde Kuran’da olacaktı!  

Bu uydurmalarla yetinmeyenler, maymunların da zina eden bir maymunu 
yakalayarak taşladıklarını ve sahabelerden birisinin de bu maymunu recm 
etme olayına katılarak “zinacı” maymunu öldürdüğünü anlatırlar. “Recmin 
ne kadar mantıklı olduğu, maymunların bile bunu uyguladığı fakat bazı in-
sanların bunun yerindeliğini anlayamadığı” mesajını veren bu İmam; bir 
hadisini bile inkâr edenin “kâfir” olacağı söylenen, en doğru hadis kitabının 
yazarı olan Buhari’dir. 

Görüldüğü gibi bir sürü çelişkili ve mantıksız izah, sırf recm geleneğinin yer-
leşmesi için uydurulmuş ve Kuran’ın açık hükmü olan 24- Nur Suresi 2. Aye-
tin hükmü kaldırılmaya (nesh edilmeye) çalışılmıştır. Bir rivayete göre Hz. 
Ömer döneminde Kuran’da recm yoktu, öbür rivayette ise Hz. Osman dö-
neminde Kuran’a yazılmadı denir. Başka bir rivayette ayet keçi yüzünden 
ortadan kalkar. Diğer yandan maymunların recminden ve sahabelerin bu-
na katıldığı komedisinden bahsedilir. Üstelik Kuran’daki açık hüküm yok 
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sayılır. Neresine el atılırsa mantıksızlık ve çelişki olan bu konu, geleneksel 
mezhepçi yaklaşımın kurucularının sıkışınca nasıl Kuran-ı Kerim’e iftiralar 
attıklarını da göstermektedir. Oysa birçok mezhepçi, hem tüm Kuran ayet-
lerini, aynı zamanda tüm hadisleri, hem de kelimesi kelimesine kabul ettik-
lerini söylemektedirler. Kuran’ın hepsinin günümüze ulaştığını ifade etmek-
tedirler ama aksi izahlı hadis kitaplarını kabul etmelerindeki çelişkiyi, ne-
dense fark edememektedirler. Kuran’a göre Kuran yeterlidir ve dinin tartı-
şılmaz tek ana kaynağıdır. En sahih hadis kitaplarına ve mezheplere görey-
se Kuran eksiktir; “aç ve mübarek bir keçi” Kuran’ı yiyip eksiltmiştir! Lütfen, 
mezhepleri benimseyen ve bu konudan habersiz olanlar, bu konuyu iyice 
araştırsınlar. Çünkü ilmihal kitapları bu konuyu örtbas etmekte; şeyhler, 
hocalar, din bilgini diye sunulanlar milletin kafası karışır diye bu konuya hiç 
girmemektedirler. Eğer bu konu araştırılırsa; çok güvenilen mezheplerin, 
hadis kitaplarının nasıl kendilerini haklı çıkartmak için Kuran’ı eksik say-
maktan geri durmadıkları ve Kuran’a aykırı izahları uydurduklarını göre-
ceksiniz. Mezhepleri ve hadislerin dindeki otoritesini kabulle, farkında ol-
madan, birçok kişi bu izahları da kabul etmiş olmaktadır. Çünkü bu izahlar 
mezheplerin ve “en doğru” hadis kitaplarının bir parçasıdır. Oysa Kuran, 
din adına tüm detayları vermektedir. Mezheplerse “Recm, nohut büyüklü-
ğünde çakıl taşları ile olur. Kadın bir çukura gömülür, erkek ise ayakta taş-
lanır (Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı 7/97), gibi Kuran’a aykırı ve korkunç açık-
lamalarla vahşeti, yavaş yavaş öldürmeyi, insanlara telkin etmektedirler. 

 
RIZKI VEREN ALLAH’ TIR 
 
13 Er-Ra’d: 
26) Allah rızkı dilediğine genişletir de ölçülendirir de.42 Onlar dünya ha-
yatı ile şımardılar. Oysa dünya, ahiret hayatı (ki sınırsız mutluluk) yanın-
da bir Meta’dan başka bir şey değildir. 
 
42. Bu ayet Mekke müşriklerinin (ve dünyanın diğer akılsızlarının), bir kim-
senin Allah'ın lütfuna mazhar olup olmaması konusunda başvurdukları 
yanlış ölçüyü reddetmektedir. Onların zannınca bir insanın değeri, servet 
ve mülkiyetle ölçülür, imanı ve Salih ameliyle değil. Onlara göre hayatın ni-
metleriyle zevklenen kimse isterse batıl inançların sahibi ve kötü amellerin 
faili olsun Allah'ın seçkin kuludur. Buna mukabil yoksul ve yoksun kimse 
doğru bir insan bile olsa Allah'ın lanetine uğramış demektir. Kureyş lider-
lerinin Rasûlullah’ın (s.a) ashabına büyüklük taslamalarına neden olan hü-
kümleri budur. Nitekim şöyle demişlerdi: "Allah'ın Kureyş'in öncüleriyle be-
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raber olduğunu halinize bakarak anlayın işte." Bu ayetle, Allah onları, in-
sanların dünyevi durumlarına bakıp da haklarında böylesi hüküm vermenin 
kesinlikle yanlış olduğu konusunda uyarmaktadır. Allah rızkını dilediğine 
hesapsız, dilediğine de belli bir takdire göre verir. Bunun sebepleri ise on-
ların sandığından çok farklıdır ve ne zenginlik ne de yoksulluk insanların 
değerinde bir ölçü olamaz. Bir insanın değerini anlamadaki gerçek ölçü 
onun inanç ve amelleridir. Doğru inanca ve Salih amellere sahip kimse, 
yanlış inançlara ve kötü amellere sahip kimseden çok daha üstün mevkide-
dir. Dolayısıyla bir kimsenin kalitesi mülküyle, yoksulluğuyla değil, düşünce 
ve amelleriyle ölçülür. 

16 Nahl: 
71) Allah, rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar; 
rızıklarını, emirleri altında bulunanlara1 veriyorlar da, onlar, onda eşit 
oluyorlar mı? O halde, Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar?2  

1- Sahip oldukları; köle, cariye, yetim, kimsesiz ve sorumlu oldukları kişiler.  

2- Benzer bir ayet olan, Rum Suresi, ayet 28’de de Rabbimiz, “Kendinizden 
size bir örnek vermektedir: Size, verdiğimiz mallarda, mülkü olanlardan or-
taklarınız var mı? Siz ve onlar bu mallarda eşit misiniz? Onları, bir birinizi 
saydığınız gibi sayar mısınız? Aklını kullanan bir kavim için ayetleri işte 
böyle açıklıyoruz.” demektedir. Bu ayetlerde, Rabbimiz; rızkı yaratan da, 
rızkın gerçek sahibi de Ben’im diyor. Siz sağ elinizin mülkü olan kimseleri 
malınıza ortak ediyor musunuz ki, Ben, kullarımı rızıklandırırken, sizin ilah-
larınızı(Lat, Uzza, Menat) Kendime ortak edeyim. Ve onlar aracılığıyla ve-
ya onlarla birlikte size rızık vereyim. Diğer bir anlatımla Allah, rızık verici 
olan, yalnızca Benim, Onu dilediğim gibi dağıtırım demektedir.  

72) Allah sizin için, kendinizden eşler takdir etti ve o eşlerden de çocuk-
lar ve torunlar takdir etti. Temiz şeylerle rızıklandırdı. Halâ bâtıla mı ina-
nıyorlar? Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? 

73)  Onlar, Allah’ı bırakıp göklerden ve yerden kendilerine hiçbir rızık ve-
remeyen ve hiçbir şeye güçleri yetmeyen şeylere kulluk ediyorlar. 
 
17 El-İsrâ’: 
30) Çünkü Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar, az ve-
rir. Şüphesiz O, kullarını bilendir, onlardan haberdardır.30 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 411 

  

30. İnsanlar arasında servet farkından doğan eşitsizliğin hikmetini anlaya-
mazsınız. Doğal eşitsizliği ortadan kaldırmak veya onu adaletsiz bir hâle 
sokmak için suni araçlar kullanmak doğru değildir. Her iki aşırı uç da yan-
lıştır. En iyi ekonomik sistem, servetin ilâhî kanuna uygun bir şekilde dağı-
tılmasına dayanan sistemdir. Ekonomik eşitsizliğin hikmetini anladıktan 
sonra, bu farklılığı kötü sayarak sınıfsız bir toplum yaratmaya çalışmak 
doğru olmaz. Medine toplumunda, insan doğasına daha yakın olan, ilâhî 
kurallar üzerine kurulan ekonomik farklılıklara suni araçlarla müdahale 
edilmiyordu. Fakat ahlâkî ve hukuki düzenlemelerle bunlar, adaletsizlik ye-
rine birçok ahlâkî, ruhi ve kültürel fayda ve güzelliğin doğmasında sebep 
olmuşlardır. Böylece ilâhî olarak yaratılan ekonomik farklılıkların hikmeti 
Medine'de gözler önüne serilmiştir.  

  29 El-‘Ankebût: 
60) Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki, onlara ve size rızkı Al-
lah verir. O, işitendir, bilendir.99 

99. Yani, hicret ederken ne hayatınızın emniyeti ne de rızkınız konusunda 
endişe etmemelisiniz. Çünkü çevrenizde karada ve denizde gördüğünüz 
nice hayvan, kuş kendi rızıklarını beraberlerinde taşımazlar. Allah onlara 
rızık veriyor: Onlar nereye gitseler, Allah'ın lütfuyla rızıklarını bulurlar. Bu 
yüzden, imanınız nedeniyle yurtlarınızdan ayrılmak zorunda kaldığınızda 
yiyecek bir şey bulamayacağınız gibi, bir endişe ile cesaretinizi yitirmeyin. 
Allah sayısız yaratığa rızkını verdiği gibi, aynı kaynaktan sizi de rızıklandırır. 
Aynı şeyleri Hz. İsa'da (a.s) havarilerine öğretip tebliğ etmiştir: "Hiç kimse 
iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, 
ya da birini tutar ötekini hor görür. Siz Allah'a ve mammona (zenginlik) 
kulluk edemezsiniz, bunun için size diyorum; ne yiyeceksiniz yahut içecek-
siniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kaygı çekmeyin. 
Hayat yiyecekten ve giyecekten daha üstün değil midir? Göğün kuşlarına 
bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne ambarlara toplarlar ve semavî ba-
banız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? Niçin esvaptan 
ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüklerine iyi bakın, 
ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Size derim ki: Süleyman bile bütün izzetin-
de bunlar gibi giyinmiş değildi. Fakat bugün mevcut olup yarın fırına atılan 
kır otunu Allah böyle giydirirse, sizi daha çok giydirmez mi, ey az imanlılar! 
Şimdi: Ne yiyeceğiz? Yahut ne içeceğiz? Yahut ne giyeceğiz diye kaygı çek-
meyin. Çünkü semavî babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir. 
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın, bütün bu şeyler size art-
tırılacaktır. Bundan dolayı yarın için kaygı çekmeyin, zira yarınki gün kendi-
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si için kaygı çekecektir. Bugün kendi derdi yeter." (Matta, 6: 24-34) Kur'an-
'da ve İncil'de yer alan bu bölümlerin arka-planı aynıdır. Hakkın tebliğ edil-
mesi sırasında her zaman hak yolcusunun, maddi dünyanın imkânlarını hiç 
göz önünde bulundurmaksızın, hayatını sadece Allah'a emanet edip tevek-
kül edeceği bir an gelir. Bu şartlarda, gelecekteki imkânları hesaplayan, 
hayat teminatı ve rızık garantisi arayan kimseler hiçbir şey yapamazlar. Bu 
şartlar ancak, her tehlikeye korkusuzca göğüs geren, hatta hayatlarını bile 
tehlikeye atmaya hazır olan kimselerin güç ve çabalarıyla değişebilir. İşte 
bu fedakârlıklar sonucunda Allah'ın kelamı yücelir, diğer tüm kelam ve aki-
deler onun önünde boyun eğer.  
 
39) De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından rızkı dilediğine genişle-
tir yayar ve ona kısar da.59 Her neyi infak ederseniz, O (Allah), onun ye-
rine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."60  

59. Rızkın bol bol verilmesi veya kısılması, sadece O'nun irade ve isteğine 
bağlıdır. Allah'ın dilemesiyle, her iyi veya kötü insan rızkını kazanıyor. Yani 
O'na inananlar da, inkâr edenler de rızıklarını elde ediyorlar. Rızkın bol 
verilmesi, ne kişinin Allah'ın sevgili kulu olduğunun bir delilidir, ne de kısıl-
ması kişinin Allah'ın gazabına uğradığının bir göstergesidir. Günahkârlık ve 
kötülük Allah katında sevilmeyen özellikler olduğu halde, O'nun dileğiyle 
böyle bir insan zengin olur. Aksine Allah katında sevilen özelliklere sahip 
olan bir kimse,  yine O'nun dileğiyle fakirlik ve yokluk çekebilir. O halde 
maddi kazanç ve faydaları, iyilik ve kötülüğün ölçüsü olarak alan kimse 
yanılıyor demektir. Gerçek kıstas ve ölçü, O'nun sevdiği ahlaki özelliklere 
sahip olarak kazanılabileceği Allah'ın rızası ve hoşnutluğudur. Bu özellikle-
rin yanısıra eğer bir kimseye dünya nimetleri de verilmişse, bu Allah'ın lüt-
fudur ve o kimse Allah'a şükretmelidir. Fakat Allah'a asi ve ona itaatsizlikte 
bulunan bir kimseye, dünyevi nimetler ihsan ediliyor olsa da, bu onun 
kendisini çok sıkı bir hesaba ve şiddetli bir azaba hazırladığı anlamına gelir.  

60. Rızık veren, yaratan, icat eden, yardım eden gibi Allah'ın sıfatları meca-
zi olarak insanlar için de kullanılır. Meselâ bir kimse için "Falan şahsa iş 
sağladı, şunları icat etti, yarattı veya falan kişiye ihsan etti" diyebiliriz. Bu-
na mukabil Allah Hayr'ür-Razıkin (Rızık verenlerin en hayırlısı) sıfatını sade-
ce kendisi için kullanmıştır. Burada, rızık sağladığı düşünülen birçok kişi 
içinde sadece Allah'ın en hayırlı rızık verici olduğu gerçeği vurgulanmalıdır. 

42 Eş-Şûrâ: 
19) Allah, kullarına karşı lütuf sahibi olandır;34 dilediğini rızıklandırır.35 O, 
kuvvetlidir, azizdir.36 
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34. Burada geçen "lütuf" kelimesinin iki anlamı vardır: Birincisi, Allah, kul-
larına çok şefkatli ve merhametlidir. İkincisi, O, kullarının en küçük ihtiyaç-
larını bile öyle dikkati nazara alır ki, kendileri bile ihtiyaçlarının nasıl karşı-
landığının farkında bile olmazlar. Buradaki "kullar" ile tüm insanlık kast 
olunuyor. Allah'ın lütfu tüm dünyaya şamildir.  

35. Yani, Allah'ın lütufkâr olması, tüm kullarına eşit rızık dağıtacağı anla-
mına gelmez. Allah, herkese verir ama O'nun verdiği eşit miktarda değildir. 
Bazılarına bir hususta, bazılarına da başka bir hususta verir.  

36. Yani, nizam içindeki tüm taksimat, Allah'ın gücüne dayanıyor ve kim-
senin gücü bunu değiştirmeye yetmez. Allah dilediğine verir, dilemediğine 
vermez.  O’nun bu iradesine kimse engel olamaz. 

27) Eğer Allah, kullarına rızkı genişletseydi, gerçekten yeryüzünde azıtır-
lardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Kuşkusuz O, kullarından haberdar 
olandır, her şeyi gören’dir.48 

48. Burada, Allah'ın, Kureyşlilerin dikkatini şu noktaya çekmeye çalıştığı 
anlaşılıyor: "Sizler bir Kayser veya Kisra görseniz, kendinizin küçük bir tüc-
car kabileden başka şey olmadığınızı anlarsınız. Sizlere diğer Araplardan 
biraz daha fazla imkân verdiğimiz için böbürleniyor ve Muhammed b. Ab-
dullah'a (s.a) tabi olmayı onur kırıcı kabul ediyorsunuz." İşte bu yüzden, 
"Demek ki bu zavallılara gerçek bir güç vermiş olsaydık, kibirlerinden pat-
layacaklardı. Bunun için onlara haddi aşmasınlar diye sınırlı bir güç ver-
dik." demektedir. Aynı konuya çeşitli ayetlerde, farklı üsluplarla değinilmiş-
tir. Bkz. Tevbe: 68-70, Kehf: 32 ve 42, Kasas: 76 ve 82, Rum: 9,  

51 Ez-Zâriyât:   
22) Gökte rızkınız vardır ve size va'dolunmakta olan da.20 

20. Gökyüzünden; ebedi ve yüce âlem, rızıktan ise; dünyada insanların ya-
şaması, hareket etmesi için verilen her şeyden de kıyamet, haşir, neşir, he-
saba çekilme, mükafat ve ceza, cennet ve cehennem kastedilmiştir. Bunla-
rın görüleceği de bütün semavi kitaplarda ve Kur'an-ı Kerim'de vadedil-
mektedir. İlahi buyruktan kastedilen şudur: Sizden kime dünyada ne verile-
ceği, hesaba çekilmeniz ve amellerin cezası için ne zaman çağrılacağınız da 
orada, ebedi ve yüce âlemde kararlaştırılmaktadır.  

57) Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve ben, onların beni doyurup-
beslemelerini de istemiyorum.54 
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54. Yani, "Benim cin ve insanlara hiçbir ihtiyacım yoktur. Bana ibadet edip 
etmemeleri Ulûhiyetimi etkilemez. Ancak, ibadet etmek insanın fıtratının 
gereğidir. Çünkü insan Rabbine ibadet etmek için yaratılmıştır ve fıtratının 
aksine davranması kendi zararınadır." "Ben onlardan rızık istemiyorum. 
Beni beslemelerini de istemiyorum," şeklindeki bu ifadede çok latif bir işa-
ret mevcuttur. Allah'tan yüz çevirenler, başkalarına ibadet etmektedirler, 
ama kâinatta Allah'ın dışındaki tüm sahte ma’bud lar kendilerine ibadet 
edenlere muhtaçtırlar. Bu sahte ma’bud lar kullarına rızık veremedikleri 
gibi, üstelik onlar tarafından korunurlar. Şayet kulları onlara ibadet etmek-
ten vazgeçerlerse, onca şan ve şereflerinden eser kalmaz. Tek ve gerçek 
ma'bud Allah'tır. O kendi kuvvetiyle kaimdir. O kullarına muhtaç değildir. 
Bilakis her şeyi O kullarına ihsan eder.  
58) Hiç şüphesiz, rızık veren, O, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. 

 
RUH - RUHUNDAN ÜFLEMEK 
 
17 El-İsrâ’: 
85) Sana ruh‘tan sorarlar;103 de ki: "o Rabbimin emrindedir, size ilimden 
yalnızca az bir şey verilmiştir." 

103. Genellikle Arapça "ruh" kelimesinin "can", "insan ruhu" anlamında 
kullanıldığı yargısı vardır. Eğer ayeti yer aldığı bölüm içinde okursak, bu-
rada "ruh" kelimesinin vahyi getiren melek olduğunu anlarız. Bu, müşrikle-
rin şu sorusuna verilen bir cevaptı: "Kur'an'ı nereden alıyorsun?" cevapta 
sanki şöyle denilmek isteniyordu: "Ey Muhammed, bu insanlar sana 'Ruh 
‘tan yani Kur'an'ın kaynağından veya onu elde ettiğin araçtan soruyorlar. 
De ki: Bu "Ruh" bana Rabbimin emri ile gelir. Fakat sizin bildiğiniz o kadar 
azdır ki, insan sözleriyle Allah'tan vahyolunan sözleri birbirinden ayır ede-
mezsiniz. Kur'an'ın başka biri tarafından uydurulduğunu sanmanızın nede-
ni işte budur." Yukarıdaki yorum tercih edilmelidir, çünkü önceki ve sonraki 
ayetlerle mükemmel bir uyum içindedir. Bu görüş Kur'an tarafından da 
desteklenmektedir: ".... Allah mahşer günü ile uyarıp korkutmak için, kendi 
emrinden olan "Ruh"u kullarından dilediğine indirir." (Mü'min: 15) "Böyle-
ce sana da biz kendi emrimizden bir Ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman 
nedir bilmiyordun...." (Şura: 52) Bunun yanısıra İbn Abbas, Katade ve Ha-
san Basri'de (Allah hepsine rahmet etsin) aynı tefsiri benimsemişlerdir. 
Ruhu'l Meani yazarı da, Hasan Basri ve Katade ‘nin şu sözlerini nakleder: 
"Ruh ile Cebrail kastedilmiştir: soru onun inişi ve vahyin Hz. Peygamber'in 
(s.a) kalbine ilka edilişi ile ilgiliydi." 
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32 Secde Süresi: 
9)  Sonra onu düzenledi ve ona ruhundan üfledi.1 Size duyma yetisi, gör-
me yetisi ve fuad2 verdi. Ne kadar az şükrediyorsunuz!   

1.  Ruh sözcüğü; “can”, vücuda hayat veren cevher” demektir. Kur’an, ruh 
sözcüğünü vahiy anlamında kullanmaktadır. Zira vahiy, insana ve topluma 
hayat vermekte, insana ve topluma düzen vererek onları canlı ve diri tut-
makta; onlara en iyi yaşantıyı sağlamanın yolunu göstermektedir. Ruh 
üfürme,” bilgi ile bilgilendirmek demektir. Ruh üflenmesi, mecazi(değişme-
celi) bir anlatımdır. Allah’ın gönderdiği vahiyle insana yol göstermesi, ver-
diği bilgi ile adeta ona hayat vermesi, onu en doğru şekilde yaşamaya yön-
lendirmesi anlamına gelmektedir. Ruh; diriltici, hayat verici, yol gösterici 
bilgiyi; üflemek te o bilginin aktarılması demektir.  

2. “Fuad” sözcüğüne gönül veya kalp olarak anlam verilmektedir. Oysaki 
bu ve daha pek çok ayette yer alan ve “kalp” veya “gönül” olarak çeviriye 
konu olan “fuad” sözcüğü; kavramanın, idrak etmenin, düşünmenin, aklet-
menin organı, merkezi anlamındadır. Ayrıca gönül, yararlı olmak, bir şeye 
ilgi duymak ve sorumlu olmak gibi anlamlara da gelmektedir.  
                                                                             (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

RUHU’L KUDÜS 

16 Nahl: 
102) De ki: “İman edenlerin; imanlarını pekiştirmek, Müslümanlara kıla-
vuz ve müjde olmak üzere, Rabbinden, Hâk ile çokça Rûhu’l-Kudus1 indi.  

1. Ruhu’l-Kudüs: “Ruh” ve “Kudüs” sözcüklerinden bir araya gelmiş, belirtili 
isim tamlamasıdır. “Kudüs ün Ruhu” demektir. Sıfat tamlaması olarak, 
“Kutsal Ruh” diye anlam verilmesi doğru değildir. Kur’an’da dört yerde 
geçmektedir. Ruhu’l Kudüs” tamlaması, “Allah’ın ruhu, Allah’ın vahyi, Al-
lah’tan gelen bilgi anlamına gelmektedir. Ruh sözcüğü; Kur’an’da, sözcük 
anlamı olan, “can”, “vücuda hayat veren cevher” anlamında değil, “insanı 
ve toplumları yaşamlarında diri, sağlıklı kılan vahiy” anlamında kullanıl-
maktadır. Kur’an’da geçen Ruhu’l-Kudüs ifadeleri, “Vahiy, Allah’tan gelen 
temiz, sağlam bilgiler” demektir.” Ruhu’l Kudüs ifadelerinin geçtiği ayetler: 
Bakara, 87, 253; Maide, 110; Haşr, 23.  
                                                                         (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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SABIR VE SEBAT: 
 
2 El-Bakara: 
45) Sabır ve salâtla Allah’tan yardım dileyin.60 Kuşkusuz bu Allah’a içten-
likle itaat edenlerin dışındakilere ağır gelir. 

60. "Sabır ve dua, Allah yolunda karşılaşılan güçlüklerin çözülmesine yar-
dım edecektir." Arapça sabır kelimesinin sözlük anlamı "kontrol etme ve 
bağlama"dır. Fakat kullanımda, dayanmak, zorluklara göğüs germek an-
lamına gelir. Kur'an bu kelimeyi, kişinin vicdanına başvurarak seçtiği yolda 
karşılaştığı zorluklar, yıldırımlar karşısında cesaret ve dayanıklılıkla yürü-
mesini sağlayan ahlâkî gücü, istikrarlı olma ve amaca ulaşma konusundaki 
direnci, ahlâkî disiplin ve kontrolü ifade etmek için kullanır.    

250) Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana (savaşa) çıktıklarında, dedi-
ler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl (kaydırma) 
ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." 

90 El-Beled:    
17) Sonra birbirlerine sabrı ve merhameti13 tavsiye eden inananlardan, 
olmaktır.14 

13. Bunlar mü'min toplumun iki özelliğidir ki iki kısa kelime ile beyan edil-
miştir. Birinci özellik, birbirine sabrı telkin ederler. İkinci özellik, birbirlerine 
merhameti telkin ederler. Kur'an’ı Kerim'de bu kelime çok geniş anlamla-
rıyla kullanılmıştır. Mü'minin tüm hayatı sabırla doludur. İman yolunun 
başlangıcından itibaren sabır imtihanı başlar. Allah'ın emirlerine uymak, 
itaat etmek ve ibadetlerini yerine getirmek sabır ister. Allah'ın haramların-
dan sakınmak sabırsız mümkün değildir. Kötü ahlâkı bırakmak ve temiz ah-
lâka uymak sabır ister. Adım adım insanı günaha teşvik eden şeylerden sa-
kınmak ancak sabırla mümkündür. Hayatta sayısız olaylarla karşılaşır ki 
eğer Allah'ın kanununa uyarsa dünyada mahrumiyetler ve musibetler ile 
karşı karşıya kalır. Bunun tersine Allah'a itaatsizlik yolunu izlerse o zaman 
pek çok fayda ve lezzetler elde etmeyi ümit edebilir. Sabır olmadan bu gibi 
şartlarda bir mü'min kolay kolay günahlardan sakınamaz. Ayrıca, insan 
iman ettikten sonra nefs ve hevasından tutun ailesi, kabilesi, cemiyeti, kav-
mi, ülkesi, bu dünyadaki cin ve insanlara varıncaya kadar herkes ona karşı 
çıkmaktadır. Hatta Allah (c.c.) yolunda hicret ve cihat etmeye sıra geldi-
kinde ona karşı çıkanlar karşısında, sabretmeden tutunamaz. Mü'minler 
bu zor imtihanların her birinde her an yenilgiye düşebilir. Bunun tersine, 
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hem sabreden hem de sabrı tavsiye eden Mü’minlerden oluşan bir toplu-
Mun hayatında, karşılaştığı zorluklara karşı ancak, toplum gücüyle yardım-
lama olursa başarıya ulaşılır. Merhamet ise; iman eden, Mü’min toplumu-
nun ayrıcalıklı bir vasfıdır. Mü'minler, insanlığın merhametli, şefkatli ve bir-
birinin dert ortağı olanlara sahip bir toplumdur. Şahıs olarak bir mü'min 
Allah'ın merhametinin bir gölgesidir. Toplum olarak da mü'minlerdeki bu 
özelliği Allah'ın Resulü temsil eder ki Kur'an onu şöyle tasvir etmiştir: "Seni 
ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" (Enbiya 107). Rasulullah'ın en 
fazla üzerinde durduğu şey, ümmeti arasında yaymaya çalıştığı yüksek ah-
lakı meziyetti. Bu ise rahmet özelliğidir. Rasûlullah’ın irşatları incelendiğin-
de anlaşılacaktır ki, bu mesele Rasulullah'ın önünde en önemli mesele ola-
rak yer almaktaydı. Cerir b. Abdullah rivayet ediyor, Rasûlullah şöyle bu-
yurdu: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah (c.c.) da merhamet etmez." 
(Buharî, Müslim). İyaz b. Hamer rivayet etti: "Üç tip insan cennetliktir. Bun-
lardan birisi de, her akrabası ve Müslüman için merhametli, yumuşak kalp 
taşıyandır" (Müslim). Numan b. Beşir rivayet etti: "Sen Mü’min leri, merha-
met ve muhabbetli, birbiriyle dertleşen bir bünye olarak görürsün. Bünye-
nin bir uzvu sancı hissetse bütün bünye uykusuz kalır ve hastalanır" (Buharî 
ve Müslim). Abdullah b. Ömer rivayet etti: "Müslüman Müslümanın karde-
şidir. Ona zulüm de etmez, yardımdan da vazgeçmez. Bir kimse kardeşinin 
ihtiyacını gidermek için çalışırsa, Allah (c.c.) da onun ihtiyacını giderir. Bun-
lardan anlaşılıyor ki, iman ettikten sonra salih amel işleyenlerin, iman 
edenler cemaatine katılmasına Kur'an'ın bu ayetinde işaret edilmiştir. Bun-
dan ne gibi bir toplum kastedildiği açıklanmıştır. Burada önemli bir nokta 
gözden kaçırılmamalıdır. Ayette "ondan sonra iman etti" demiyor. Şöyle; 
"ondan sonra iman edenler cemaatine katıldı" diyor. Bunun manası şudur: 
sadece ferdî olarak iman etmek yeterli değildir. Her iman eden başka iman 
edenlerle birleşmelidir. Böylece Müminlerden bir toplum vücut bulur. Top-
lumsal olarak da Salih sayılmış ameller ikame edilir, kötü ameller de orta-
dan kaldırılır. Çünkü bu imanın gereğidir. 

14. Yani bu özelliklerin yanısıra insanın Mü’min olması da şarttır. Çünkü 
imanı olmayanın hiçbir ameli Salih sayılmaz ve Allah (c.c.) indinde kabul ol-
maz. Kur'an'da pek çok yerde, iyiliğin yalnız iman ile yapılırsa kıymeti oldu-
ğu ve onun kurtuluşuna vasıta olacağı açıklanmıştır. Meselâ Nisa suresin-
de şöyle buyrulmuştur: "Mü'min olan erkek ve kadınlardan iyi işler işleyen-
ler cennete girerler. Kıl kadar zulüm görmezler" (Nisa 124) Nahl suresinde 
ise şöyle buyrulmuştur: "Kadın olsun, erkek olsun inanmış olarak kim iyi iş 
işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini, yaptıklarından daha güzeli 
ile ödeyeceğiz" (Nahl 97). Mü'min suresinde şöyle buyrulmuştur: "Kim bir 
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kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim inana-
rak yararlı iş işlerse, işte onlar cennete girerler, orada hesapsız şekilde rı-
zıklanırlar" (Mü'min 40). Kur'an'ı mütalâ edenler, nerede Salih amele kar-
şılık ecir verileceği zikredilmişse orada muhakkak imanın da şart koşuldu-
ğunu göreceklerdir. İmansız bir ameli Allah (c.c.) kabul etmez ve karşılığın-
da mükâfat vermeyi de vaat etmemiştir.  

103 El-Asr: 
1) Asra andolsun; 
2) Gerçekten insan, ziyan içindedir.    
3) Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.1  

1.Bu surede "asr"a yemin edilmesi, insanın hüsranda olduğuna ve bu hüs-
randan dört özellik taşıyan kimselerin kurtulacağına dikkat çekmek içindir. 
1- İman, 2- Salih amel, 3- Birbirine hakkı tavsiye etmek, 4- Birbirine sabrı 
telkin etmek. Şimdi bunları açıklamaya çalışalım. Allah mahlûkattan bir şe-
ye yemin ettiğinde o nun büyüklüğü, kemâli dolayısiyle değil, söz konusu 
meseleyi ispatlamak için yemin edilen şeyin delil olarak ileri sürüldüğünü 
anlamalıyız. Burada zaman(asr) üzerine yemin edilmesinin sebebi, insanın 
büyük hüsran içinde olduğuna ve ondan yukarıda ki dört özelliğe sahip 
olanların kurtulabileceği gerçeğine şahit olmasıdır. 

"Zaman" kelime olarak, geçmiş zaman ve pek uzun olmayıp her an geçmi-
şe dâhil olan şimdiki zaman için de kullanılır. Burada mutlak olarak zama-
na yemin edilmiştir.   

O halde burada iki tip zaman kastedilmiştir. Bunun misali şöyledir: Bir sı-
nav salonunda öğrencilere soru verilmiştir. Zaman çok hızlı geçmektedir. 
Bu süre bize dünyada bir fırsat olarak verilmiştir. Buradan, asıl sermayemi-
zin çok hızlı geçen zaman olduğunu anlayabiliriz. İmam Razi, bir şahsın 
kavlini şöyle nakleder: "Buz satan birisi pazarda şöyle bağırıyordu; "serma-
yesi eriyen bu şahsa merhamet edin! Onun bu sözünü duyunca, bu söz Asr 
suresinin anlamıdır" dedim." İnsana verilen ömür bir buz gibi hızla erimek-
tedir. Bunu yanlış yere harcayan insan ziyan ederek hüsrana uğrar." Onun 
için geçen zamana yemin edilmesinin anlamı, hızla geçen zamanda, bu 
dört özellikten yoksun insanın dünyada ne işle meşgul olursa olsun hayatı-
nı harcadığına ve hüsranda olduğuna şehadet etmesidir. Kârlı çıkanlar an-
cak bu dört özelliği taşıyanlar ve bu dünyada ona göre davrananlar olacak-
tır. Bu, sınav salonunda kendisine belli bir süre tanınan öğrencinin, bu sü-
rede sorulara cevap vermek yerine başka işlerle uğraşması gibidir. Öğren-
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ciye, geçen zamanın zararına olduğu ve hüsrana uğrayacağı belirtilir. Kârlı 
çıkan öğrenciler ise, tanınan zamanın her anını soruları cevaplamak için 
kullananlardır. Şimdi "hüsran" kelimesinin Kur'an'da hangi manada kulla-
nıldığına bakalım. Lügat olarak "hüsran" kelimesi, "kâr"ın zıttı dır. Ticaret-
te bu kelime genel olarak bir işte veya iş hayatında sürekli zarar etmeyi ifa-
de etmek için kullanılmıştır. İnsan bütün işlerinde zarar etmiş ve sermaye-
sini de kaybetmişse, bu kelime iflas hali için de kullanılır. Kur'an-ı Kerim 
"hüsran" kelimesini özel bir ıstılah olarak, "felâh" kelimesinin zıttı olarak 
da kullanmıştır. İslâm'ın felâh düşüncesinin sadece dünyevî refahı değil, 
insanın gerçek dünyası olan ahireti de kapsadığı gibi, hüsran düşüncesi de 
sadece dünyevi başarısızlığı değil, aynı zamanda ahiretteki başarısızlığı da 
kapsar. Ayrıca şu da bilinmelidir ki, Kur'an'a göre gerçek felâh ahiret felâ-
hıdır ve gerçek hüsran da oradaki başarısızlıktır. Kur'an kesinlikle buyuru-
yor ki, "insan büyük hüsrandadır." Bunun anlamı, hem dünyada, hem de 
ahirette hüsrandır. Bu hüsrandan ancak aşağıdaki dört özelliği taşıyanların 
kurtulması, iki dünyada da hüsrandan kurtulmalarıdır. Şimdi, kurtuluşa er-
menin kendilerine bağlı olduğu dört sıfata bakalım. Birinci imandır. Bu keli-
me Kur'an'ın bazı yerlerinde, sadece lisan ile ikrar etmeye dayalı iman için 
kullanılmıştır. Bu kelimenin asıl manası samimi bir kalb ile inanmak ve ya-
kîne ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim gerçek imanın ne olduğunu aşağıdaki ayet-
lerde açıklamıştır: "Mü'minler onlardır ki Allah'a ve Resulüne inandılar, 
sonra şüphe etmediler" (Hucurat 15), "Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğ-
ru yolda sebat edenler" (Fussilet 30), "Mü'minler o kimselerdir ki Allah 
(c.c.) anıldığı zaman yürekleri ürperir..." (Enfal 2). Aşağıdaki ayette biraz 
daha ileri gidilerek lisan ile ikrara dayalı iman ve gerçek iman arasındaki 
fark belirtilmiştir. Burada, asıl istenenin gerçek iman olduğu, sadece lisan 
ile ikrarın yeterli olmayacağı belirtilmiştir: "Ey inananlar! Allah'a ve Rasu-
lüne inanın..." (Nisa 136). Burada bir soru ile karşı karşıya kalıyoruz. İman 
etmemiz emredildiğinde nelere iman edilmesi kastediliyor? Kur'an-ı Kerim-
'de bu sorunun cevabı açıkça bildirilmiştir. İman etmekten muradın birinci-
si Allah'a iman etmektir. Ancak sadece varlığına değil, aynı zamanda tek 
İlah olduğuna, şeriki olmadığına, insanların ibadet ve itaat edeceği, kısme-
ti düzenleyip bozanın, dua ve tevekkül edilecek varlığın ancak O olduğuna, 
O'nun emirlerine uyulup, yasaklarından kaçınılacağına, farzlarının yerine 
getirilip, menettiklerinden uzak durulacağına, her şeyi duyan ve görenin 
ancak O olduğuna inanmaktır. İkincisi Resulü’ ne inanmaktır. O'nun Allah 
(c.c.) tarafından tayin edilmiş yol gösterici olduğuna, getirdiği mesajın Al-
lah (c.c.) tarafından ve Hakk olduğuna, Allah’a ve Resul’üne birlikte itaat 
etmenin zorunlu olduğuna inanmaktır. Üçüncüsü ahirete inanmaktır. İnsa-
nın bu dünya hayatı ilk ve son değildir. İnsan ölümden sonra tekrar dirilti-
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lecektir. Bu dünyada işlediği amellerin hesabını Allah'a verecek ve bunun 
sonunda Salih olanlar mükâfatlandırılacak, kötü olanlar cezaya çarptırıla-
caklardır. Bu şekildeki bir iman, üzerine temiz hayattan bir bina inşa edile-
bilecek ahlâk, yaşayış ve karakter için sağlam bir temel teşkil eder. Yoksa 
insanın hayatı ne kadar parlak ta gözükse eğer imanı yoksa durumu, dal-
gaların sağa sola sürüklediği kararsız ve çaresiz bir şekilde yüzen rotasını 
kaybetmiş gemiye benzer.  

İnsanın hüsrandan kurtulması için gerekli olan, imandan sonraki ikinci 
özellik Salih ameldir. "Salih" kelimesinin anlamı bütün iyiliği kapsar. Küçük 
ve büyük iyilik de buna dâhildir. Ama Kur'an'a göre; Allah (c.c.) ve Resul’-
ünün bildirdiği hidayete uygun işlense de imana dayanmayan hiçbir amel, 
Salih amel sayılmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de nerede Salih amelden söz 
edilmişse orada iman da zikredilmiş ve Salih amel imandan sonra anılmış-
tır. İman ve Salih amel ilişkisi, tohum ve ağaç ilişkisi gibidir. Eğer toprakta 
tohum yoksa ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Ama eğer toprak-
ta tohum olduğu halde ağaç meydana gelmiyorsa onun anlamı tohumun 
toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da, iman etmenin ya-
nında Salih amel de işleyenler için verilen müjdeler geçerlidir. Yukarıda 
zikredilen iki sıfat her fertte olmalıdır. Bu surede daha sonra, hüsrandan 
kurtulmak için gerekli iki sıfat daha açıklanmıştır. Bunlar, iman ettikten ve 
Salih amel işledikten sonra birbirine hakkı telkin ve sabrı tavsiye etmektir. 
Bunun anlamı, birincisi, iman edenler ve Salih amel işleyenler bunu ferdî 
olarak yapmakla kalmamalı, aynı zamanda Mü’min ve Salih bir toplum 
meydana getirmelidirler. İkincisi, bu toplumu bozulmaktan koruyabilmek 
için her fert kendi sorumluluğunu idrak etmelidir. Onun için toplumunun 
bütün üyelerine, birbirlerine hakkı ve sabrı telkin etmeleri farzdır. "Hakk" 
kelimesi "batıl"ın zıttı dır. Genellikle bu iki manada kullanılır. Birincisi, doğ-
ruya, adalete uygun ve gerçek sözdür. İkincisi, insanın yerine getirmesi va-
cip olan haktır. Bir toplumda her fert sadece kendisi hakkı, doğruluğu ve 
adaleti yerine getirmekle kalmamalı, aynı zamanda bunu başkalarına da 
tavsiye etmelidir. Bu ruha sahip olmayan bir toplum hüsrandan kurtula-
maz. Şahsî olarak hak üzerinde bulunanlar, cemiyetin bozulmasına seyirci 
kalmaları halinde kendileri de hak üzerine kaim kalamaz ve hüsrandan 
kurtulamazlar. Onun için “emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker” Ümme-
te farz kılınmıştır. (Al-i İmran 104) Hak kelimeyi tavsiyenin yanısıra, toplu-
munun hüsrandan kurtulabilmesi için toplum üyelerinin birbirine sabrı tel-
kin etmesi de şart koşulmuştur. Yani hakkı himaye ederken karşılaştıkları 
bütün zorluk, meşakkat ve mahrumiyetler karşısında birbirlerine, sebat 
göstermeyi telkin etmeli ve cesaret vermelidirler.  
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SALÂT 
 
2 Bakara: 
3) Onlar; gayba1 inanırlar, salâtı ikame ederler2 ve verdiğimiz rızıktan in-
fak3 ederler.  

1- Ebedi hayata dair verilen bilgilere.  Gizli, görünmeyen, bilinemeyen, algı-
lanamayan, gelecekte olacak şeyler.  

2- Şirkten arınmış bir bilinçle Allah’a yönelirler. İbadete layık yegâne ilahın 
Allah olduğuna inanırlar. Salât, sözcük olarak, “namaz” anlamının yanı sıra 
Allah’a yönelmek, ibadet, dua, rahmet, destek, dayanışma, yardımlaşma, 
yakından ilgi duyma ve din gibi anlamlara da gelmektedir. “Salât” sözcü-
ğüne sadece “namaz” olarak anlam verilmesini doğru bulmadığımızdan; 
çevirimizde, orijinal şekli olan “salât” sözcüğünü kullandık. Kur’an’da na-
maz sözcüğü yer almamaktadır. “Namaz,” Farsça bir sözcüktür. Salâtın 
hangi anlamı ifade ettiği, ancak içinde yer aldığı ayet ve konu bağlamın-
dan anlaşılabilir.  
3-Muhtaç olanlara yardım.                             (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

19 Meryem: 
59) Bundan sonra arkalarından gelen sonraki nesil, salâtı zayi ettiler1 ve 
şehvetlerine2 uydular. Yakında kötülükleri kendilerine dönecektir.   

1. “Salâtı zayi etmek”, çevirilerde ifade edildiği gibi, “namazı geçirmek, 
onu ihmal etmek” demek değildir. Zayi sözcüğü, “bir şeyin elden çıkması, 
yitirilmesi” demektir. Eğer kast edilen şey, namazı geçirmek, terk etmek ol-
saydı; geçirme sözcüğünün karşılığı olan “fevt” sözcüğü kullanılması gere-
kirdi. Burada kast edilen şey, salâtın tamamen terk edilmesi demektir. Ve 
terk edilen salât, bilinen anlamı ile namaz ibadeti değil; din anlamındadır, 
Allah’a şirksiz yönelme anlamındadır. Yani, dinden çıkmaktan, tevhitten 
uzaklaşmaktan diğer bir anlatımla “küfür”den söz edilmektedir. Namaz, 
dua, destek ve rahmet gibi anlamları olan salât sözcüğünün anlamlarından 
biri de “dindir.” Zaten bir sonraki ayette, “tövbe edip, iman etmekten” söz 
edilmektedir. Salâtı/dini terk edenler iman etmeye davet edilmektedirler. 
İmana davet ise ancak kâfir olanlar için söz konusu olabilir.  
2- Şiddetli istek ve arzularına.            
                                                                     (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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SÂLİHAT - SÂLİH İNSANLAR 

2 Bakara: 
25) İman edip, sâlihâtı1 yapanları; içlerinde ırmaklar akan cennetler2 ile 
müjdele. Onlara ne zaman yiyecek bir şey sunulsa: “Bu daha önce 
rızıklandığımız şeydir.” derler. Oysa bu onlara benzer olarak verilmiştir. 
Onlar3 için arındırılmış eşler vardır. Ve onlar, orada kalıcıdırlar.  

1. Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak, iyi 
olmak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.  
2. Bahçeler.  
3. Sâlihâtı yapan kadınlar ve erkekler için.  (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
 
26 Eş-Şu’arâ’:     
83) "Rabbim, bana hüküm60 (ve hikmet) ver ve beni Salih olanlara kat;"61  

60. Bu duanın yapıldığı zamanda Hz. İbrahim (a.s) peygamberliğe geti-
rilmiş bulunduğundan, burada hüküm, peygamberlik anlamında değildir. 
Bu dua peygamberlikten önce yapılmış olsa bile, peygamberlik, istek üze-
rine verilmeyip Allah'ın dilediğine bahşettiği bir şey olduğundan, yine pey-
gamberlik anlamında değildir. Burada hüküm, hikmet, ilim, doğru ile yan-
lışı ayırt etme ve yargı gücü demektir. Hz. Peygamber'den de (s.a) buna 
benzer bir dua nakledilmektedir ": Bize eşyayı olduğu gibi göster."  

61. Beni Salihlerin arasına kat": "Bana dünyada içinde yaşanacak Salih bir 
topluluk ver ve ahirette beni Salihlerle birlikte haşret." Salihlerle haşrol-
makla kurtuluşa ermek aynı anlama gelir. Dolayısıyla, ahirete, mükâfat ve 
cezaya inanan herkesin duası bu olmalıdır. Salih bir kişi, Dünya’da Allah'ın 
kendisini ahlâksız ve kötü bir toplum içinde yaşamaktan korumasını ve Sa-
lihlerin içine katmasını arzular. Böyle bir kişi, içinde yaşadığı toplum ahlâkî-
manevî yönden temizleninceye ve hakkın, doğrunun namusluluğun ilkeleri-
ne uygun bir başka topluma katılıncaya kadar asla rahat edemez. 

36 Yâsîn: 
55) Gerçek şu ki, bugün cennet halkı, 'sevinç ve mutluluk dolu' bir meş-
guliyet içindedirler.51 

51. Bu ifadeden gerçek iman sahiplerinin mahşer meydanında bekletilme 
eziyeti çekmeyecekleri anlaşılmaktadır. Onların sicili temiz olduğu için he-
saba çekilmeden veya kolay bir yargılamadan sonra cennete sevk edilecek-
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lerdir. Böylece Allah mahşer meydanında sorguya çektiği mücrimlere bu in-
sanları göstererek, " Salihlerden olan bu  insanlar ile "ahmaklar" diye Dün-
ya’da alay ediyordunuz. Ancak asıl akıl sahibi bunlardır. Çünkü cennete 
kavuştular, sizler kendinizi akıllı sanıyordunuz. Oysa şimdi işlediğiniz gü-
nahlardan dolayı hesap vermektesiniz" diyecektir. 

 
SAVAŞA DAİR HÜKÜMLER  
 
47 Muhammed: 
4) Öyleyse, küfredenlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman, ölümüne sava-
şın; onlara  üstünlük sağladığınız zaman, geride kalanları esir alın. Niha-
yet savaş sona erince de ister bir bağışlama olarak, ya da bir fidye karşılı-
ğında onları salıverin. Öyle ki savaş sona ersin.8 Eğer Allah istesydi onları, 
savaşsız da cezalandırıp adaleti sağlardı. Ancak (savaş,) sizleri birbirinizle 
denemesi içindir.9 Allah yolunda öldürülenlere ve savaşan kimselere ge-
lince; Allah, onların yaptıklarını asla karşılıksız bırakmaz.10  

8. Bu ayet, anlatımının ahenginden anlaşıldığı üzere, savaşma emri geldik-
ten sonra, fakat fiilen savaşa girilmeden önce nazil olmuştur. "Kâfirlerle 
karşılaştığınız zaman" ifadesi, henüz böyle bir karşılaşma anında nasıl ha-
reket edileceğine işaret etmektedir. Sure'nin 20. ayetinden anlaşılıyor ki, 
bu sure, Hac Suresi'nin 39. ve Bakara Suresi'nin 190. ayetlerinin gelmesi 
üzerine, Medine'deki münafıkların ve imanı zayıf olan kimselerin ölüm 
baygınlığı geçirdikleri sırada nazil olmuştur. Ayrıca, Enfal Suresi'nin 67, 68 
ve 69. ayetleri de bu ayetin Bedir Savaşı'ndan önce nazil olduğunu ispat 
etmektedir. Bu ayete ve özellikle çizdiği sınıra dikkatle bakılırsa, ayetin ifa-
desinde yer alan tenkidin Bedir Savaşı'nda müşriklerin tam olarak hezime-
te uğratılmasından önce, Müslümanların düşman askerlerini esir almaya 
başlamaları üzerine yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Hâlbuki savaştan ön-
ce inen Muhammed Suresi'nde gösterilen yol, "Onları tamamen hezimete 
uğrattıktan sonra esirlerini sıkıca bağlayın" ifadesi ile açıklanmış ve esirler-
den fidye almalarına da izin verilmişti. Bu yüzden Allah, Bedir Savaşı'nda 
alınan esirlerden elde edilen ganimet mallarını helâl kılmış ve fidye almala-
rından dolayı Müslümanlara bir ceza vermemişti: "Eğer Allah'ın önceki ya-
zısı olmasaydı..." buyruğu, bu olaydan önce Kur'an'da fidye almaya izin 
veren emrin geldiğini açıkça göstermektedir. Bu ayet, savaş kurallarından 
bahseden ilk ayettir. Ayetten çıkan hükümleri, Hz. Nebi (s.a) ve ashabının 
ayete uygun olarak yaptıkları uygulamaları ve müçtehitlerin bu ayet ile 
sünnete dayanarak yaptıkları içtihatları şöyle özetleyebiliriz:  
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A) Savaşta İslâm ordusunun asıl hedefi, düşman askerlerini yakalamak de-
ğil, düşmanı yıpratarak savaş gücünü kırmak ve savaşa son vermektir. Esir 
almaya, düşmanın kökü kazınıp savaş alanında mücadele eden hiçbir asker 
kalmayınca başlanmalıdır. Araplara daha başlangıçta böyle bir emrin veril-
mesi, fidye elde etmek veya köle temin etmek hırsına kapılarak savaşın asıl 
hedefini unutmamaları içindir.  

B) Savaşta esir alınanlar hakkında: Müslümanlar, savaş esirlerine iyilik ya-
pıp onları serbest bırakma veya fidye alma hususunda serbest bırakılmış-
lardır. Bundan, savaş esirlerinin öldürülmeyeceği genel hükmü çıkmakta-
dır. Hz. Abdullah ibn Ömer, Hasan Basri ve Atâ gibi müçtehitler, kişinin 
ancak savaş durumunda öldürülmesinin caiz olabileceğini, savaş bittikten 
sonra, elimize esir düşenleri öldürmenin caiz olmadığını savunurlar.  

C) Her şeye rağmen, bu ayette esirleri öldürme açık bir şekilde yasaklan-
mamıştır. Bundan yola çıkarak Hz. Peygamber (s.a) Allah'ın emrinin özünü 
şu şekilde anlamış ve uygulamıştır: İslam devlet başkanı, bazı savaş esirle-
rinin öldürülmesini gerekli buluyorsa ve bunun için özel durumlar ve mec-
buriyetler hissediyorsa öldürebilir. Fakat bu genel bir kural değil, tersine 
genel kural içinde özel bir durumdur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a), Bedir 
Savaşı'nda esir alınan yetmiş kişi içinden sadece Ukbe bin ebi Muayt ve 
Nadr ibn el Haris'i öldürttü. Uhud Savaşı esirlerinden yalnız şair Ebu Azze' 
nin öldürülmesini emretti. Hayber Savaşı'nda alınan esirlerden sadece 
Kinane İbn Ebi el-Hukayk öldürüldü. Çünkü bu adam anlaşmayı bozmuş, 
verilen sözü tutmamıştı. Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber (s.a) 
bütün Mekke halkından, yalnız birkaç kişinin nerede yakalanırlarsa derhal 
öldürülmeleri emrini verdi. Bu istisnaların dışında Hz. Peygamber'in (s.a) 
genel tavrı, savaş esirlerinin hiçbir zaman öldürülmemesi yönündeydi. Ra-
şid halifelerin tutumu da böyle oldu. Onların zamanında da savaş esirleri-
nin öldürülmesine ait örnekler çok nadirdir. Bu nadir örnekler de özel se-
beplere ve mecburiyetlere dayanır. Hz. Ömer ibn Abdülaziz de, halifeliği sü-
resince sadece bir savaş esirini öldürtmüştür. Öldürülen bu esir, Müslü-
manlara yaptığı aşırı zulümle meşhurdu. İslâm bilginleri, bu uygulamalar-
dan, İslâm devlet başkanının, gerekli gördüğü ve mecbur kaldığı takdirde, 
savaş esirlerinin öldürülmesini emredebileceği görüşüne varmışlardır.  

D) Savaş esirleri hakkında konulan genel hükümler şunlardır: Ya onlara iyi-
lik yapılıp serbest bırakılır veya fidye uygulanır. İyilik yapma kavramı dört 
şeyi içerir: a) Esaret müddetince esire iyi davranılması, b) Öldürme veya 
müebbet hapse mahkûm etme yerine onu köle yaparak Müslümanların 
hizmetine verme, c) Cizye alarak (senelik devlet vergisi koyarak) İslâm dev-
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letinin vatandaşı (zimmi) yapılması, d) Bir karşılık alınmadan serbest bıra-
kılması. Fidye uygulamasının da üç biçimi vardır: a) Maddi karşılık alınarak 
esirin serbest bırakılması, b) Birtakım özel hizmetler yaptırdıktan sonra ser-
best bırakılması, c) Düşman eline esir düşmüş Müslümanlarla takas edil-
mesi. Hz. Peygamber (s.a.) ve ashabı, çeşitli zamanlarda ve yerine göre bü-
tün bu uygulamaları yapmışlardır.  

E) Hz. Peygamber (s.a) ve ashabının uygulamalarından anlaşılmaktadır ki 
savaş esiri, devletin iradesi ve esareti altında kaldığı müddetçe barınması, 
beslenmesi, hasta veya yaralı ise tedavisi devlete aittir. Esirleri aç ve çıplak 
bırakmak veya onlara işkence yapmak İslâm hukukunun asla fırsat 
vermeyeceği bir tutum ve davranıştır. Aksine, onlara iyi muamele edilmesi-
ni teşvik eder: Bedir Savaşı'nda Hz. Nebi (s.a) esirleri ashabına bölüştürdü 
ve "Bu esirlere iyi muamele ediniz" diye emretti. O sırada esirler arasında 
bulunan Ebu Aziz: "Beni teslim ettikleri Ensarın evinde ev halkı sabah ak-
şam sadece hurma ile yetinirken bana yemek ikram ediyorlardı” demiştir. 

F) İslâm, esirlerin devamlı esarette tutulmalarını ve zorla yaptırılan hizmet-
lerle onlardan faydalanılmasına asla izin vermemiştir. Kendileriyle veya 
temsil ettikleri ulusun yöneticileri ile savaş esirlerinin takas edilmesi yahut 
fidye karşılığı serbest bırakılmaları gibi bir anlaşmaya varılamazsa, bunla-
ra köle olarak çok iyi davranılması şartıyla Müslümanlara dağıtılmaları 
uygun görülmüştür. Hz. Peygamber (s.a) devrinde bu prensiplere göre ha-
reket edilmiş, Ashab devrinde de bu uygulama devam etmiştir. İslam hu-
kukçuları da bu uygulamanın caiz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu-
nunla birlikte; bir kişi esir olmadan önce İslam'ı kabul etmişse, derhal ser-
best bırakılır, ama yakalanıp esir edildikten sonra veya savaş ganimeti 
olarak verildikten sonra İslam'ı kabul ettiğini söylerse, serbest bırakılamaz.  

G) İslâm'da savaş esirlerine iyilik yapmanın üçüncü bir şekli de esirlerin ciz-
ye denilen vergilerle vergilendirilip zımmi vatandaş yapılması ve Müslü-
man vatandaş gibi serbestçe, özgürlük içinde yaşamalarının sağlanmasıdır.  

H) İyilik etmenin dördüncü bir şekli olarak da, esirin hiçbir bedel, vs. alın-
madan serbest bırakılması vazedilmiştir. Bu, İslam devletinin esirin genel 
durumu karşısında kullandığı özel bir yetkidir. Bu özel yetki ile onu hayat 
boyu memnun bırakarak düşmanlıktan dostluğa, kâfirlikten Müslümanlığa 
dönmesi ümidi ile esir serbest bırakılmaktadır. Mekke fethedildiğinde, Hz. 
Peygamber (s.a)’in büyük bir müsamaha ile bu insanları bağışlaması Arap-
lara öyle bir güven ve gönüllerine öyle bir sükûn vermişti ki, artık onlar, 
diktatör, zalim ve bir kralla değil, son derece şefkatli, zengin gönüllü, 
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merhametli bir liderle karşı karşıya bulunduklarını anlamışlardı. İşte bu 
sebeple, Mekke'nin fethinden sonra bütün Arap Yarımadası'nın fethedil-
mesi iki seneyi geçmemişti. Huneyn Savaşı'ndan sonra, Havazin kabilesin-
den bir heyet gelerek esirlerinin serbest bırakılmasını istemişti. O sırada 
bütün esirler paylaşılmış durumdaydı. Hz. Peygamber (s.a) Müslümanlara:  
"Bu insanlar tövbe etmiş ve pişman olmuşlardır. Sizden kim hissesine dü-
şen esiri kendi isteğiyle karşılıksız serbest bırakmak istiyorsa bıraksın. Kar-
şılık isteyenlere ise, Beytü'l-Mal'a ilk gelen gelirden karşılığını vereceğiz" 
buyurdu. Bunun üzerine 6.000 esir serbest bırakıldı. Karşılık isteyenlere de 
Beytü'l Mal'dan karşılığı verildi. (Buhari, Ebu Davud, Müsned-i)  

I) Esirlerin para karşılığında serbest bırakılmaları örneğine Hz. Peygamber 
(s.a) döneminde sadece Bedir olayında rastlıyoruz. Esir başına 1.000 ile 
4.000 dirhem arasında bedel alınarak serbest bırakılmışlardı. (Tabakat-ı 
İbn Sa'd, Kitabu'l-Emval.)  

İ) Esirlerin hizmetleri karşılığında serbest bırakılması uygulamasının örne-
ğini de Bedir olayında görüyoruz. Kureyş esirlerinden, mali gücü olmadığı 
için fidye veremeyenlerin serbest bırakılmaları için Hz. Peygamber (s.a) her 
birinin Ensar çocuklarından on tanesine okumayazma öğretmesini şart 
koşmuştu. (Müsned-i Ahmed, Tabakat-ı İbn Sa'd, Kitabu'l Emval)  

J) Hz. Peygamber (s.a) döneminde, esir değişiminin çeşitli örneklerinden, 
bir keresinde Hz. Peygamber (s.a), Hz. Ebu Bekir'i (r.a) görevlendirmişti. Bu 
olayda ele geçirilen birkaç esirden, aralarında, Hz. Seleme bin Ekva'nın his-
sesine düşen güzel bir kadın vardı. Hz. Peygamber (s.a) bu kadını ısrarla is-
teyerek Hz. Seleme'den geri almış ve onu Mekke'ye göndererek orada esir 
bulunan birkaç Müslümanın serbest bırakılmasını sağlamıştı. 

9. Allah sırf batıla tapanları yok etmek isteseydi, sizin yardımınıza ihtiyaç 
duymazdı. Bu işi, Allah'ın yarattığı bir yer sarsıntısı veya her tarafı kapla-
yan bir tufan da hallederdi. Fakat Allah, Hakk'a bağlı olan insanların batıla 
tapanlar ile mücadele etmelerini, onlara karşı cihat etmelerini istemekte-
dir. Bu sayede, içlerinde temiz hasletler bulunanlar, bu imtihanla ortaya 
çıkar; herkes amellerinden dolayı hak ettiği makam ve dereceye ulaşır.  

10. Bir insanın Allah yolunda öldürülmesi, canından olması, kendisi de dâ-
hil olmak üzere yaptığı hiçbir şeyin heba olup gitmesi demek değildir. Şe-
hitlerin canlarını feda etmelerinin dünyada kendilerine fayda sağlamadığı-
nı veya ancak geride kalanlara faydası olacağını düşünenler, yanılmış olur. 
Çünkü şehitlerin ölümleri kendileri için bir kayıp değil, büyük bir kazançtır. 
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SELÂM VE SELÂMIN ADABI 
 
4 En-Nisâ: 
86) Bir selâmla selâmlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selâm verin 
ya da aynıyla karşılık verin.114 Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam ola-
rak yapandır.  

114. Müslümanlar özellikle kâfirlere karşı nazik ve medenî davranmaları 
konusunda uyarılıyorlar. Çünkü o dönemde iki topluluk arasındaki ilişki, 
düşmanlık tohumları üzerine kurulmuştu. Gerginliğin bu denli fazla olduğu 
bir dönemde Müslümanlar, gayri insanî ve vahşice davranışlarda bulunma-
maları konusunda uyarılıyorlar. Yani davetçiler kendilerine saygı ile selâm 
veren kimselere karşı aynı şekilde saygılı ve nazikçe karşılık vermelidirler. 
Hatta onlar karşılarındaki kimselerden çok daha saygılı ve insanca davran-
malıdırlar. Sert davranış ve sözlerin hiç kimseye faydası olmaz. Bu tür dav-
ranış ve sözler özellikle, kendilerini insanları Hak yola çağırmaya adayan ve 
insanları doğru yola ulaştırmaya uğraşan İslâm tebliğcilerinin görevine uy-
gun düşmez ve Müslümanların yüklendiği misyona da büyük zararlar verir. 

19 Meryem:     
62) Orada “selâm!” ın dışında, hiç boş söz' işitmezler.38  Orada onların sa-
bah akşam, rızıkları vardır. 

38. "Selâm" kelimesi "hata ve kusurlardan uzak" anlamına gelir. Burada 
cennette insanın tadacağı en büyük zevkin orada hiçbir boş, ayıp ve kötü 
söz işitmemek olduğunu kastetmektedir. Tüm cennetlikler saf, temiz ve za-
rif insanlar olacaklar, yaratılıştan nazik ve sağduyu sahibi olacaktır. Herkes 
küfür, kötü söz, müstehcen şarkılar ve diğer çirkin seslerden emin ve selim 
olacaktır. İnsanın duyacağı herşey iyi anlamlı ve doğru olacaktır. Bu, ancak 
sağduyulu ve nazik bir duyarlılığa sahip kimsenin değerlendirebileceği ger-
çekten büyük bir lütuf ve nimettir. Çünkü sadece böyle kimse kokuşmuş 
toplum içinde yaşamanın korkunçluğunu hissedebilir ki bu toplumda onun 
kulakları hiçbir zaman yalanlara, küfre, kötü sözlere, sapık ve ayıp konuş-
malara karşı duyarlılığını yitirmez. 
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SÜS VE ZİNET 
 
7 El-A’râf: 
32) De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim ha-
ram kılmıştır?"22 De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, 
kıyamet günü ise yalnızca onlarındır."23 Bilen bir topluluk için ayetleri 
böyle birer birer açıklarız. 

22. Bu soru şeklinin, Kur'an-ı Kerim'in bâtıl yol ve dinleri çürütmek için kul-
landığı tipik bir usul olduğuna dikkat edilmelidir. Soruda ima edilen tema 
şudur: Allah tüm temiz, iyi ve güzel olan şeyleri kulları için yarattığından, 
bunların kullarına haram kılınması Allah'ın iradesi ile olamaz. Binaenaleyh, 
eğer dinî, ahlâkî toplumsal bir sistem, bunları haram veya mekruh kılar ve-
ya ruhî yücelme ve ilerlemeye engel olarak düşünürse, işte bu özelliği, o 
sistemin Allah'tan gelmediğini daha başında gösteren açık bir delildir.  

23. Aslına bakılırsa, hayatın içinde iyi olan, güzel olan ne varsa; bunların 
hakiki mülk sahibine, inanarak iman eden ve inançlı olmanın mükâfatına 
layık olan mümin kulların sahip olması gerekir. Fakat bu dünyada, hayatın 
nimetleri kâfirlere de verilir, çünkü burası insanoğlunun imtihan yeridir. Bu 
nedenle kâfir, müminden daha büyük pay alabilir. Fakat iyi ve güzel şeyle-
rin iman temeline göre dağıtılacağı ahirette ise, bütün bu şeyler sadece 
müminlerin istifadesine sunulacaktır. Diğer tarafta, Allah'a karşı isyan tav-
rını benimsemiş olan inançsız kimseler, dünyada O'nun nimetleriyle yaşa-
malarına rağmen, ahirette bu ikramlardan hiçbir şey alamayacaklardır." 

16 En-Nahl: 
 14) Denizi sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve gi-
yiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) ya-
rarak akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazlından aramanız 
ve şükretmeniz içindir. 

43 Ez-Zuhruf: 
18) Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadeleden uzak olan (kızlar)ı mı 
(Allah'a layık görüyorlar)?17  

17. Yani, "Yumuşak, nazik ve fıtraten zayıf olan kız çocuklarını Allah'a nis-
pet ediyor, kuvvetli bir yaratılışa sahip olan erkek çocuklarını kendinize alı-
yorsunuz." Bu ayetten, kadınların mücevher takmalarının dinen caiz oldu-
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ğu hükmü de çıkıyor. Çünkü mezkûr ayette, mücevheratın kadın tarafından 
takılmasının tabii bir şey olduğu anlatılmaktadır. Nitekim bu konuda Hz. 
Ali'den rivayet edilen bir hadiste "Rasulullah'ın bir elinde altın, diğerindey-
se ipek bulunduğu bir halde "ümmetimin kadınları için bunları kullanmak 
helâldir" diye buyurduğu naklolun maktadır. (İmam Ahmed, Nesei, Tirmizi) 
Allame Ebu Bekir el-Cessas, bu konuyla ilgili olmak üzere aşağıdaki rivayeti 
nakletmiştir: Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre "Bir defasında Zeyd b. Ha-
rise'nin oğlu Üsame yaralanır ve yarasından kan akmaya başlar. Üsameyi 
oğlu gibi seven Resulullah bunun üzerine onun yarasından akan kanı mü-
barek ağzıyla emmeye, sonra tükürmeye başladı. Bu esnada ise "Üsame 
kız olsaydı ona mücevherler takar, ona güzel elbiseler giydirirdim" diye 
söyleniyordu." Hz. Aişe'ye göre "Zekâtı verilmek suretiyle mücevher tak-
mak günah değildir." Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eşari'ye "Bölgende yaşayan 
müslüman kadınlara, mücevherlerinin zekâtını vermelerini emret" diye ya-
zıyla bir emirname göndermiştir. İmam Ebu Hanife, Ömer b. Dinar'dan 
naklen şöyle bir olay rivayet eder. "Hz. Aişe'nin kız kardeşleri ve Abdullah 
b. Ömer'in kızları mücevherat takarlardı."  

 
ŞEFAAT ETME HAKKI  
 
2 El-Bakara: 
255) Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve 
uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmak-
sızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir?281 O, önlerindekini ve ar-
kalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç bir şeyi 
kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-
kuşatmıştır. Onların korunması Ona güç gelmez. O pek yüce ve büyüktür. 

281. Burada, peygamberlerin, meleklerin vs. Allah'tan şefaat dileyecekle-
rini ve O'nu bağışlamaya zorlayacaklarını sanan kimselere cevap veriliyor. 
Evrenin Hâkimi’nin izni olmaksızın hiçbir peygamber, melek ve aziz (Velî) 
O'nun önünde değil şefaat dilemek tek bir söz bile söyleyemeyecektir.  

Bir önceki ayette ve daha birçok ayette değinildiği gibi, Kur’an’a göre 
“şefaat inancı” kesinlikle şirktir. Burada, müşriklere cevap verilmekte, 
onların kendilerine şefaat edeceklerini öne sürdükleri ilahları için, onlara 
böyle bir yetkinin verilmediği ifade edilmektedir. Birilerinin şefaat 
edebilmesi için, Allah’ın yetki vermesi gerekir, Allah da yetki vermediğine 
göre, kimse şefaat edemeyecektir, denmektedir.  
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6 El-En âm: 
51) Rab’lerinin huzurunda şefaatçi ve velileri olmaksızın, hesaba çekil-
mekten korkanları, Kur'an'la uyar ki; takva sahibi olsunlar.33 

33. Bir gün yaptıklarının hesabını Allah önünde vereceklerine inananlara, 
bir başkasının şefaatinin kurtulmalarında yardımcı olacağı şeklinde batıl 
ümitler beslemeyenlere karşı ilgi gösterip uyarmalısın. Çünkü bu 'uyarı' an-
cak bu tür kişiler üzerinde etki yapabilir. Yoksa ölüm ve bir gün Allah'ın hu-
zuruna çıkacaklarını hiç düşünmeden ve dünya hayatının zevklerine dalıp 
gitmiş olanlar üzerinde değil. Yine herhangi bir aziz ya da kutsal bir kişinin  
Allah önünde şefaatçilik yapacağından, ya da falanca tarafından günahla-
rının kefaretinin ödenmiş olduğundan dolayı ahirette kendilerine hiçbir za-
rar dokunmayacağı inancına kapılarak, bu dünyada neşeye kapılanlar üze-
rinde de bu uyarının herhangi bir olumlu etkisi olmayacağı açıktır. 

20 Tâ-Hâ: 
109) O gün, Rahman (olan Allah)'ın kendisine izin verdiği ve sözünden 
hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz.85  

85. Bu başka bir şekilde de yorumlanabilir: "O gün, Rahman'ın dilediği hak-
kında şefaat edilmesine izin verdiği ve onun için konuşulmasından hoşlan-
dığı kimse hariç hiç kimse hakkında yapılan şefaat kabul edilmez." Her iki 
yorum da aşağıdaki ayetlerle desteklenmektedir: "İzni olmaksızın O'nun 
katında şefaatte bulunacak kimdir?" (Bakara: 255) "Ruh ve meleklerin saf-
lar halinde duracakları gün, Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında 
olanlar konuşamazlar. Konuşacak olan da doğruyu söyleyecektir." (Nebe: 
38) "Onlar kendisinden hoşnut olunandan başkası için şefaat edemezler ve 
Onun haşyetinden içleri titrer." (Enbiya: 28)  

53 Necm Sûresi: 
26) Göklerde nice melekler var ki, Allah’ın dilediği ve hoşnut olduğu kim-
seler için izin vermesi dışında onların şefaatleri1 hiçbir yarar sağlamaz.   

1. Ayette sözü edilen “meleklerin şefaati” bu dünyaya yönelik bir yardım-
dır. Kur’an’da bu tarz yardımların müşriklere karşı savaşlarda yapılmış ol-
duğu açıkça yer almaktadır. Günahların bağışlanması, torpil yapılması ve 
affedilmeye aracılık yapılması tarzındaki şefaat inancı, “müşrikçe”, “müş-
riklere ait” bir inanç olup, Kur’an tarafından kesin bir dille reddedilmekte-
dir. Kur’an’a göre (Nebimiz de dâhil) birilerinin “şefaat” edeceğine dair 
olan inanç, kesinlikle şirktir.                        (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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ŞEHİTLER DE ÖLÜR 

2 Bakara: 
154) Allah yolunda öldürülenler için, “ölüler” demeyin. Bilakis, onlar “di-
ri”dirler.1 Ancak, siz, bunu kavrayamazsınız.  

1. Kur’an’a göre her canlı ölümlüdür. Dolayısı ile şehitler de ölürler. Bu ke-
sin bir bilgidir. Bu ayette söz konusu edilen “dirilik” ile kastedilen şey, “Al-
lah yolunda ölmenin karşılığında, sahip olunacak mevki, makam ve itibarın 
değeri ”dir. Bu, öyle güzel bir makamdır ki hiçbir canlılık ona denk olamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

3 Âl-i İmran: 
169) Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma.1 Bilakis onlar diridirler, 
Rabb’leri katında rızıklanmaktadırlar.   

1. Kur’an’a göre; Allah yolunda ölenler de dâhil, her canlı ölümü tadacak-
tır.(3/Al-i İmran185) Her canlı ölecektir. Burada, şehit olarak ölmenin, nor-
mal bir ölüm olarak görülmeyecek kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. 
Allah yolunda ölmenin diğer ölümlerden farklı olduğudur. Sıradan bir ölüm 
olmadığıdır. Zira bu tarz bir ölüm: Allah’ın yanında çok aziz, değerli ve çok 
şerefli bir ölüm şekli olduğundan, Allah, bu niteleme ile diğer ölümlerden 
farkı ortaya koymak için; ‘Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma’ demekte-
dir. Bu, öylesine güzel bir ölüm şeklidir ki, Allah’ın katında en iyi şekilde 
ağırlanma yapılmaktadır.                               (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

 
 

 
“ŞERİAT 
 
5 El-Mâide: 
48) Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı78 doğrulayıcı ve ona 
'bir şahid gözetleyici'79 olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse araların-
da Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva- 
(istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-
yöntem kıldık.80 Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak 
(bu) size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. 
Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şey-
leri size haber verecektir. 81  
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78. Burada el-Kitap kelimesinin kullanılışı oldukça anlamlıdır. "Kur'an ken-
dinden önceki kitaplardan kalanı doğrular" yerine, "Kitap'tan kalanı" den-
mektedir. Bu, Allah tarafından farklı dillerde ve farklı zamanlarda gönderi-
len Kur'an'ın ve diğer kitapların, gerçekte Yazar'ı, hedefi ve amacı tek olan 
aynı bilgiyi öğreten kitap olduğunu gösterir. Aralarındaki fark, farklı diller-
de olmaları ve hitap ettikleri kavimlere uygun olan yöntemleri kullanmala-
rıdır. Bu bakımdan, bu kitapların birbirlerini desteklemeleri, çelişmeyip 
uyuşmaları gerçeği, hepsinin tek ve aynı Kitab'ın (el-Kitap) değişik nüshala-
rı olduğunu gösterir.  

79. Arapça müheymin kelimesi anlam bakımından oldukça kapsamlıdır. 
Koruyan gözeten, tanıklık eden, barındıran, doğrulayıp destekleyen de-
mektir. Kur'an "Kitab"ı korur. Çünkü onda tüm önceki kitapların öğretileri 
vardır. Gerçek öğretileri kaybolmasın, boşa gitmesin diye Kur'an önceki ki-
tapları gözetir. Onlarda değişmeden kalan Allah'ın sözüne şahit olduğu için 
onlara tanıklık eder ve insanların katıp karıştırdığı tevil ve tefsirlerden arın-
dırır. Yani Allah'ın sözünü, insanların kattığından arındırarak doğrular.  

80. "Her biriniz için kanun ve hayat tarzı kıldık" cümlesi, "Bütün Peygam-
berler ve kitaplar aynı yaşama şeklini öğrettiği, hepsi de birbirini doğrula-
yıp desteklediği halde, neden kanunlarının ayrıntılarında farklılıklar var-
dır?" şeklinde akla gelebilecek bir soruya cevap vermek için konmuş bir ara 
cümledir. Söz gelimi, yukarıdaki soru bir örnekle şöyle sorulabilir: Çeşitli 
peygamberlerin ve kitapların getirdiği kültürel, sosyal düzenlemelerde ve 
ibadet biçimlerinde neden bazı farklılıklar vardır?  

81. Bu sorunun cevabı şöyledir: 1) Bunların hepsi de farklı toplumlara ve 
farklı zamanlara uygun düşsün diye Allah tarafından farklı düzenlemeler 
getirilmiştir. 2) Hiç şüphesiz Allah, başlangıçtan beri tüm insanlar için tek 
ve aynı Kanun'u koyabilir ve onların hepsini tek bir ümmet yapabilirdi; fa-
kat pek çok gerekli nedenlerle böyle yapmamıştır. Buradaki hikmetlerden 
biri, kendilerine Allah tarafından gönderilen mesaja itaat edip, etmeyecek-
leri konusunda insanları denemektir. Önyargılı olmayan ve İlâhî Sünnet ‘in 
ruhu ve niteliğiyle birlikte,  düzenlemelerin yerini anlayan kimseler, hangi 
biçimde gelirse gelsin gerçeği tanıyacak ve kabul edeceklerdir. Buna karşı-
lık, Sünnet ‘in gerçek ruhunu anlamayan, bu düzenlemeleri Sünnet ‘in ken-
disi yerine koyanlar ve kendi eklentilerde önyargıya kapılarak, ellerindekini 
değiştirmek üzere Allah'tan gelen herşeyi reddedeceklerdir. Bu tür bir de-
neme yukarda sözü edilen iki tür insanı birbirinden ayırt etmek için gerek-
liydi. Bu yüzden değişik kanunlar ve düzenlemeler yapılmıştır. 3) Kanunla-
rın hepsinin gerçek hedefi, görünürde taşıdıkları farklılıklara bakmadan, Al-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 433 

  

lah'ın insanlara üzerinde yarışmalarını emrettiği faziletlerin yeşertilmesi-
dir. Bu yüzden, Kanun'un gerçek amacını göz önünde bulunduranlar, İlâhî 
Kanunların ve düzenlemelerin gösterdiği çizgide bu amaca doğru yürümeli-
dirler. 4) Önyargıların, inadın ve yanlış zihni tavırların ürettiği farklılıklar ne 
sempozyumlarda, ne de savaş alanlarında çözülebilir; Son Hüküm günü bü-
tün bunlar nihaî hükmüyle Allah tarafından karara bağlanarak gerçek 
açıklanacak ve insanlar hayatları boyunca daldıkları tartışmalarda yatan 
Hakk'ın veya Bâtıl'ın miktarını öğreneceklerdir.  

22 El-Hacc: 
67) Biz her ümmete15 bir ibadet-tarzı(Mensek) kıldık, onlar bu tarz üzere 
ibadet etmektedirler. Öyleyse, din işinde seninle asla çekişmesinler.16 
Sen, Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin.  

15. Her Nebi’nin gönderildiği topluluk, kavim o peygamberin ümmetidir.  

16. "Önceki peygamberler halkına nasıl bir "hayat tarzı" getirmişlerse, sen 
de aynı "hayat tarzı” nı getirdin. Bu nedenle insanların senin getirdiğin 
"Kanun"a karşı çıkmaya ve bu konuda seninle tartışmaya hakları yoktur."  

42 Eş-Şûrâ: 
13) O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye din-
den Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve 
İsa'ya da vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı). Senin 
kendilerini çağırmakta olduğun şey, müşrikler üzerine ağır geldi. Allah, 
dilediğine bunu seçer ve içten kendisine yöneleni20 hidayete eriştirir.  

20. Burada, ilk ayetteki husus tekrarlanmış ve şöyle buyrulmuştur: "Daha 
önce gelen peygamberler nasıl yeni bir dini tebliğ etmemişlerse, Hz. Mu-
hammed de (s.a) yeni bir din icad etmemiştir. Hz. Muhammed (s.a) önceki 
peygamberlerin tebliğ ettikleri aynı dini, şimdi de sizlere tebliğ etmektedir. 
Kur’an’da Hz. Âdem Peygamberden sonra Hz. Nuh (a.s) a kadar gönderilen 
Peygamber veya kitaplarla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  Peygamberler 
halkasından ilk olarak Hz. Nuh'un (a.s) ismi zikredilmektedir. Hz. Nuh'un 
(a.s) hemen ardından Hz. Muhammed'in (s.a) adı gelmektedir. Çünkü o, 
insanlığın en son peygamberidir. (Hatemun Nebiyyin) Daha sonra Hz. İbra-
him'in (a.s) ismi zikredilmektedir. Çünkü Araplar, Hz. İbrahim'i (a.s) ataları 
olarak kabul ederlerdi. Peşinden Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa'nın (a.s) isimleri-
nin zikredilme nedeni ise, Yahudi ve Hıristiyanlar onların getirdikleri dini 
takip ettiklerini söylüyorlardı. Tüm bunlar, dinin beş peygamberle sınırlı ol-
duğu anlamına gelmez. Böyle bir açıklama tarzının ortaya konulma nede-
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ni, her Resul’ün aynı dini getirmiş ve dünyada yaygın olan dinlerin onların 
adlarıyla anılmış olmasıdır. Bu ayeti kerime, "din" ve "din"in maksadı hak-
kında bizleri oldukça aydınlatmaktadır. Dolayısıyla bu husus üzerinde biraz 
durmakta yarar görüyoruz. Ayette, "şereçlekûm" (Sizin için tayin ettik o 
size... Şeriat yaptı.) ifadesi geçmektedir. Şerea, sözlükte "yol yapmak" an-
lamındadır. Istılah olarak ise, yol, kanun, kural ve kaideler için kullanılır. 
Arapça'da "teşri", anayasa demektir. Şerea, Şeriat ve Şari' kelimeleri ise, 
Anayasa, Kanun ve Kanun Koyucu şeklinde karşılıklarını bulur. Surenin 4-9. 
ve 10. ayetlerinde, kâinatın ve herşeyin sahibinin, insanların gerçek velisi-
nin, aralarındaki ihtilafı çözüme kavuşturanın Allah olduğu beyan edilmek-
tedir. Dolayısıyla Şari'de O olmalıdır. Binaenaleyh kurallar koymak ve bir 
nizam tesis etmek, Rab, Veli ve Hâkim olan Allah'ın hakkıdır. O da bu hak 
dolayısıyla din ve şeriat vermiştir. Daha sonra "min' ed-din" (dinden) 
ifadesi gelmektedir ki, bu ifadeyi Şah Veliyullah Dihlevi, " Allah'ın koyduğu 
anayasa " şeklinde tercüme etmiştir. Zümer Süresin'de de "din" kavramı; 
"Bir kimseyi otorite kabul etmek suretiyle, onun yol göstericiliğine uymak 
ve böylece onun emirlerine tabi olmak" şeklinde anlaşılmaktadır. Şayet 
"din" kavramını "yol" anlamında ele alırsak o takdirde yolu çizen ve kural-
ları belirleyen zat, "Vacip-ul-İtaat" olur. Yani, O'nun çizdiği yola ve belirle-
diği kurallara uymak bir zorunluluk arz eder. Bu noktadan Allah'ın göster-
diği Kitab'ın salt tebliğ ve tavsiye niteliği taşımadığı ayrıca, O'nun çizdiği 
yola ve belirlediği kurallara uymanın da gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bir 
şahıs sözkonusu kuralları inkâr ederek uygulamamakta ısrar ederse, Allah 
'a isyan etmiş olur. Devamlı, Rasûlullah’ın (s.a) tebliğ ettiği din ve yasanın 
aynısının Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. Musa'ya (a.s) gönderildiği 
beyan olunuyor. Yani, onlara verilen "Hidayet" şimdi Hz. Muhammed'e de 
verilmiştir. Bundan birçok husus ortaya çıkmaktadır. a) Allah herkese tek 
tek hidayet göndermemiştir ama her dönemde peygamberler vasıtasıyla 
yasalar göndermiştir. b) Bu din, başlangıçtan bu yana aynıdır hiçbir zaman 
farklı ayrı bir "din" gönderilmemiştir. c) Allah'ın hidayet ve otoritesi, Re-
sullerin aracılığıyla insanlara tebliğ edildiğinden dolayı, Resullere itaat et-
mek dinin bir şartıdır. Çünkü vahiy onların aracılığıyla gönderilmiştir ve bu 
esas, dinin cüzü ve imanın şartlarındandır.  

Özetle peygamberlerin şu iki görev için gönderilmiş olduklarını söyleyebili-
riz. Birincisi, dinin hâkim olmadığı yerde dini ikame etmek, ikincisi, eğer din 
ikame olunmuşsa onu ayakta tutmaya çalışmak. Istılahı anlamda "ikame 
etmek", bir kanun tebliğ etmek değil, onu fiilen yerine getirmek ve yaymak 
demektir.  
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Kur'an'da, dini ikame etmek, sadece inançtan ve birkaç ahlâkî kuraldan mı 
ibarettir, yoksa şeriatın hayata geçirilmesi midir? Kur'an bize "din" olarak 
şunları göstermektedir. "Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a halis kılarak 
ve muvahhitler olarak O'na kulluk etmeleri, salâtı ikame etmeleri, zekâtı 
vermeleri emredilmiştir. İşte doğru din budur." (Beyyine: 5) Bu ayeti keri-
meden de anlaşılacağı üzere, namaz ve zekât dinin birer cüz'üdür. Oysa bu 
iki husus hakkında muhtelif şeriatlarda farklı hükümler vardır. Nitekim hiç 
kimse önceki şeriatlarda namazın şartlarının, (rekât, kıble, vakit vs.) aynı 
olduğunu öne süremez. Ayrıca zekâtın nisap miktarı da aynı değildir. Fakat 
bu şekli farklılıklara rağmen, Allah bunları dinin birer cüz'ü olarak nitele-
miştir. Şeriatın kuralları bizzat dinin kendisidir ve bu kuralları çiğneyenlere 
cehennemin sonsuz ateşi va'd edilmiştir. Sözgelimi, Kur'an'da miras hü-
kümleri beyan olunduktan hemen sonra şöyle buyrulmuştur: "Kim de Al-
lah'a ve O'nun elçisine karşı gelir, O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi 
kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır." (Nisa: 14) İşte bu 
şekilde şiddetle haram kılınmış suçların (Örneğin, anne, kız kardeşle evlen-
mek, içki, hırsızlık, kumar, yalan yere şahitlik yapmak) işlenmesini engelle-
mek, dini ikame etmenin bir cüz'üdür. Şayet bunlar "din"e şamil kılınmaz 
ise, (neuzibillah) Allah, kendilerine, yapılması zorunlu olmayan gereksiz 
emirler vermiş olur. Ayrıca, Allah birtakım ibadetleri (oruç, hac vs.) farz kıl-
mıştır. Şimdi biz sözkonusu bahaneleri öne sürerek oruç ibadetini "din"in 
dışına çıkaramayız veya "hac" sadece Hz. İbrahim (a.s) ve oğlu için farz kı-
lınmıştır diyerek, haccı ifa etmekten kaçınamayız. "Biz herkese bir din ve 
yol kıldık" ayetini yanlış yorumlayan kimseler: "Şeriatlar her ümmet için 
ayrıdır ve farklı şeriatlar dolayısıyla, peygamberler sadece dini ikame et-
mekle görevlidirler, şeriatları değil." demektedirler. Oysa ayeti kerime bu 
düşüncenin tam aksini doğrulamaktadır. Nitekim Maide Suresi'nin 41. Aye-
tinden 50. ayete kadar ki bölümünü siyak ve sibak bütünlüğü içinde dikkat-
le mütalâa edersek, her peygambere din ve şeriat verilmiş olduğunu, dola-
yısıyla onların kendi dönemlerinde din ve şeriatı ikame etmekle mükellef 
olduklarını görürüz. Şimdi Hz. Peygamber'in (s.a) Nübüvvet dönemi oldu-
ğundan dolayı, Şeriatı Muhammediye dinin bir cüz'ü olarak ikame edilmek 
durumundadır. Bu şeriat ile diğer şeriat arasında ihtilaflar varmış gibi gö-
rünüyorsa da, aslında böyle bir ihtilaf ve çelişki yoktur. Nitekim "ihtilaflar" 
mahiyet itibarıyla cüzîdir ve "zaman" unsuru dolayısıyla sadece farklı emir-
ler söz konusudur. Sözgelimi namaz ve oruç her dinde farz kılınmıştır ama 
kıble tüm şeriatlarda aynı değildir. Ayrıca namazın ve orucun erkânı da 
farklıdır. Örneğin diğer şeriatlarda oruç 30 gün olarak farz değildi. Fakat 
şimdi bir kimse çıkıp da, "Daha önceleri namaz ve oruç farz değildi, dolayı-
sıyla Rasûlullah’ın (s.a) gösterdiği biçimiyle özel günlerde oruç tutmanın 
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dini ikame etmekle bir ilgisi yoktur" şeklinde bir sonuca varırsa, böyle bir 
iddiayı kabul etmek mümkün olmaz. Ancak doğru olan husus şudur; "Her 
peygambere döneminde vaki olan şeriatın kaide ve usullerine göre namaz, 
oruç vs. gibi ibadetlerin uygulanması, dinin ikamesi yolundaki gayretin bir 
kısmı olarak emredilmiştir. Binaenaleyh Şeriat-ı Muhammediye içerisindeki 
bu ibadet ve emirleri yerine getirmek dini ikame etmekten başka bir şey 
değildir. Yine bu Kitap, inananlarına, çoğu emirlerinin Müslümanların ikti-
dar sahibi olduğu yerlerde uygulandığı mükemmel bir hayat nizamı öngö-
rür. Nitekim Kur'an, kendi nazil oluş nedenini şöyle anlatmaktadır. "Biz sa-
na Kitab'ı indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hü-
küm veresin, hainlerin savunucusu olma!" (Nisa: 105) Bu kitapta zekâtın 
toplanması ve dağıtılması ile ilgili emir verilmiştir. (Bkz. Tevbe: 60 ve 103) 
Ayrıca bu kitap, Riba’ya dayalı ticaret yapılmasına karşı savaş açar. "Bkz. 
Bakara: 275 ve 279.) Zina ve iftira yapanlara ceza verilmesini (Bkz. Nur: 
24) emreder. Fakat böyle bir savaş, siyasal ve ekonomik iktidar Müslüman-
ların elinde olduğu takdirde mümkün olur. Bu tür emirler sadece Medine'-
de nazil olan surelerde değil, Mekke'de nazil olan surelerde de verilmiştir. 
Dolayısıyla Kur'an da, başlangıcından beri Müslümanları bir zımmî ve yö-
netilen olarak değil, aksine iktidar sahibi kimseler olarak hazırlamıştır. Ra-
sûlullah (s.a) hem tebliğ etti, hem kılıçla savaşarak Arabistan'ı fethetti ve 
hem de mükemmel bir yönetim kurarak, dini ve şeriatı hayatın her sahası-
na hâkim kıldı. Sonuçta bireysel veya toplumsal ahlâk, kültür, siyaset, eko-
nomi, savaş, barış vs. hayatın her bölümünde İslâm'ı uygulamıştır. Dinin 
ikame edilmesi emrolunduktan sonra Allah, son olarak "Dinde ayrılığa düş-
meyin (veya) dini parçalamayın" diye buyurmuştur. Bu ifade ile şu hususlar 
kastedilmiştir: Bir kimse "din" içinde yeni bir takım görüşler (teviller) orta-
ya atar. Fakat ikna edici delillere sahip olmamasına rağmen, kendisine 
inanmayanları tekfir ederek, sadece kendi görüşlerini kabul eden kimseleri 
mü'min olarak addeder. Genellikle bu tür iddiaları ortaya atan kimseler, ya 
daha önce dinde olmayan yeni birşeyleri dine yakıştırır, ya dinin kısımların-
dan birini çıkarır, ya da dinin açık bir nassını tahrif ve tevil ederek acayip 
bir akide ve farklı ameller icad eder. İşte sırf bu tür yaklaşımlardan ötürü, 
önceki ümmetler arasında ayrılıklar çıkmış, parçalanma meydana gelerek 
fırkalar türemiş ve bunlar zamanla müstakil birer din halini almıştır. Bu 
dinlere inanan kimseler, aslında tek bir dinden çıkmış olduklarını tasavvur 
bile edemiyorlar. Ancak bu bağlamda sözkonusu "tefrika" ile makul bir içti-
hat farklılığını karıştırmamak gerekir. Çünkü dinin nasları üzerine düşün-
mek suretiyle hüküm çıkarmada, âlimler arasında birtakım farklılıklar ol-
ması doğaldır. Allah'ın kitabındaki bazı ifadeleri, gerek anlam ve kullanış, 
gerekse lisan itibarıyla farklı şekillerde anlamak mümkündür. İman ederek 
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saadete ermek de iman edenlere haset içinde kalmak da herkesin kendi 
kısmeti ve nasibidir. Allah'ın, nimetlerini taksiminde bir adaletsizlik yoktur. 
Allah, kendisine yönelen kimselere imanı nasip eder. Hidayetten kaçan 
insanları zorla iman ettirmek ise Allah'ın sünneti değildir. 

21) Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allah'ın izin vermediği şey-
leri,38 dinden kendilerine teşrî' ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o fasıl ke-
limesi olmasaydı, elbette aralarında hüküm (karar) verilirdi. Gerçekten 
zalimler için acıklı bir azap vardır.39 

38. "Şürekau" (ortaklar) ifadesi ile sadece insanların kendilerine yalvardık-
ları, müracaatta bulundukları, dua ettikleri, ibadet edip adak kestirdikleri 
ve bu şekilde ortak koştukları tanrılar kastedilmiş değildir. Burada 'ortak-
lar' ile insanların kendilerine Allah ile beraber hüküm koymada ortak kabul 
ettiği kimseler kastolunmaktadır. Öyle ki, onların ortaya attıkları düşünce-
lere, akidelere, nazariyelere iman edilir ve ahlâkî kaideler, kültürel normlar 
şeklinde ihdas ettikleri değerler ölçü olarak kabul edilir. Onların icat ettik-
leri kanunlara, dini törenlere, örf ve adetlere uyulur. Kişisel ve toplumsal 
hayatı düzenlemede, alış verişte, mahkemelerde, siyasette, yönetimde hep 
onların kararları esas alınır. İşte bu, o insanların tabi oldukları şeriatlarıdır. 
Yine bu, Allah'ın dininin karşısında kendi başına müstakil bir dindir. Onlar 
nasıl ki Allah'ın rızası olmadan bir 'din' ortaya koymuşlarsa, onlara uyanlar 
da Allah'ın rızası olmadan uymuşlardır. İşte Allah'dan gayrısına kulluk nasıl 
şirkse, bu da öyledir.  

39. Yani, bu o kadar büyük bir cürümdür ki, şayet Allah son hükmünü ver-
meyi kıyamete kadar ertelememiş olsaydı, bunları dünyada da azaba çarp-
tırırdı. Çünkü onlar Allah'ın kulu oldukları halde ortaya bir 'din' atmışlar ve 
onlara uyanlar da Allah'ın dinini bırakarak onlara tabi olmuşlardır. 

45 El-Câsiye: 
18) Sonra seni dine dayalı bir kanunla görevli kıldık;23 öyleyse ona uy ve 
bilmeyenlerin arzularına uyma. 

23. Yani, bu görevi daha önce İsrailoğulları'na vermiştik, şimdi ise sizlere 
veriyoruz. Onlar, hak kendilerine geldikten sonra, aralarında ihtilafa düş-
tüler ve çeşitli gruplara ayrıldılar. Sonuçta da Allah'ın kendilerine verdiği 
vazifeyi ifa edemeyerek, yoldan çıktılar. Şimdi aynı vazifeyi, insanları Al-
lah'ın gösterdiği yola çağırmanız için sizlere veriyoruz. İşte bu yol İsrail-
oğulları'nın daha önce kaybederek saptıkları yolun tam da kendisidir.  
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TAĞUT: 
 
4 Nisa Sûresi: 
51) Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte1 ve 
Tağuta2 inanıyorlar ve gerçeği yalanlayan nankörler için: “Bunlar, iman 
edenlerden daha doğru yoldadırlar.” diyorlar.  

1. Put, büyü, büyücüler, şeytan ve hurafeler. 2. Allah’a isyan etmek anla-
mına gelen “tağa” kökünden türemiştir. Azgın, sapkın, kötülük önderi, zor-
ba, şeytan, put, kâhin; Allah’ın buyruklarına itibar etmeyen kişi ve kurum 
anlamına gelmektedir. Tağut, insanlara kaba kuvvetle hükmeden kişi veya 
kurumu ifade etmektedir.                               (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

76) İman edenler Allah yolunda, gerçeği yalanlayan nankörler de tâ-
ğûtun1 yolunda savaşırlar. O halde şeytanı veli2 edinenlerle savaşın. 
Kuşkusuz, şeytanın hilesi/düzeni zayıftır.    

1. Tağut: “Azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, zorba, şeytan, put, put 
hane, kâhin, sihirbaz, Allah’ın hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluş.”  

2. Koruyucular, yardımcılar, gözeticiler, destekleyiciler, yandaşlar. Kur’-
an’da yer alan, “veli” ve velinin çoğulu olan “evliya” sözcüğü; dost, dostlar 
olarak çeviriye konu edilmektedir. Oysaki bu sözcükler, etik anlamda dost-
luğu değil; siyasi bağlamda, yönetmeyi, korumayı, gözetilmeyi ifade et-
mektedirler.                                                   (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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TAKVA: 
 
2 El-Bakara: 
21) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki 
takva1 sahibi olasınız.  
1. Korunma; Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla, kötü ve 
zararlı şeylere karşı kendini korumaya, güvenceye almak. 

197) Hac, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder, (yerine 
getirir)se, (bilsin ki) hacda kadına yaklaşmak, fısk yapmak215 ve kavgaya 
girişmek216 yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık 
edinin, kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, ben-
den korkup-sakının.217 

215. Her tür kötü iş her zaman yasak olmasına rağmen, eğer bunlar hac 
esnasında işlenirse daha büyük bir günaha neden olurlar.  

217. Bu ayet yanlış bir takva kavramını izale etmektedir. İslâm'dan önce 
hac yolculuğuna çıkarken erzak almak dünyevî bir tutum olarak nitelenir 
ve gerçek muttaki bir insanın Allah'ın evine giderken yanına hiçbir dünyevî 
eşya almaması beklenirdi. Burada yanına hiç erzak almaksızın Mekke'ye 
hac'ca gitmenin bir meziyet olmadığı bildirilmektedir. Gerçek meziyet ki-
şinin Allah'tan korkması, O'na itaat etmesi ve hayatını günahlardan temiz-
lemesidir. Eğer bir hacı Allah'tan korkmaksızın günah işliyorsa, hac'ca gi-
derken yanına hiçbir dünya malı almasa da aslında anlamsız bir takva gös-
terisi yapmaktadır. Böyle bir kimse hem Allah'ın, hem de insanların gözün-
de kendisi ve yaptığı hac'cı küçük düşürmektedir. Diğer taraftan eğer bir 
kimse Allah'tan gerçekten korkuyor ve ahlâken temizliğini koruyorsa, hac'-
ca giderken birçok dünya malı götürse de hem Allah katında, hem de diğer 
insanlar katında şeref kazanır. 

49 El-Hucurât: 
13) Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Hiç 
şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, takvaca en ileride 
olanınızdır.28 Hiç şüphe yok Allah, bilendir, haber alandır.29    

28. Önceki ayetlerde iman ehline hitap edilerek İslâm toplumunu bozul-
maktan korumak için gerekli talimat ve bilgiler verilmişti. Bu ayette ise 
bütün insan türüne hitap edilerek tüm zamanlarda, bütün dünyayı içine 
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alan büyük sapıklıklar düzeltilmektedir. Yani nesil, renk, dil, vatan ve mil-
liyet taassubu en eski zamanlardan itibaren, her devirde, insanoğluna ken-
di çevresinde bir takım küçük daireler çizdirmiştir. İnsanoğlu bu daireler 
içinde yaratılanları kendinden, dışındakileri de ayrı kabul etmiştir. Bu daire 
herhangi bir akıl, mantık ve ahlâk temeli üzerine değil, yaradılış tesadüfle-
rinin temeli üzerine çizilmiştir. Bazı yerlerde onların iddiaları bir soy, kabile 
veya nesil içinde doğmaktır. Diğer bir yerde ise coğrafi herhangi bir bölge-
de yahut kendine has bir renk taşıyan veya bir dil konuşan millet içinde 
doğmaktır. Daha sonra bu temellere dayanarak kendinden veya yabancı 
diye koyduğu ayırım, başkalarına nispetle kendinden olana daha iyi sevgi 
ve daha çok yardımlaşmalarını sağlamış, diğerlerine karşı ise nefret, düş-
manlık, aşağılama ve hakaret, hatta işkence ve zulmün en kötü biçimlerine 
ulaşmıştır. Irk taassubu konusunda felsefe kurulmuş, bindir çeşit görüşler 
icad edilmiş, kanunlar konmuş, ahlaki temeller atılmıştır. Milletler, impara-
torluklar bunu kendilerine bir prensip yaparak, bir düstur kabul ederek 
asırlar boyu uygulamışlardır. Yahudiler bu ırkçılık duygularına dayanarak 
İsrail oğullarını Allah'ın seçkin kulları kabul etmişler ve kendi dini emirlerin-
de bile İsrailoğullarından olmayanların haklarını ve seviyelerini, daha aşağı 
tutmuşlardır. Bu yüzden Brahmanların üstünlüğü kurulmuş, yüksek taba-
kadan olanlar karşısında diğer bütün insanlar aşağı ve pis kabul edilmiştir 
ve paryalar zillet ve rezaletin çukurlarına atılmışlardır. Siyah ve beyaz ay-
rımının, Afrika ve Amerika'da siyah cinsten olanlara yaptığı zulüm ve işken-
ce tarih sayfalarını kaplamıştır. Avrupalıların Amerika Kıta’sına giderek Kı-
zılderililere yaptıklarının, Asya ve Afrika'nın zayıf milletleri üzerine hâkimi-
yet kurarak yaptıkları zulümlerin altında hep kendi millet ve ırkının çemberi 
dışında olanların can, mal ve namusunun kendilerine mubah olduğu dü-
şüncesi yatmaktadır. Bu düşünce onlara, başka milletleri yağmalamalarını, 
köle yapmalarını, hatta gerekirse varlık âleminden silip atmalarını hakları 
kabul ettirmektedir. Yakın geçen savaşlarda, Batı ırkçılığının, bir milleti di-
ğer milletlere karşı nasıl canavarlaştırdığını en kötü örnekleriyle gözler 
önüne sergilemiştir ve halâ devam etmektedir. Bilhassa Nazi Almanya’-
sında German ırkının üstünlüğü felsefesinin, İkinci Dünya Savaşı'nda ser-
gilediği korkunç tablolar göz önüne alındığında insan rahatlıkla, bunun 
korkunç ve müthiş bir sapıklık olduğunu anlayacaktır. İşte bunu ıslah için 
Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti nazil olmuştur. Bu kısacık ayette Allah Teâla 
bütün insanlığa hitap ederek son derece önemli üç temel gerçeği açıkla-
mıştır. Birincisi; hepinizin aslı birdir. Sizin her türünüz bir tek erkek ve ka-
dından yaratıldı ve bugün dünyada var olan bütün ırklarınız da aslında bir 
anne ve babadan başlayan bir temel ve ilk ırkın dallarıdır. Bu yaratılış dizi-
sinin hiçbir yerinde o ayırımlar ve sakat iddialarla müptela olduğunuz alt, 
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üst tabaka veya üstün ve aşağı ırk görüşlerine zemin hazırlayan hiçbir şey 
yoktur. Yaratıcınız bir olan Allah'tır. Çeşitli insanları çeşitli ilâhlar yaratma-
mıştır. Hepiniz bir tek maddeden yaratıldınız. Bazı insanlar temiz ve pak 
maddelerden yaratılmış ta diğerleri pis ve adi maddelerden yaratılmış de-
ğildir. Bir anne ve babanın çocuklarısınız. İkincisi ise: Asıl ve temel yönü ile 
siz bir olmanıza rağmen, yaratılış icabı milletlere, soylara ayrıldınız. Yeryü-
zünün her tarafında bütün insanların bir tek aile olamayacağı meydanda-
dır. Neslin çoğalması ile beraber sayısız ailelerin, daha sonra da soyların ve 
milletlerin meydana gelmesi kaçınılmazdı. İşte bunun gibi yeryüzünün çe-
şitli bölgelerinde yerleştikten sonra renk, şekil, dil ve yaşayış tarzlarının 
mutlaka çeşitli olması doğaldır. Aynı bölgede yaşayanların, uzak bölgeler-
de yaşayanlara göre birbirine yakınlık duyması da tabiidir. Fakat bu yaratı-
lıştan gelen farklılıklar ve ayrılıklar asla onun temeli üzerinde aşağı, üstün, 
soylu, adi, üstün sınıf ve aşağılık kabul etmesini, bir ırkın diğer bir ırka üs-
tünlük kurmasını ve insan hakları konusunda bir zümrenin diğerine üstün 
tutulmasını da gerektirmezdi. Yaratıcının, insan topluluklarını milletler, 
soylar, kabileler şeklinde düzenlemesi sadece onların arasında tanışma ve 
doğuştan gelen yardımlaşmanın bu şekilde olmasından dolayı idi. Sadece 
bu yolla sülâle, soy, kabile ve bir milletin insanları birleşerek ortak cemiyet 
düzeni kurabilir ve hayatta karşılaştıkları her işte birbirine yardımcı olabi-
lirlerdi. Fakat Allah'ın birbirini tanıma sebebi olarak yarattığı fıtratı, şeyta-
ni cehalet, birbirine karşı üstünlük taslama ve nefret etme vasıtasına dö-
nüştürmüştür. Tabii sonuç, zulüm ve düşmanlık hâlini almıştır. Üçüncüsü 
de şudur: İnsanlar arasında üstünlük ve fazilet varsa, o da sadece ahlaki 
üstünlük ve fazilettir. Yaratılış bakımından bütün insanlar eşittir. Çünkü on-
ları yaratan birdir, yaratıldığı madde ve yaratılış yolu da birdir. Hepsinin 
bağı bir anne ve bir babaya dayanır. Bir de bir kimsenin, herhangi bir mil-
letin yurdunda veya aile topluluğu içinde yaratılması, kendi iradesi, seçimi-
nin dışında, hiçbir çalışma ve çabası olmadan, ilahi irade ile meydana gel-
miş bir olaydır. Bu bakımdan birinin diğerine üstünlük elde etmesi için hiç-
bir makul sebep yoktur. Birinin diğerlerine üstün olmasını gerektiren asıl 
şey, o kişinin diğerlerinden daha çok Allah'tan sakınması, kötülüklerden 
kaçınması, dürüstlük ve doğruluk yolunda yürüyen kimselerden olmasıdır. 
Böyle bir insan hangi milletten, soydan ve memleketten olursa olsun, bu 
onun şahsi güzelliğinden dolayı değildir. Aksi halde bir insan; ister siyah ya 
da beyaz olsun, ister doğuda, ister batıda doğmuş olsun aşağı derecede 
basit bir insandır. Kur'an-ı Kerim'in kısacık bir ayetinde anlatılan bu gerçek-
leri Hz. Peygamber (s.a) çeşitli hutbelerinde daha da ayrıntılı olarak izah 
etmiştir. O, Mekke'nin fethinde Kâbe’yi tavaf ettikten sonra yaptığıı bir ko-
nuşmada şöyle buyurmuştu: "Sizleri cahiliyet ayıplarını işlemekten uzaklaş-
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tıran Allah'a hamdolsun. Ey insanlar! Tüm insanlar iki gruba ayrılır. Bir 
grup iyilik yapan, iyi olan ve kötülüklerden sakınanlardır ki, bunlar Allah 
nazarında değerli olan kimselerdir. İkinci grup ise günahkâr, isyankâr olan-
lardır ki, bunlar da Allah nazarında değersiz olanlardır. Yoksa insanların 
hepsi Âdem’in çocuklarıdır. Allah da Âdem’i topraktan yaratmıştır." (Bey-
haki, Tirmizi) Veda Haccı sırasında teşrik günlerinin ortasında yaptığı bir 
konuşmada da Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Dik-
kat edin, Rabbiniz birdir. Hiçbir Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur ve 
hiçbir Arap olmayanın da hiçbir Araba üstünlüğü yoktur. Siyah renkte 
olanın hiçbir beyaz renkte olana, beyaz renkte olanın da hiçbir siyah renkte 
olana üstünlüğü yoktur. Üstünlükler ancak takva iledir. Şüphesiz ki Allah 
katında en değerliniz Allah'tan en çok sakınanınızdır. Dikkat edin, tebliğ 
ettim mi?" Hepsi de "Evet tebliğ ettin ya Rasulallah" dediler. Bunun üzeri-
ne Peygamberimiz'de (s.a), "Öyle ise burada olanlar olmayanlara bunları 
ulaştırsın" buyurdu." (Beyhaki) Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a) şöyle 
buyurmaktadır: İnsanlar, babaları ve dedeleri ile öğünmekten vazgeçsinler. 
Çünkü onlar Allah nazarında küçük bir karıncadan daha değersizdirler." 
(Bezzar) Diğer bir hadiste de şöyle buyurmuştur: "Allah Teâla kıyamet 
günü sizin soyunuzdan sopunuzdan sormayacaktır. Bu talimat sadece söz-
den ibaret kalmamış, İslâm bunlara uygun olarak, Müslümanlardan kurulu 
dünya çapında, renk, ırk, dil, vatan ve millet farkı olmayan bir kardeşliği te-
sis etmiştir. Bu kardeşlikte üstünlük, aşağılık, ayırımcılık ve taassubun hiç 
bir izi yoktur. Bu kardeşliğe giren her insan, hangi millet, ırk, memleket ve 
vatandan olursa olsun tamamen eşit haklarla bu kardeşliğe ortak olmuştur 
ve olmaktadır. İslâm'a karşı olanlar bile, bu toplumda insan hakları ve birli-
ğinin başarılı bir şekilde uygulanmasını, başka bir dinde ve düzende bula-
madıklarını itiraf etmektedir. Sadece İslâm Dini'dir ki yeryüzünün her tara-
fına dağılmış sayısız milletleri ve ırkları birleştirerek bir ümmet yapmıştır.  

29. Bu hakikatte kimin üstün, kiminse değerler açısından daha aşağı dere-
cede bir insan olduğunu Allah daha iyi bilir, demektir. İnsanların kendi ken-
dine koydukları üstünlük ve aşağılık ölçüsü Allah katında geçersizdir. 
Önemli olan dünyada verilen değer ve kıymet değil, Allah katında kişinin 
sahip olduğu değerdir. Bu bakımdan insanlar, daima Allah nazarında fazi-
let kazandıran gerçek özellikleri benimseme düşüncesinde olmalıdırlar.  
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TANIKLIK 

2 Bakara: 
282) Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman 
onu yazın. Yazan her kimse, onu tam yazsın. Allah’ın kendisine öğrettiği 
şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlu, Rabbi olan Allah’a takvalı 
olsun, ondan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu aklı ermez, aciz ve-
ya kendi söyleyip yazdıramayacak durumda birisi ise, velisi, tam bir şekil-
de yazdırsın. Erkeklerinizden de iki tanık tutun. Eğer iki erkek bulunmaz-
sa, o zaman razı olacağınız tanıklardan bir erkek ve biri şaşırdığında diğe-
ri ona hatırlatacak iki kadın1 tanık tutun. Tanıklar, çağrıldıkları zaman ka-
çınmasınlar. Az olsun çok olsun onu vadesiyle birlikte yazmaktan üşen-
meyin. Bu, Allah katında en adil, tanıklık için daha sağlam ve şüphe et-
memeniz için daha uygundur. Ancak, aranızda hemen devredip durdu-
ğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin 
için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman tanık bulundurun. Ta-
nık olana da, yazana da zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız kendinize 
kötülük yapmış olursunuz. Allah’a takvalı olun. Allah, size gerekli olanı 
öğretiyor. Ve Allah, Her Şeyi Bilen’dir.  

Mezhepçi anlayışın çarpıtmış olduğu konulardan birisi kadınların şahitliği-
dir. Kuran, kadın ile erkeğin şahitliğini bir tutar, hiçbir yerde “bir erkeğin 
şahitliği iki kadına eşittir” diye bir ifade geçmez. Örneğin zinanın tespitinde 
kadın veya erkek ayırımı yapmadan herhangi 4 şahit işlevini belirtilir. Ayrı-
ca; karısını zina etmekle suçlayan bir kocanın adalete başvurması ve başka 
şahit gösterememe halinde, kendi şahitliklerinin birbirleriyle çeliştiği du-
rumlarda, karısının şahitliği esas alınır ve bu şahitliğine uygun olarak ma-
sum kabul edilir. (Bakınız: 24-Nur Suresi 6-9). 

İstisnai, yanlış anlaşılan konu ise Bakara Suresi 282. ayette, vadeli borçlan-
malarla ilgili konuda geçer. Bu ayette, “borçların yazılması ve yazıcı ile şa-
hitlerin bu görevden kaçmamaları” söylenir. Ayrıca ayetin sonunda “yazıcı-
ya ve şahitlere zarar verilmemesi gerektiği” geçer. Görüldüğü gibi maddi 
menfaatlerin söz konusu olduğu bu konuda, şahitlik, insanların kaçındığı, 
yapmak istemedikleri bir sorumluluktur. Tek bir ayette birkaç kez dikkat 
çekildiği gibi, bu konudaki şahitliğin, yapılmasından kaçınılan bir eylem ol-
duğunu tespit etmek, bu eylemle ilgili şahitlikleri değerlendirmek için kritik 
öneme sahiptir. Allah, bu kaçınılan görevi erkeklere yükleyip, “iki erkek şa-
hit bulunmasını” ister. Dikkat edin ayette, “iki erkek veya dört kadın şahit 
bulun” ifadesi geçmez, doğrudan “iki erkek şahidin bulunması” istenir. 
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Böylece ticaretle daha az uğraşan ve baskılara karşı daha hassas olan ka-
dın, bu kaçınılan yükümlülükten ve baskılardan korunur. Eğer iki erkek bu-
lunamaz ve bir erkek bulunursa, o zaman “bir erkek ve iki kadın bulunma-
sı” gerekir. Böylece hem şahit sorunu çözülür, hem olumsuz bir durumun 
ortaya çıkışı ihtimalinde bir erkekle bir kadının karşı karşıya kalması önle-
nip kadın baskılardan korunur. Ortaya borcun miktarı konusunda bir anlaş-
mazlık çıktığını ve şahitlerin farklı tanıklık yaptığını düşünelim. İki şahidin 
farklı şahitliği durumunda bir kadın, bir erkekle karşı karşıya kalacak ve iki 
taraftan birinin yalancı olduğunun kesin olduğu bir ortamda, yoğun stres 
ve baskı altında kalacaktır. Zaten insanların şahitlikten kaçınma sebebi, 
böylesi anlaşmazlıkları ve baskıları, gözlemeleri ve bundan kaçınmalarıdır. 
Oysa bir erkek ve iki kadın şahitle, şahit sayısı üçe çıkınca mesuliyet dağıla-
cağı için şahitlikteki stres önemli bir düzeyde azalacak ve baskı yapmak is-
teyen art niyetli kimselerin bu sefer iki kişiden birini değil, üç kişiden ikisini 
kandırmaları gerektiği için işleri zorlaşacaktır. Kadınların baskılardan ko-
runmasını sağlayan bu uygulamanın hikmetlerini idrak edemeyenler; ka-
dını baskılardan koruyup, kaçınıldığı belirtilen bir mesuliyeti erkeğe yükle-
yen bu ayeti anlamayarak, “bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine eşit-
tir” diyerek, Kuran’ı çarpıtmışlar ve evvelki uydurma izahlarından kaynak-
lanan bakış açılarını bu alana da taşımışlardır.  

Oysa bu ayet dışındaki Kuran’daki şahitlikle ilgili diğer ayetlerde kadın ve 
erkek ayrımı yoktur. Eğer böyle bir ayrım olsaydı, bu ya her şahitlikle ilgili 
ayette belirtilir ya da “bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine eşittir” di-
ye genel bir hüküm-ilke konulurdu. Böyle bir hükmün-ilkenin olmaması, 
böyle bir durumun da olmadığını gösterir. Zaten unutulmamalıdır ki kaçını-
lan bu vazifede kadının devreye girmesi, iki erkeğin bulunamaması gibi is-
tisnai bir durumla ilgilidir. 

Ayetteki “Yazana da, şahitlik edene de zarar vermeyin. Yapacak olursa-
nız doğru yoldan sapmış olursunuz.” şeklindeki ifadeyi, şahitlere ve yazıcı-
ya yapılan baskıları ve bu bağlamda ayetin mantığını anlamak için göz 
önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bu konudaki şahitlik, herkesin 
yapmak istediği, insanların menfaatlerine uyan bir eylem değildir ki, bazı-
larının göstermeye çalıştığı gibi burada kadının aleyhine bir durum oluş-
muş olsun. Aksine, kaçınılan bir vazifenin kime yüklendiğini ayetten anla-
maktayız. Bu hükümle, insanların kaçındığı bir sorumluluktan kadının ko-
runmasına, yani kadın lehine pozitif bir ayrımcılığa tanıklık ediyoruz. 
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TECAVÜZ CEZASININ HÜKMÜ 

24 En-Nûr:     
2) Zina yapan kadın ve zina yapan erkeğin her birine yüzer sopa vurun. 
Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma 
duygusu sizi Allah’ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın.3 Mü’min-
lerden bir grup da buna tanık olsun. 

3. Görüldüğü gibi, zina yapmanın cezası recmetmek değil yüz değnek vur-
maktır. Recmetmek(taşlayarak öldürmek) kesinlikle Allah’ın dininde yok-
tur. Recmetme cezası İsrailiyat’a ait bir uygulamadır. Kur’an’da olmayan 
bir hükmü dinin hükmü olarak görmek, Kur’an’ın ifadesiyle, “kendi yanın-
dan uydurduğu şeyi din edinmektir.”  
 
Bir kimseyi cezalandıracak şekilde zina suçlusu saymak için, o kişinin bunu 
kendi hür iradesiyle işlediği kesin olmalıdır. Eğer bir kimse bu işi yapmaya 
zorlanır ve bunu baskı altında yaparsa, ne suçlu sayılır, ne de cezalandırılır. 
Bu kural, yalnızca İslâm hukukunun baskı altında yaptıklarından kişiyi so-
rumlu tutmama ilkesine dayanmakla kalmamakta, ayrıca Kur'an'a da bü-
tünüyle uygun düşmektedir. Bu surenin devam eden ayetlerinde Kur'an, 
fuhşa zorlanan kadınların affedileceğini açıklar. Aynı zamanda, çeşitli ha-
dislerde de bir tecavüz olayında yalnızca erkeğin cezalandırılacağı ve kadı-
nın serbest bırakılacağı açıklanmaktadır. Tirmizi ve Ebu Davud'un nakletti-
ği bir hadise göre, namaz için karanlıkta dışarı çıkan bir kadın yolda teca-
vüze uğrar ve ırzına geçilir. Kadının hemen bağırması üzerine saldırgan su-
çüstü yakalanır ve Hz. Peygamber'in (s.a) emriyle cezalandırılır, fakat ka-
dın serbest bırakılır. Buhari’nin rivayet ettiği bir başka Hadis’e göre. Hz. 
Ömer zamanında bir erkek bir kızı kirletir ve Hz. Ömer erkeğe kırbaç cezası 
verir, kızı ise serbest bırakır. Bütün bu olaylar, zorla kirletilen kadının duru-
muyla ilgili yasa hakkındaki görüş birliğini açıkça ortaya koymaktadır.  

 
TECESSÜS:  

49 El-Hucurât: 
12) Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günah-
tır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın).25 Kiminiz 
de kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz, ölü 
kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan iğrenip-tiksindiniz. Allah'-
tan korkup-sakının. Hiç şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esir-
geyendir.  
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25. Yani insanların sırlarını, gizli yönlerini araştırmayın, birbirinizin kusurla-
rını soruşturmayın, başkalarının hâl ve hareketlerini araştırmayın. Bu hare-
ketler ister su-i zandan dolayı yapılsın yahut kötü niyetle birine zarar ver-
mek için yapılsın veya sadece kendi merakını gidermek için yapılsın, her 
durumda da şeriatın yasakladığı şeylerdir. Başkalarının üzerine perde çe-
kilmiş hallerini araştırması, o perdenin arkasına uzanarak kimin ne ayıbı, 
ne kusuru var, ne biçim gizlenmiş hataları var diye öğrenmeye çalışması bir 
müslümanın işi değildir. İki kişinin konuşmasına kulak kabartmak, komşu-
ların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile hayatını 
veya onların şahsi davranışlarını araştırmak büyük bir ahlâksızlıktır ve bun-
dan binbir kötülükler ortaya çıkar. Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a) bir 
hutbesinde bu kimselerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. "Ey dili ile iman 
etmiş de henüz iman kalplerine tam girmemiş olanlar! Müslümanların gizli 
hallerini araştırmayınız. Çünkü kim onların gizliliklerini araştırırsa Allah'da 
onun gizliliğini araştırır. Allah'da kimin gizliliğini araştırırsa evinde dahi 
onu rezil ve rüsvay eder." (Ebu Davud) Hz. Muaviye, Hz. Peygamber'den 
(s.a) şöyle buyurduğunu işittim demektedir: "Eğer insanların gizli hallerinin 
peşine düşüp araştırırsanız onları ifsad eder yoldan çıkarırsınız veya nere-
deyse yoldan çıkar hale getirirsiniz." (Ebu Davud) Bir başka Hadisi Şerifte 
Peygamberimiz (s.a) şöyle buyurmuştur: "Biri hakkında kötü zan beslemiş-
seniz, hiç olmazsa onu araştırmayın. (Ahkamu'l-Kur'an, Cassas) Bir başka 
hadiste de Allah'ın Rasulü (s.a) şöyle demiştir: "Kim birinin gizli kusurunu 
görür ve üzerine bir perde çekerse, sanki o, diri olarak toprağa gömülmüş 
kız çocuğunu ölümden kurtarmış gibi olur." (Cassas) Kusurların araştırılma-
sı ve insanların gizli yönlerinin soruşturulmasının yasak olduğunu belirten 
bu emir sadece şahıslar için değil, İslam devleti için de geçerlidir. Şeriat, 
nehyi ani'l-münker'i (kötülüklerin yasaklanması görevini) İslam devletinin 
bir vazifesi kabul etmiştir. Ama bu görev, bir gizli polis şebekesi kurarak 
insanların gizli yönlerini araştırıp açığa çıkartmasını ve onları cezalandır-
masını gerektirmez. Ancak o gizli olanların açığa çıkanlarına karşı kuvvet 
kullanılmalıdır. Gizli kötülüklerin düzeltilme yolu ise, gizli polis şebekesi ile 
değil, talim ve terbiye, nasihat ve telkin, halkın toplu eğitimi ve temiz bir 
cemiyet düzeni kurmaya çalışmakla olur. Bu konuyla, Hz. Ömer'in başın-
dan geçen şu olay güzel bir örnek teşkil eder... Bir gece Hz. Ömer, evinde 
şarkı söyleyen bir adamın sesini işitir ve meraklanır. Duvarın üzerine çıkar, 
bir de ne görsün, orada şarap da var kadın da... Hz. Ömer bağırarak "Ey 
Allah'ın (c.c) düşmanı! Sen Allah'a isyan edeceksin de Allah da senin perde-
ni yırtıp seni rezil etmeyecek mi zannettin?" Adam şöyle cevap verir: "Müs-
lümanların halifesi acele etmeyiniz. Ben bir günah işlemişsem siz üç günah 
işlediniz. Allah tecessüsü, gizlilikleri araştırmayı menetti, siz yaptınız. Allah 
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evlere kapılarından girmeyi emretti, siz duvardan atlayarak girdiniz.  Baş-
kalarının evlerine izin almadan girmeyi yasak etti, siz ise iznim olmadan 
evime girdiniz" Bu cevabı alan Hz. Ömer hatasını kabul eder ve o adama 
karşı herhangi bir işlem yapmaz. Ama şüphesiz ondan doğru ve ahlâklı yo-
lu tercih edeceğine söz alır. (Mekarimü'l-Ahlak, Ebu Bekir Muhammed bin 
Cafer El-Haraiti) Bundan anlaşılmaktadır ki sadece fertler için değil, İslâm 
devleti idaresi için bile, insanların gizliliklerini araştırıp onların hatalarını 
öğrenip arkasından da yakalayıp cezalandırması doğru değildir. Bu mesele 
bir hadisi şerifte de bildirilmiştir. Peygamberimiz (s.a) bir hadiste şöyle bu-
yurmaktadır: "Devlet idarecisi insanların şüpheli yönlerini araştırmaya baş-
ladığı an onları ifsat etmiş, ahenklerini bozmuş olur." (Ebu Davud) Araştı-
rılması gerçekten bir zaruret olan özel durumlar bu emrin dışındadır. Me-
selâ: Bir kişi veya zümrenin davranışlarında bozukluk alâmetleri görülü-
yorsa ve bir suç işlemeye doğru gittiği düşüncesi varsa elbette devlet onun 
durumlarını inceleyebilir. Birinin herhangi bir kişiye evlenme teklifinde 
bulunması veya ona bir iş ortaklığı teklif etmesi halinde, teklif edilen kimse, 
kendini güven altına almak için teklif yapanın durumlarını inceleyebilir.  
 
TEFEKKÜR 
 
2 El-Bakara:  
266) Hangi biriniz ister ki, yaşlanmış durumda ve bakıma muhtaç 
çocukları varken, içinde ırmaklar akan, her türlü meyvesi olan, hurma ve 
üzüm ağaçları bulunan bahçesini ateşten bir kasırga gelip yaksın.307 İşte 
Allah, düşünmeniz için ayetlerini böyle açıklıyor. 

307. "Siz çok ihtiyaç duyduğunuz ve tekrar kazanma şansına sahip olmadı-
ğınız yaşlılık günlerinizde, bütün hayatınız boyunca kazandıklarınızın bir 
anda yok olmasından hoşlanmazsınız. Öldükten sonra dirileceğiniz güne 
hazırlıksız giderseniz, orada da aynı hoşnutsuzluk ve üzüntüyle karşılaşa-
caksınız. O zaman birdenbire misâldeki yaşlı adam gibi tüm kazandıkları-
nızın geride, dünyada kaldığını ve o nun harap olan bahçesi gibi size de hiç-
bir faydası olmayacağını anlayıp kendinizi çaresiz hissedeceksiniz. Çünkü 
ahiret'te artık ahiret için bir şeyler kazanma ümidiniz kalmayacaktır. Eğer 
bu dünyada emrolunduğu gibi infak etmezseniz, tüm hayatınızı ve enerjini-
zi bu dünya için harcarsanız, öldüğünüzde, misâldeki yaşlı adamın çaresiz 
durumu ile karşılaşırsınız. O, tek bahçesini, bütün hayatı boyunca kazandı-
ğı şeyi kaybetmiştir. Kendisinin yeni bir bahçe yetiştirmeye gücünün yet-
meyeceği, çocuklarının da küçük ve zayıf olduğu için bir şey yapamayacak-
ları bir anda, tüm dayanağını kaybetmiştir." 
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3 Âli ‘İmrân: 
191) Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve 
göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler.135 Ve “Rabbimiz! Bunu 
boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından 
koru” derler. 

135. Allah'tan gafil olmayan bir insan olarak; tabiat hadiselerini düşünen 
ve gözleyen herkesin hakikat’i anlaması ve şükretmesi gerekir. 

6 El-En âm: 
50) De ki: "Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bil-
miyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahy edilen-
den başkasına uymam."31 De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu?32 Yine de 
düşünmeyecek misiniz?"  

31. Bu ayet Peygamberlik hakkındaki aptalca düşünceleri silip atmakta ve 
bu konuda Hz. Muhammed'e (s.a) karşı yöneltilen saçma itirazlara cevap 
vermektedir. Akılsız kişiler her zaman bir peygamberin tabiatüstü bir kişi 
olması ve çeşitli harikalar göstermesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Mesela, 
onun emriyle bir dağın altın kütlesine dönmesini, tüm insanlara geçmişleri-
ni ve geleceklerini haber vermesini, kaybolan bir şeyi bulmasını ve hasta 
kişinin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemesini bekliyorlardı. Peygamberlik id-
diasında bulunan bir kişinin ortak insani eğilimlerinin olması gerektiğine de 
inanmıyorlardı. Açlık veya susuzluk çeken, uyuma ihtiyacı duyan veya karısı 
çocukları olan, alış-veriş için pazara çıkan, zaman zaman ödünç para 
almak zorunda kalan ve yoksulluğa düşen bir kişinin peygamber olacağını 
düşünemiyorlardı. Hz. Muhammed (s.a) Allah'ın Resulü olduğu iddiasını or-
taya atınca, çevresindekiler bu türden aptalca düşünceleri ölçü kabul ede-
rek ondan iddiasını doğrulamasını istediler. Kendisine gayble ilgili sorular 
soruyorlar ve tabiatüstü mucizeler göstermesini istiyorlardı. Bütün bunlara 
cevap olarak Allah, peygamberine kendisinin hiçbir zaman tabiatüstü bir 
varlık olmadığını, iddiasının yalnızca Allah'tan aldığı vahyi izlemek ve tebliğ 
etmek olarak değerlendirilmesi gerektiğini ilân etmesini söylemektedir.  

32. Buradaki soru onlara şu gerçeği hatırlatma amacı taşımaktadır: "Ben 
size sunduğum gerçekleri kendi gözlerimle görüyorum; yine ben onlar hak-
kında vahy yoluyla bilgi sahibi olmuş bulunuyorum. O halde, benim bu şe-
kilde gözlerimle şahit olmam bir delildir. Buna karşılık siz bu gerçekler kar-
şısında körsünüz. Onlarla ilgili tüm düşünceleriniz yalnızca zanna, tahmine 
veya başkalarını körü körüne izlemeye dayalıdır. Dolayısıyla, sizinle benim 
aramdaki fark, görenle bir âmâ arasındaki fark gibidir. Size nispetle bana 
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üstünlük veren işte budur. Yoksa benim Allah'ın hazinelerine sahip olmam 
veya gaybı bilmem, ya da normal insanların ötesinde bulunmam değildir. 

10 Yûnus: 
24) Dünya hayatını, gökten indirdiğimiz yağmurla hayat bulup yeşeren, 
insanların ve hayvanların yararlandıkları yeryüzü bitkileri gibidir. Öyleki 
yeryüzü, bütün süslerini ve güzelliğini kuşandığı ve sahipleri de onu elde 
edecek güce sahip olduklarını sandıkları bir sırada, gece veya gündüz ona 
emrimiz geliverir de, bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi, kökün-
den yolunmuş bir hale getiririz.31 Düşünen bir topluluk için biz ayetleri 
böyle birer birer açıklarız. 

31. Bu mesele, bu dünyadaki görünürde "başarılar'ına bakıp, ahireti bütü-
nüyle unutanlara bir uyarıdır. Bu tipler, ekinlerinin olgun ve bereketli oldu-
ğunu, onu biçebileceklerini ve hasat sonu mutlu olacaklarını zanneden top-
rak sahiplerine benzetilmiştir. Bu toprak sahipleri olgun ürünlerinin yakın-
da meyve vereceğinden emin olarak, Allah'ın bu büyük umutlarını tahrip 
edici emrinin farkında değildirler. Tıpkı bunun gibi ahiret hayatı için hazırlık 
yapmayanlar da bu dünya lezzetleri uğruna işlediklerinin karşılığını öte 
dünyada bir felâket olarak bulacaklardır. Tıpkı hasadından emin olunan ol-
gun ürünün aniden bir felâkete duçar oluvermesi gibi... 

13 Er-Ra’d: 
3) Ve O, yeri yayıp uzatan onda sarsılmaz-dağlar ve ırmaklar kılandır. 
Orada ürünlerin hepsinden ikili eşler yaptı. Gündüzü geceyle örttü.8 Şüp-
hesiz bunlarda tefekkür eden bir toplum için ayetler vardır.  

8. Tevhid ve ahiret doktrinini desteklemek için sema ile ilgili bazı ayetler 
zikredildikten sonra, aynı amaçla arzla ilgili birkaç ayet zikredilmektedir. 
Tevhid, ölümden sonra diriliş ve hesap ile ilgili deliller kısaca şunlardır.  

a) Tevhid: Yeryüzünün, (üzerinde hayatın idamesine yardımcı olan) semavi 
cisimlerle yakın bir münasebette olduğu ve dağların, ırmakların, hayatın 
idamesiyle karşılıklı, münasebet içinde bulunduğu gerçeği, mahlûkatın ayrı 
ve farklı tanrılar tarafından yaratılmadığı ve bağımsız yetkilere sahip tan-
rılar tarafından yönetilmediğinin apaçık delilidir. Eğer birçok tanrılar olsay-
dı aralarında böyle bir uyum, ahenk ve gaye birliği olmaz ve aralarındaki 
münasebetin uzun süre böyle devam etmesi düşünülemezdi. Zira çok açık-
tır ki, eğer yalnızca Tek Kadir-i Mutlak ve Hâkim Allah olmasaydı ayrı ayrı 
tanrıların oturup da sayısız nesneleri arasında hiçbir çatışma ve uyumsuz-
luğun olmadığı böyle bir ahenk içinde bir kâinat nizamı geliştiremezlerdi. 
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b) Ölümden sonra Diriliş: Arz, şu harika gezegen yaratıcısının Kadir-i Mut-
lak olduğuna ve dolayısıyla bu Kudret Sahibi'nin istediği zaman ölüleri di-
riltip, haşredeceğine bizzat delil teşkil etmektedir. Çünkü uzayda güneş et-
rafında yüzmektedir: Üzerinde sabit dağlar vardır ve yüzeyinde büyük ne-
hirler akmaktadır. Böylece üzerinde sayısız meyve ağaçları bitmekte, şaş-
maz bir düzen içinde geceyle gündüzü ard arda getirmektedir. Tüm bu şey-
ler yaratıcısının gücüne şehadet etmektedir. Artık, böyle Kadir bir Yaratıcı'-
nın insanoğlunu ölümden sonra dirilteceğinden kuşku duyulmaz.  
c) Hesap: Yeryüzü her biri ayrı bir gayeye dayanan ayetleriyle, yaratıcısı-
nın hikmet sahibi olduğu gerçeğine apaçık bir delil teşkil eder. Dolayısıyla 
O, eşrefi mahlûkat olarak yarattığı insanı da şüphesiz bir gaye üzerine ya-
ratmıştır. O halde, insan kendisine ilişkin bu ilahi gayeyi yerine getirme 
konusunda yaratıcısına karşı hesap vereceğini unutmamalıdır. 

16 En-Nahl: 
11) Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalar, üzümler ve meyvenin her 
türünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ayetler vardır. 

43) (Ey Muhammed) Senden önce de, vahyimizi iletmede elçi olarak in-
sandan başkasını görevlendirmedik. Bilmiyorsanız, Kur’an ehline sorun.  

44) (O Elçileri) Apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri (Kur'-
an'ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın40 ve onlar da 
iyice düşünüp öğüt alsınlar. 

40. Bu ayette Allah, Hz. Peygamber’in “ İnsanlara indirileni, açıklama” 
görevinin bulunduğunu fakat bunun sadece dil ile değil, aynı zamanda 
uygulamalı olarak ta yerine getirilmesi gerektiğini bildiriyor. Elçi’nin kendi 
önderliğinde yeni bir İslâm toplumu kurması ve Kitab'ın ilkeleri doğrultu-
sunda yönetmesi amacıyla, Hz. Peygamber'in (s.a) bu görevinin açıklanma-
sında ki maksat, özellikle bir insan gönderilmesinde ki hikmeti anlatmak 
içindir. Aksi takdirde kitap bir melek aracılığıyla gönderilebilirdi. Fakat bu 
durumda, Allah'ın insanlara bir kitap göndermedeki  Hikmeti, Rahmet ve 
Nimeti yerine gelmiş olmazdı. Çünkü Allah'ın bir kitap göndermedeki ama-
cı; onun anlamlarının insanlara açıklanması, şüphe duyanların açığa ka-
vuşturulması vs. her şeyin ötesinde o insanın kendisini reddeden veya karşı 
çıkanlara, Resul’lük görevine layık bir tavır takınmasıdır. Diğer taraftan, 
Kitab'a inananlara, kendi mükemmel hayat tarzını gözler önüne sererek 
hayatın her yönünde onlara rehberlik edecektir. Sonra da onları Kitab'ın 
ilke ve öğretileri konusunda gerek ferdi gerekse toplu halde eğiterek, 
bütün insanlara model olabilecek  örnek bir toplum hâline sokacaktır.  
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Şimdi bu 44. ayeti diğer bir yönden ele alalım. Bu ayet; Peygamberlik göre-
vinin insanlardan seçilmesine itiraz eden, vahyin insanlara intikalinde baş-
ka vasıtalar arayan kimselere cevap vermektedir. Oysa Allah, Hz. Peygam-
ber'in (s.a) Kitabı açıklamasını temel bir nokta olarak kabul etmekte ve bu-
nu Peygamberin “insan cinsinden” gönderilmesinin nedeni olarak (43-44). 
Ayetlerinde bildirmektedir. Açıklanması ve anlaşılması ile ilgili itirazlara 
karşı ise şunları ifade edebiliriz: Kerim Kur’an; kendisine iman edilmesi nok-
tasında şüphesiz tek kaynaktır. Bunu tartışmak insanı en hafif tabirle müş-
rik kılar. Ancak; Kitab’ın anası olarak ta ifade edilen, bir kısım ayetleri 
muhkem, diğer ayetleri de müteşâbihtir. Muhkem; açık, kesin, yalın ve 
kat'î demektir. Muhkemât ise, anlamlarını çok açık ifade eden Kur'an 
ayetleridir. Bu ayetler anlamlarını yanlış anlaşılmaya mahal bırakmayacak 
şekilde çok açık ve kesin olması dolayısiyle böyle ifade edilmişlerdir. Dinin 
esaslarını açıklayan bu ayetleri okuyan normal bir zekâya sahip herkes 
anlayabilir. Müteşabihat ise, birden fazla anlama gelebilen ayetlerdir. Bu 
ayetlerin amacı ise; bir hayat sistemini formüle etmede esas teşkil edecek 
konuları ele alır. Kur'an'ın insan dilinde birden çok anlama gelebilecek 
müphem ifadeler kullanmasının bir nedeni de budur. O halde müteşâbih 
ayetlerin gayesinin, kişinin gerçeğe yaklaşmasını sağlamak olduğu söyle-
nebilir. Kur’an evrensel ve kıyamete kadar geçerliliğini korumakta olan bir 
kitap olduğu için, ilerlemekte olan zamanın insanlar üzerinde yarattığı kül-
türel, teknolojik gelişmeler hayatın içinde yeni ihtiyaçlar ve sorunlara ne-
den olmaktadır. Zihni değişime uğrayan bu insan ayetlerde ki, arka planı 
yani nuzül sebebi açıklanmayan konuları anlamakta, o zamanki mesajı 
alanlar kadar şanslı olamıyorlar. İşte burada görev ve ibadetlerimizle ilgili 
Peygamberimizin sözlü ve tatbiki olarak öğrettiği sünnetine, kitaptan son-
ra yardımcı kaynak olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte karşımı-
za çıkan en büyük sorun ise; sünnet ’in, ayetler gibi korunmuş, dolayısiyle 
güvenilir olmayışıdır. Bize düşen görev sünnet ve hadisleri inkâr etmek ye-
rine, kılı kırk yararak onların ayetlerle uyumluluğunu araştırıp kontrolünü 
sağlayarak Kitab’ın desteklediği sünnetlere itibar etmemizdir. Bu yolda ha-
lis niyetlerle atılacak adımlarda ki yanılgı ve kusurlarımızda Allah’ın affedi-
ci sıfatına sığınmalıyız. Zira noksanlıktan münezzeh olan ancak O’ dur.   

69) Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdı-
ğı yollarda yürü ve uçuver.57 Onların karınlarından türlü renklerde şer-
betler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır.58 Şüphesiz düşünen bir top-
luluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.59  
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57. " Rabbinin gösterdiği düz yollardan git." " Hayatının kolayca akıp git-
mesi için sana Allah'ın vahyi tarafından öğretilen metotlara uygun bir şe-
kilde çalış." Arılara, yumurtaları için, bitki özünü bala çevirmek ve yiyecek 
depolamak için ayrı peteklerden, yani hayatın her yönü için ayrı bir petek-
ten oluşan o mükemmel fabrikayı ve kovan içindeki düzeni sağlamalarını 
öğreten şey Allah'ın vahyidir. Arılara bu "fabrikayı" düzen içinde yürütme-
yi, bir kral ve çeşitli işlerle görevli binlerce işçiden oluşan bir topluluk kur-
mayı öğreten de Allah'ın vahyidir. Onlara vahiy yoluyla o denli açıklık geti-
rilmiştir ki arılar bunu düşünmeye bile ihtiyaç duymazlar. Onlar bu düzeni 
yüzyıllardan beri toplu çabalarıyla tam bir uyum içinde sürdürmektedirler.  

58. Bal hem lezzetli bir besin kaynağıdır, hem de tıbbi yönden yararlıdır. Bi-
rinci özelliği herkes tarafından bilindiği için burada özellikle ikinci niteliğine 
değinilmiştir. Bal, birçok hastalığın tedavisinde kullanılır, çünkü çiçek ve 
meyvelerin suyunun, glikozunun en güzel şekilde birleşiminden oluşmuştur. 
Bunun yanısıra bal çürüyüp bozulmadığı için diğer ilaçların hazırlanmasın-
da ve korunmasında da kullanılır. Başka şeylerin çürüyüp bozulmasını da 
engeller. Bu nedenle yüzyıllardan beri bal, alkolün yerine kullanılmaktadır. 
Arı-kovanı şifalı bitkilerin bol olduğu bir yerde ise, o kovanın balı sadece 
bal değil aynı zamanda o şifalı bitkilerin de bir özü olur. Eğer arılar bilinçli 
bir şekilde bitkilerden öz elde etmek için kullanılsalar, büyük bir ihtimalle 
elde edilen bu öz, laboratuarlarda elde edilen özden çok daha iyi olur.  

59. Bu pasajda (48-69. ayetler) tevhid ve öldükten sonra dirilme hakkında 
deliller yer almaktadır. Bu delillere yer vermek gerekliydi, çünkü kâfirler ve 
müşrikler Hz. Peygamber'e (s.a) özellikle bu iki nokta nedeniyle karşı çıkı-
yorlardı. Birinci ilkeyi, yani tevhidi kabul etmek, şirk ve inkâra dayanan tüm 
hayat tarzını yıkmaktaydı, çünkü yardımcı, Veli ve Rızık veren olarak Allah'ı 
kabul etmek başka bir tanrı veya puta yer bırakmıyordu. Tevhidin ispatı 
sağmal hayvanların, arıların, hurma ağacının, üzümün yapısının ve bunla-
rın insanlar için olan faydalarının gözlenmesine dayandırılmaktadır. Bunlar 
gözlendiğinde insanın aklına doğal olarak şöyle bir soru gelir: Bunları bu 
şekilde ve bu amaçla düzenleyen kim?" Tek açık ve doğru cevap, tüm bun-
ları hikmet sahibi ve merhametli olan Allah'ın insanlara yiyecek sağlamak 
için bu kadar mükemmel yarattığıdır. O halde Hz. Peygamber (s.a) haklı 
olarak şöyle demektedir: "Size süt, bal, hurma, üzümler ve daha nicelerini 
veren Allah olduğunu kabul ettiğinize göre ki bunu kabul etmek zorundası-
nız; O zaman, ibadete, şükre, övülmeye ve bağlanmaya layık tek İlahın da 
sadece O olduğunu kabul etmelisiniz. Neden halâ kendi yaptığınız ilâh ve 
putlara ibadet etmeye devam ediyorsunuz?" Kâfirlerin en çok itiraz ettikle-
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ri ikinci konu da öldükten sonra dirilme konusu idi. Onlar bu ilkeye karşı çı-
kıyorlardı, çünkü eğer bunu kabul ederlerse tüm ahlâk sistemlerini değiştir-
meleri gerekiyordu ve onlar buna hazır değillerdi. Onların karşı çıkmaları-
nın tek dayanağı, bir kimseyi öldükten sonra diriltmenin imkânsız olduğu-
nu sanmalarıydı. Onlara bir zamanlar kupkuru olan bir toprağın, yağmu-
run yağmasıyla nasıl birdenbire tekrar canlandığını gözlemeleri istenmekte 
ve bu döngüyü her yıl izlemekte oldukları söylenmektedir. Ölü bir toprağı 
canlandırıp bitkilerle donatan Allah aynı şekilde hiç bir zorluk çekmeksizin 
ölü bir insanı da elbette tekrar diriltebilir. 

30 Er-Rûm : 
8) Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı?5 Allah, gökleri, yeri ve 
bu ikisi arasındaki şeyleri ancak hâk ile ve belli bir süre için yaratmıştır.6 
Gerçekten, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 

5. Bu, ahiret için başlı başına bir delildir. Bununla şöyle denilmek isteniyor: 
"Bu insanlar, değil dışarıdaki tezahürleri, sadece kendi nefisleri hakkında 
tefekkür etselerdi, kendi içlerinde, bu hayattan başka ikinci bir hayatın va-
rolmasının zaruri olduğunu tespit edeceklerdi. İnsanı dünyadaki diğer yara-
tıklardan ayıran üç özgün özellik vardır. 1) Arz ve onun çevresindeki sayısız 
varlık ona boyun eğmiş ve kendisine onlardan yararlanmasını sağlayacak 
büyük güçler verilmiştir. 2) İnsan, kendisi için dilediği hayat tarzını seçmek-
te serbest bırakılmıştır. Dilediği gibi imanı veya küfrü, itaati veya isyanı, fa-
zilet veya sapıklığı seçebilir. Doğru, yanlış seçtiği her yolda, o yolu takip et-
mesi için ona yardım edilir. Seçilen yol Allah'a itaat veya isyan olsun, insa-
nın Allah'ın verdiği tüm kaynak ve araçları kullanıp tüketmesine izin veril-
miştir. 3) İnsana, istek dışı veya istek dâhili hareketleri birbirinden ayırt 
edebilmesine yarayan içgüdüsel bir ahlâkî duyum bahşedilmiştir. O, istek 
dâhili hareketleri iyi veya kötü diye belirler ve iyi bir hareketin mükâfatlan-
dırılıp kötü bir hareketin cezalandırılması gerektiği kararına varır. İnsanın 
nefsinde bulunan bu üç özellik, kendi yaptıklarından hesaba çekileceği, ve-
rilen güçleri dünyada nasıl tasarruf ettiğinin ve seçme hakkını nasıl kullan-
dığının sorulacağı, iradesiyle yaptığı hareket ve davranışlarının değerlendi-
rileceği bir zamanın gerektiğini gösterir. Bu zaman; insanın amel defterinin 
kapandığında gelecektir. Bu an, sadece bir kişinin veya milletin değil, bü-
tün insanlığın amel defterlerinin kapandığı andır. Çünkü bütün insanlığın 
sonu gelmeden amel defterleri kapanmaz. O halde insanın kendi nefsi de, 
dünyada işgal ettiği konumun dünya hayatından başka yerde kurulacak bir 
mahkemede adilce yargılanıp her insanın amellerine göre ceza veya mükâ-
fat göreceği bir hayat daha olmasını gerekli kıldığına şehadet etmektedir.  
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6. Bu cümlede ahiretle ilgili iki delil daha yer almıştır. İnsan kâinatın düze-
nini iyice incelediğinde çok belirgin olan iki noktayı keşfedecektir. Birincisi; 
Kâinat hak ile yaratılmıştır ve O bir çocuğun oyalanacağı bir oyuncak değil-
dir. Tam aksine, her parçası kendisinin büyük bir hikmet sonucu yaratıldığı-
na şehadet eder, onu oluşturan her bölüm bir kanuna tabidir ve ondaki 
herşeyin ardında bir gaye yer alır. Eğer insan kuralsız ve amaçsız bir oyun-
cak dükkânına yerleştirilmiş bir kukla olsaydı, bilim, medeniyet ve sosyal 
hayat gibi şeyler olmazdı. Dünyayı böyle hikmet ve düzen içinde yaratan, 
onun içine büyük zihnî ve fiziksel yeteneklere, güç ve yetkilere sahip, seçme 
ve davranış özgürlüğü, ahlâkî duygusu bulunan insanı, gayesiz ve amaçsız 
yaratmış olabilir mi? İnsan sevap ve günah işleyecek, sonunda iyi veya kö-
tü amelleri hiçbir meyve vermeyecek mi? Yani insanın her davranışı, hem 
kendi hayatını, hem binlerce insanın ve dünyada yaşayan sayısız varlığının 
hayatını etkilediği halde, onun amel defteri öldükten sonra bir daha hesap 
yazılmamak üzere kapatılacak mı? Kâinatın bu düzeninde, fark edilen diğer 
bir gerçek ise, hiçbir şeyin ölümsüz olmayışıdır. Herşeyin ölümünü ve ya-
şam süresini belirleyen bir eceli vardır. Aynı şey kâinatın kendisi için de ge-
çerlidir. Burada işleyen bütün güçler sınırlı ve zaman içinde yok olmaya 
mahkûmdurlar. Fakat modern bilim, yüzyıllardan beri ateistlerle Allah'a 
inananlar arasında, dünyanın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu tartışmasın-
da tercihini, Allah'a inananlar tarafına yapmıştır. Onlar şimdi de mantık ve 
bilgiye dayanarak dünyanın ezelden beri varolduğunu, sonsuza dek varola-
cağını ve tekrar dirilişin vuku bulmayacağını iddia ediyorlar. Materyalist-
ler de, maddenin yok olamadan, sadece şeklinin değişebileceğini, sonra da 
miktarında azalma veya artma olmadan yine madde olarak kalacağı fikrini 
savunuyorlardı. Fakat şimdi atom enerjisinin keşfi, tüm materyalist felsefe-
yi kökünden sarstı. Enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüştüğü ve 
ne şeklin, ne de görünüşün sürekli aynı kalmadığı anlaşılmış oldu.  

34 Sebe’:   
46) De ki: "Size bir tek öğüt veriyorum: Allah için ikişer ikişer ve teker te-
ker bir araya gelin, sonra iyice düşünün; Sizin arkadaşınız(peygamber) da 
bir delilik yoktur.66 O, şiddetli bir azabın öncesinde bir uyarıcıdır."67  

66. Bugün kendisine deli dediğiniz şahsın daha düne kadar aranızda akıllı, 
dengeli bir adam olarak tanınmasının sebebi ne olabilir? Onun peygamber 
olarak gönderilmesinden kısa bir süre önce meydana gelen olayı hepiniz 
biliyorsunuz. Kâbe’nin yeniden inşâsından sonra Kureyş'in çeşitli kabileleri 
arasında Hacer'ül-Esved'i yerine koyma konusunda anlaşmazlık çıktığında, 
Muhammed'i (s.a) hakem tayin etmeye oy birliğiyle karar vermiştiniz ve o 
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da herkesi memnun edecek şekilde bu sorunu çözümlemişti. Şimdi, nasıl 
oluyor da akıl ve dengesini bütün milletçe sınadığınız böyle bir adama deli 
diyorsunuz? Dilinizle söylediğiniz şeye gerçekten inanıyor musunuz?"  

67. "Ona sadece bu yüzden mi deli diyorsunuz? Sizi felakete götüren bir 
yolda bulan ve alkışlayıp destekleyen kimseye akıllı diyor, korkunç bir fe-
laketin geleceği ile sizi uyaran, emniyet ve selâmet yolunu gösteren kimse-
ye de, deli mi diyorsunuz?” 

39 Ez-Zümer: 
42) Allah, ölüm vaktinde canları alır; ölmeyenleri de uykularında (bir tür 
ölüme sokar).60 Ölümüne hükmettiğini yanında tutar, diğerlerini belir-
lenmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim için 
alınacak pek çok ders vardır.61  

60. Uyku sırasında, ruhun kabzedilmesiyle, his, şuur, idrak gibi kuvvetlerin 
çalışmadığı kast ediliyor. Tıpkı uykuda olanın ölmüş birine benzemesi gibi.  

61. Bu ifadeyle, insanlara ölüm ile hayatın aslında bir olduğu anlatılmak is-
teniyor. Hiç kimsenin gece yatağına yatmasından sonra, sabahleyin hayata 
döneceğine dair bir garantisi yoktur. İleride nelerin olacağını, hangi musi-
betle karşılaşacağını, bir saniye sonra öleceğini bilemez. Bilinmez ki insan 
uyurken mi, uyanıkken mi, evde otururken mi, caddede yürürken mi yâda 
bedenindeki bir hastalık yüzünden mi, dışarıdan gelen bir afet dolayısıyla 
mı ölecek! Allah'ın takdiri karşısında tüm acizliğine rağmen, yine de insan 
ne kadar aptaldır ki halâ Allah’tan gafil bir halde yaşamaktadır. 

59 El-Haşr: 
21) Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah’a 
huşudan saygı ile baş eğmiş ve parça parça olmuş görürdün.31 İşte biz, 
belki düşünürler diye, insanlara örnekleri böyle vermekteyiz.  

31. Bu benzetme ile Allah'ın yüceliği ve kulun sorumluluğu anlatılmak is-
tenmiştir. Yani, dağ gibi büyük bir varlık bu gerçeği idrak edebilseydi eğer, 
Kadir olan Rabbi'ne yaptıklarının hesabını verirken, korkudan titreyerek 
paramparça olurdu. Ama ne tuhaftır ki insanoğlu Kur'an'ı anladığı ve so-
rumluluğunu idrak ettiği halde pervasız ve gamsız davranmaktadır. Allah 
huzurunda bir gün hesaba çekileceği halde, böylesine büyük bir sorumluluk 
taşımaktan çekinmemekte, Kur'an'ı duyduğu ve okuduğu halde, tıpkı can-
sız bir taş gibi, duymazlıktan, görmezlikten gelerek idrak etmemektedir.  



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 456 

  

 
TEKVİR İN ANLAMI 

81 Et-Tekvîr: 
1) Güneş, köreltildiği1 zaman, 

1. Güneşin dürülmesi hakkında kullanılan 'Tekvir', eşsiz bir anlatımın ifade-
sidir. Arapçada 'Tekvir', dürülmek, sönmek, sarmak anlamına gelir. Örne-
ğin başın üzerine sarığın sarılması şeklinde ifade edilir. Çünkü sarık açık 
iken dağılır. Bu münasebetle Tekvir, güneş ışınlarının yayılmasına benzetil-
miştir. Yani güneş ışınları, sarık gibi dağılmış ve etrafa yayılmıştır. Kıyamet 
gününde de sarık gibi toplanacak ve o zaman güneş sönecektir. 

 
TESBİH 

20 Ta-ha: 
130) O halde söylenen şeylere sabret! Rabbini, Güneş’in doğmasından ve 
batmasından önce ve gecenin bir kısmında ve gündüzün taraflarında 
hamd ile tesbih1 et. Umulur ki böylece O’nun hoşnutluğunu kazanırsın.  

1- Tesbih; Allah’ın, her türlü noksanlıktan arınmış, tüm mükemmel nitelik-
lere sahip olduğunu bilmek; Allah’ı kendisine özgü nitelikleri ile tanımak ve 
tanıtmak demektir. Tesbihe, namazda “tesbih çekmek” olarak anlam ver-
mek doğru değildir. Tesbih, tevhid inancının ve anlayışının kavranması ve 
Yaratıcının tüm nitelikleri ile tanınması ve tanıtılması etkinliğidir. Allah’ı 
tesbih etmek; O’nu şirk içeren her türlü düşünce ve inançtan arındırarak, 
Kendisine özgü nitelikleri ile yüceltmek demektir. (E.AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

 
TESETTÜR (Örtünme ve Şartları) 

Kur’an dışındaki, din adına uydurulan hadislerin yer aldığı kaynakları ince-
leyecek olursak, bir toplumun belli bir dönemdeki bakış açısının ve gelenek-
lerinin dinselleştirilmiş önemli bir yeri olduğunu görürüz. Kapanma konu-
sunda, bu gelenekleri dinden ayırmanın yolu, Kuran’dan anlaşılan kapan-
manın din olduğunu, Kuran’dan çıkmayan kapanma şekillerinin ve izahla-
rın ise, din adına uydurmalar ve geleneklerin dine sokulması olduğunu gö-
receğiz. Geleneklerin bir kıyafet oluşturmasının bir mahzuru yoktur. Yanlış 
olan, tarihin belli bir döneminin kültürünün unsuru olan ve belli bir toplu-
mu ilgilendiren “tarihsel” kıyafetlerin, evrensel olan ve binlerce yıllık za-
man dilimine inmiş olan dine mal edilmesidir. Örneğin, sarığı, belli bir dö-
nemde erkeklerin kıyafetini tamamlayan bir aksesuar, sıcaktan koruyan bir 
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başlık olarak erkeklerin giymesi yanlış değildir. Yanlış olan, sarığın dinen 
“kutsal” bir giyecek gibi giyilmesi, başkalarına dini kıyafet diye empoze 
edilmesi ve Kuran’da hiç bahsedilmeyen sarık giyme uygulamasının “se-
vap” diye dine sokulmasıdır. Bu temel mantığı iyice kavramamız saçları 
örtmenin ve peçenin nasıl dinselleştirildiğini anlamamızda ve bu kıyafet şe-
killerini gereği gibi değerlendirmemizde faydalı olacaktır. İlk önce yapma-
mız gereken Kuran’da kapanmayla ilgili geçen tüm ayetleri inceleyip Kur’-
an’ın, yani dinin, istediği ölçüyü bulmaktır. Kadınlara özel giyinmeyi tarif 
eden Kuran’da iki ayet vardır, kapanmayı tarif etmese de konuyla ilgili 
olan bir ayeti daha eklersek bu konudaki ayet saçları örtmek ve kapanma 
sayısı üçe çıkar. Bu üç ayeti incelemek, kadının kıyafetinin nasıl olması ge-
rektiğini anlamamızı sağlayacaktır. Fakat bunlara ilave edeceğimiz ayet-
lerle konuyu daha da pekiştirmeye çalışacağız. 

7 El-A’râf: 
22) Böylece (Şeytan) ikisini aldatıp baştan çıkardı. O ağaçtan tadınca, her 
ikisinin de örtülmüş çirkinlikleri açığa çıktı. “Cennet yapraklarını” üst üs-
te koyup örtünmeye başladılar. “Rabb’leri onlara: Ben sizi o ağaçtan 
men etmedim mi? Bu şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi?” 
diye seslendi. 

26) Ey âdemoğulları15! Size avret yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek li-
bas(Elbise) indirdik (Bağışladık). Takva libası16 ise daha hayırlıdır. İşte bu 
Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.   

15. Yukarda ki iki ayette; Hz. Âdem ile Hz. Havva kıssasından, ilk insandan 
beri hem erkek, hem kadın için asgari bir örtünmenin gerekli olduğunu an-
lıyoruz. Yine şeytan, İslâm öncesi Arapları örtünmenin, sadece süslenmek 
ve vücudu sert hava şartlarından korumak manasına geldiği inancına sevk 
ederek baştan çıkarmıştı. Bundan dolayı onlar, genel olarak örtünmenin 
gerçek amacını önemsemediler, avret yerlerini örtmek kaygısı taşımadılar 
ve başkalarının yanında ayıp yerlerini, yani cinsel organlarını açıkta tut-
maktan çekinmediler. Üstelik bir kısım Araplar özellikle Kâbe’yi hac mev-
siminde çırılçıplak tavaf ederlerdi. Hanımları ise, bu konuda erkeklerinden 
daha hayâsız idiler. Onlar bunu dinî bir hareket olarak kabul ediyorlar ve 
bunu sanki faziletli bir amelmiş gibi yapıyorlardı.  

16. Takva sahibi için, erdemli ve samimi olmak, Kur’an’ı ahlâk edinmek; fi-
ziksel olarak giyinilmesi istenilen elbiseden çok daha öncelikli, değerli ve 
hayırlıdır. 
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31) Ey Âdemoğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının.20 Yiyin, 
için fakat israf etmeyin. Zira O, israf edenleri sevmez.21 

20. Burada "ziynet" kelimesi, güzel takı, uygun giysiler ve süs eşyalarını) 
ifade eder. Ayet, ibadete başlayacakları zaman insanları, tesettüre riayet 
etmelerini teşvik ediyor. Bu emir, o devirde cahil kimselerin benimsedikleri 
ve o zamandan beri uygulaya geldikleri yanlış tutumu çürütme anlamında-
dır. Bu kimseler, insanın Allah'a tam veya yarı çıplak halde ibadet etmesi 
ve O'nun huzurunda saçı-başı dağınık, perişan bir görünümde bulunması 
gerektiğini düşündüler. Oysaki Allah, sadece çıplaklığı yasaklamayı değil, 
aynı zamanda insanın ibadet sırasında tam, düzgün ve temiz bir elbise gi-
yinmiş olmasını emreder.  

21. "Helâli haram, haramı helâl kılmak yoluyla, tayin edilen sınırları aşan 
kimseleri Allah sevmez. Bundan dolayı O, umursamaz bir tavır takınan ve-
ya Allah'ı memnun edeceği zannıyla, temiz ve helâl olanları kendilerine ha-
ram kılmak gibi ahmakça inanca sahip olanlardan hiç hoşlanmaz. O, aksi-
ne kişinin güzel-temiz bir elbise giymesinden ve lütfettiği temiz şeyleri kul-
lanmasından memnun olur. Onun şeriatına göre asıl günah olan şey, helâli 
haram veya haramı helâl kılmakla O'nun koyduğu sınırları aşmaktır. 

24 En-Nûr:  
30) Mü’min erkeklere söyle, bakışlarından bir kısmını1 sakınsınlar ve ırz-
larını2 korusunlar. Bu onlar için daha arınmışçadır.3 Allah davranışların-
dan haberdardır. 
 
1. Kötü niyetle bakmasınlar.  
2. “Furüc”lerini; yani, mahrem yerlerini, namuslarını, ırzlarını korusunlar. 
Ferc; sözcük olarak erkek veya kadının cinsel organı anlamına gelmektedir.  
3. Arınmış, temizlenmiş, arı duru hale gelmiş bir benliğe sahip olmak. 
 
31) Mü’min kadınlara da söyle, bakışlarından bir kısmını sakınsınlar31 
ırzlarını32 korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında, ziynetlerini33 
açığa vurmasınlar.34 Hımarlarını(örtülerini) göğüslerinin üzerine koysun-
lar35. Ziynetlerini; kocaları36, babaları, kocalarının babaları, oğulları, ko-
calarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kar-
deşlerinin oğulları, kadınların tamamı,37 sağ ellerinin sahip oldukları38, 
kadına ihtiyaç duymayan erkek hizmetliler,39 kadınların avret yerlerinin 
farkına varamayan yaştaki çocuklar hariç, açığa vurmasınlar. Gizledikleri 
süsleri (ziynetleri) bilinsin diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey Mü’min-
ler! Hepiniz topluca Allah’a tövbe edin ki40 kurtuluşa erebilesiniz. 
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31. Erkeklerin kadınlar karşısında bakışlarını indirme hükmü, erkekler kar-
şısında kadınlar için de aynıdır. Kadınların erkeklere gözlerini dikip bakma-
ları yasaktır, ister istemez erkekleri gördüklerinde hemen gözlerini çevir-
meli ve başkalarının avret yerlerine bakmaktan kaçınmalıdırlar. Bununla 
birlikte, erkeklerin kadınlara bakıp bakmamalarıyla ilgili hükümler, kadın-
larla ilgili hükümlerden biraz farklıdır. Bu konuda bir rivayete göre: Hz. 
Peygamber (s.a) hanımlarından Hz. Ümmü Meymune ve Hz. Ümmü Se-
leme ile otururlarken, âmâ bir sahabe olan Hz. İbn Ümmü Mektum çıka-
gelir ve hanımlarına "Yüzünüzü ondan gizleyin" buyurur. Hanımlarının, "Ey 
Allah'ın Resul’ü, o kör değil mi? Bizi ne görebilir, ne tanıyabilir" demeleri 
üzerine de şu cevabı verir: "Siz de mi körsünüz, onu görmüyor musunuz?" 
Hz.Ümmü Seleme bu olayın örtü hükümlerinin inmesinden sonra meydana 
geldiğini açıklar.( Davud, Tirmizi).  

32. Yani, gizli yerlerini başkalarının yanında açmaktan ve cinsel arzularını 
gayri meşru yollarla gidermekten sakınsınlar. Bu konudaki hüküm kadınlar 
ve erkekler için aynıysa da, avret yerinin sınırları kadınlar ve erkekler için 
farklıdır. Ayrıca, kadınların avret yeri erkekler ve kadınlar karşısında deği-
şiklik gösterir. Kadınların erkekler karşısındaki avret yerleri abdest mahalli 
olan kısım dışında kalan tüm vücutlarıdır. Vücut çizgilerini ve deriyi ortaya 
koyacak biçimde ince ve dar giyinmek de yasaktır. Hz. Aişe'den gelen bir ri-
vayete göre, bir defasında kız kardeşi Esma ince bir elbise içinde Hz. Pey-
gamber'e (s.a) gelir. Hemen yüzünü çeviren Hz. Peygamber (s.a) şöyle bu-
yurur: "Ey Esma, bir kadın ergenlik çağına geldiği zaman, avret yerlerine 
ait  vücudunun herhangi bir parçasının açığa çıkmasına izin yoktur." (Ebu 
Davud). Bu bağlamda gösterilen tek hoşgörü, vücudunun bir kısmını yakın 
akrabalarının önünde (kardeş, baba gibi) gösterebilmesi için tanınan izin-
dir. Kadınların kendi aralarındaki avret yerleri, erkeklerin erkekler karşısın-
daki avret yerlerinin aynısı, yani göbekle diz kapağı arasıdır. Fakat bu kadı-
nın kadın karşısında yarı çıplak duracağı anlamına gelmez. Şu kadar ki, vü-
cudun göbekle diz kapağı arasının her halükârda kapanması gerekirken, 
vücudunun diğer bölümleri için böyle değildir.  

33. Ayette diğer dikkat etmemiz gereken nokta ziynet “süsler” kelimesi ile 
neyin kastedildiğidir. Kanaatimize göre “süsler” kelimesi ile özellikle “gö-
ğüslerin” kastedildiği yönündedir. Çünkü ayetteki tüm noktalarla, mantıklı 
bir şekilde, sadece göğüs bölgesinin uyum sağladığı kanaatindeyiz. Birin-
cisi, ayette “yaka açıklarının kapatılması” geçmektedir, yaka açıklarından 
ise göğüsler gözükür ki bu bölge kadın vücudunun cinsellikle ilgili olan 
önemli ayırt edici özelliğidir. İkincisi, ayette gizlenen süslerin belli edilmesi 
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için “ayakların yere vurulmaması” geçmektedir. Ayaklar yere bazı erotik 
dans hareketleri şeklinde vurulduğunda vücutta belli olacak yer özellikle 
(sutyen taşımayan) göğüslerdir. Üçüncüsü, Kuran’daki ayetlerden kadın-
ların bir kısmının iki yıl gibi uzun bir süre çocuklarını emzirdiğini görüyoruz. 
Kadınların, özellikle evlerine sıkça girip çıkan ve kendilerinin yanlarına sık-
ça gittikleri yakınlarının yanında, çocukları acıktığında ve ağladığında on-
ları emzirmeleri gerekecektir. Ayetteki süslerin kimlerin yanında açılabile-
ceğiyle ilgili açıklamanın, özellikle bu konuda kadınlara büyük kolaylık sağ-
ladığı kanaatindeyiz. Ayetteki ifadelere, göğüs gibi uyan başka bir bölge 
bulunmadığı için “ziynet” ifadesiyle özellikle göğüslerin kastedildiğini anlı-
yoruz. “Ziynet” kelimesinden takı gibi maddelerin anlaşılamayacağı ayetin 
bütünsel olarak ele alınmasıyla açığa çıkar. Çünkü ayette, kadınların süsle-
rini kadınlar yanında açabileceği geçmektedir. Takı gibi maddeler tahrik 
unsurundan daha çok gösteriş yapma unsuru olabilir.  

34. Bu ayetteki “kendiliğinden görünenler hariç” ifadesi tartışma konusu 
olmuştur. Bu ifadeyle ilgili Muhammed Esed şöyle demektedir: “Kendiliğin-
den görünenler hariç ifadesiyle ilgili olarak ilk İslam alimlerinin ve özellikle 
(Razi’nin kaydettiğine göre) el-Kıffal’in yaptığı, kişinin hakim örfe (el-ade-
tul-cariyye, geçerli adet) uyarak açık tutabileceği, yani örtmemesinde beis 
olmayan yerler şeklindeki açıklamayı yansıtmaktadır. İslam hukukunun ge-
leneksel temsilcileri ‘görünmesinde (örfen) sakınca olmayan’ ifadesinin ta-
nımını her ne kadar kadının yüzü, elleri ve ayaklarıyla sınırlı tutma eğilimini 
göstermişler hatta sınırlamayı bazen daha da ileri götürmüşler ise de, 
‘kendiliğinden görünenler hariç’ ifadesinin anlamı bizce çok daha geniştir. 
Nitekim, kullanılan ifadedeki kasti belirsizlik (yahut çok anlamlılık) de bu 
hususta, insanın ahlaki ve toplumsal gelişiminin gereği olarak ortaya çıkan 
zamana bağımlı değişikliklerin göz önünde bulundurulduğunu göstermek-
tedir.” (Muhammed Esed, Kuran Mesajı: Meal Tefsir, 2. Cilt) “Kendiliğinden 
görünenler hariç” ifadesine verilmiş manalardan biri abdest mahallerinin 
“kendiliğinden görünen yerler” olduğu şeklindedir. Buna göre abdeste ko-
nu olan başın, yüzün, dirseklere kadar ellerin, bileklere kadar ayakların ka-
panması zorunlu değildir. En ünlü hadis kitaplarında, Peygamberimiz dö-
neminde kadın ve erkeklerin aynı kaptan abdest aldıkları geçmektedir (Ba-
kınız: Buhari, “; Ebu Davud, Taharet; İbni Mace, Taharet; Nesai, Taharet). 
Abdeste konu olan yerler ayak, dirseklere kadar eller, yüz ve baş olduğuna 
göre, bu hadislerden, kadınların erkeklerle karışık ve saçları açık olarak ab-
dest aldıkları anlaşılır.  
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Bu bahsedilen yorumlardan, ayette vücudun belli bir kısmının örtünmeden 
hariç tutulduğu anlaşılmaktadır. Oysa birçok mezhebin peçeyi farzlaştır-
ması ve bütün bedenin kapatılması gerektiğini öngörmeleri, bu ayetteki 
ifadeyle çeliştiklerini ve mezheplerin kadınların örtünmesiyle ilgili yakla-
şımlarının güvenilmez olduğunu göstermektedir. Gelenekle şekillenen, son-
ra ise hem geleneği hem dini şekillendiren mezheplerin yanlışlarını düzelt-
mede tek yol dinin tek kaynağı olan Kuran’a başvurmaktır.  

35. İslâm öncesi cahiliye dönemlerinde kadınlar, başın arkasında bağlanan 
bir tür başlık kullanırlardı. Gömleğin yakası da, boynun önünü ve göğsün 
üst kısmını dışarıda bırakacak şekilde açılırdı. Göğüsleri örtecek gömlekten 
başka bir şey yoktu ve saçlar bir veya iki çift örgü halinde arkaya bırakılırdı. 
Bu ayetteki “hımar” kelimesinin temel anlamı “örtü” olup, sözlüklerde “ör-
tü” ve “başörtüsü” anlamları verilmiştir. Önemli olan husus ayette kapatı-
lacak yerin açıkça “yaka açığı” olarak geçmesidir. Ayetin kapatmayla ilgili 
dikkat çektiği yer saçlar değil, yaka açığı bölgesidir. Birçok kimse parmağın 
işaret ettiği yere bakması gerekirken parmağa odaklanmıştır, oysa açıkça 
parmağın işaret ettiği yer “yaka açığı”nın kapanmasıdır, saçların değil. Ab-
dest almayla ilgili ayette başın sıvazlanması söylenirken, baş kelimesi 
Arapça karşılığı “res” ile vurgulanır. Bu ayette kapatılacak bölgeyle ilgili 
böyle bir “baş” veya “saç” vurgusu yoktur. Yani “hımar”ın saçları örtmesi 
değil, “yaka dekoltesi ”ni örtmesi istenir. (“Yaka açığı” manasına gelen 
“cuyubihinne” kelimesi hem bu ayette kapatılacak bölgeyi belirtmek için, 
hem de Hz. Musa kıssasında ki yaka açığına elini soktuğunu belirten ayette 
geçer.) Bir kelimeye birden çok mana verildiğinde, o kelimenin geçtiği yer-
de hangi manayı vermek gerektiği hususunu, o kelimenin geçtiği yerde ne-
yin amaçlandığını inceleyerek karar verebiliriz. “Hamr” kelimesiyle aynı 
kökten gelen “hımar” kelimesine hem geniş manalı “örtü” hem de daha 
dar anlamlı “başörtüsü” manası verilmiştir. Bu kelimenin geçtiği ayetten 
“hımar” ile yaka açığının kapatılmasının amaçlandığını anlıyoruz.  

Fakat bu ayetin açıklanmasında, örtülmesi gereken kısmın saçlar olmadığı, 
bilakis “yaka dekoltesi” olduğu ısrarla vurgulanırken, Kur’an da başörtüsü 
hükmü yoktur o halde saçların örtülmesine de gerek yoktur gibi önemli bir 
yanlış anlayışa da meydan verilmemesi gerekmektedir. Göğüs’ün kapatıl-
ması ile ilgili kullanılan “hımar” kelimesinin temel anlamının “başörtüsü” 
değil “örtü” olduğu söyleniyor ve bu kelimenin göğüsün örtülmesi amacıy-
la kullanıldığı ifade ediliyor, dolayısiyle kelimede “res” ön eki bulunmadığı 
için Baş’a vurgu yapılmadığı ifade ediliyor. “Hımar” ında başa özgü bir örtü 
olduğu herkes tarafından bilindiği için “res” ekine ihtiyacı olmadığı açıktır. 
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Ayette, Allah’ın saçları da kapatan bir örtü olan “Hımar” ı yaka dekoltesi 
için de kullanması hür olan istisnasız tüm Arap toplumunun zaten kullan-
makta olduğu başörtüsüne ayrı bir işlev vererek bu güzel geleneği dolaylı 
olarak tasdik etmiş oluyor, fakat yanlış olan, eksik olan, hayata dair ihtiyaç 
duyulan düzenlemelere yönelik hükümler getiriyor. Fakat saçın, başın ka-
panmasıyla ilgili de mezhepsel anlayışlarda olduğu gibi bir şekil, sınırlama 
getirmiyor ki, kültürel ve iklimsel şartlara göre tesettüre uygun hareket 
edilmesine yönelik esneklik sağlıyor. 

36. Bu ayet, bir kadının tüm makyaj ve süsüyle serbestçe hareket edebile-
ceği çevreyi açıklamaktadır. Bu çevrenin dışında, akraba ve yabancı kişile-
rin, karşısına makyajla çıkmasına izin yoktur. Hüküm, bu sınırlı çevrenin dı-
şında kasten veya dikkatsizce süslerini göstermemesi gerektiğini ifade 
eder. Fakat dikkat ve titizliğe rağmen, elde olmadan meydana gelen açıl-
maları da Allah affeder. 

37. İlk durumda, Müslüman bir kadının tüm kadınlar karşısında, süslerini 
gösterebileceği anlamına gelir. Fakat bu konuda göz önünde bulundurul-
ması gereken ana nokta, dini inanç değil, ahlâkî karakterdir. Müslüman 
kadınlar gayri Müslim de olsa tanınmış ve güvenilir ailelerin soylu, iffetli ve 
faziletli kadınlarıyla görüşmeli, içten sosyal bağlar kurmalıdırlar. Fakat 
Müslüman da olsalar, iffetsiz ahlâksız kadınlara karşı tedbirli olmalıdırlar.  

38. Bu emrin gerçek anlamı konusunda fakihler arasında görüş ayrılıkları 
vardır. Bunlardan bazıları (Abdullah b. Mesud, Hasan Basri, Said b. Müsey-
yeb ve İmam Ebu Hanife'yle İmam Şafiî); Bu hür ve yalnız bir hanımın, sa-
hip olduğu cariyelerle ilgilidir der ve ilâhî hükmü, Müslüman kadınların ziy-
netlerini, ister müşrik, ister Yahudi, isterse Hıristiyan olsun, cariyeleri karşı-
sında açabilecekleri, şeklinde tefsir eder. Bunlar, bir kölenin hanımına 
mahrem olmadığına, serbest kaldığında onunla evlenebileceğini delil geti-
rirler. Dolayısıyla, onun salt köle olması, kendisine erkek mahremler gibi 
kadının onun karşısında serbestçe görünmesine izin vermezler.  

39. Bu ifadenin harfi harfine tercümesi şöyledir: "Erkeklerden bağlılarınız 
olup, hiçbir arzu taşımayanlar". Buradaki anlam açıkça, Müslüman bir ka-
dın mahrem erkeklerden ayrı olarak, şu şartlara sahip olan erkekler karşı-
sında da ziynetlerini açabilir: 1) Kadına tabi bir statüde olan, 2) Efendisinin 
karısı, kızı, kız kardeşi veya annesi hakkında cinsel düşünce veya arzu taşı-
mayacak şekilde, yaşlılık, güçsüzlük veya yoksulluk mevkilerinde olma gibi 
nedenlerle yani cinsel etkilerden uzak bulunan erkekler.  
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40. Ayette “Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar” 
denmektedir; kanaatimize göre “süsler” kelimesi ile özellikle “göğüslerin” 
kastedildiğini yukarıda ki 33. Açıklama notunda ifade etmiştik. 7Araf 31’de 
ziynet eşyalarının Mescid yanında giyilebileceğinin kadın ve erkek ayrımı 
yapılmaksızın söylenmesi; takıların, cami gibi en kalabalık yerlerde bile ta-
kılabildiğini, yani saklanmasına gerek olmadığını gösteriyor.  

"Allah'a tövbe edin": Bu konuda şimdiye kadar işleye geldiğiniz kusurlar 
için Allah'tan bağışlanma dileyin ve Allah ve Resul’ünün koyduğu hükümler 
doğrultusunda yanlış davranışlarınızı düzeltin.  

33 El-Ahzâb: 
59) Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve Mü'minlerin kadınlarına dış elbi-
selerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle;110 onların (özgür 
ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur.111 

Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.112  

110. Kadınların kapanması konusunun daha iyi anlaşılmasında kilit kelime 
“cilbab”dır. “Cilbab” Arapçada üste giyilen giysileri ifade eden bir kelime-
dir. O günün toplumunda İffetli, hür Arap kadınlarının dışarı çıktıklarında, 
kendilerini cariyelerden ayırt etmek için giydiği bir çeşit “üstlük” olaraktan 
ifade edilmektedir. Fakat ayette, cilbabın nereden nereye kadar olan böl-
geleri örteceğinin tarifi yoktur. Mezhepçi din anlayışlarını benimseyenlerin 
kimisi, kadınların yüzü de dâhil vücutlarının tümünün örtülmesinin farz ol-
duğunu, kimisi iki gözü kimisi tek gözü dışındaki her yerlerini örtmelerinin 
farz olduğunu, en ılımlıları ise yüz, eller ve ayaklar dışındaki her yerlerini 
örtmelerinin farz olduğunu savunurlar. Aslında kadınların yüzlerinin de 
kapanması gerektiği, yani peçe takmak, Ehli Sünnet içinde azınlık değil, 
oldukça geniş bir kesimin savunduğu görüştür. Eğer Allah böyle katı sınır-
lar çizmek isteseydi, bir ayette “Cilbab ile yüzünüz ve elleriniz dışında her 
yerinizi örtün” veya “Cilbab ile bütün vücudunuzu örtün” şeklinde bir cüm-
leyle açıklanabilecek bir sınırla kapanmanın sınırlarını çizebilirdi. Örneğin 
abdest ile ilgili ayette Allah, yıkanacak yerleri saymış ve “Dirseklere kadar 
ellerinizi yıkayın” gibi ifadelerle kesin sınırları koymuştur. Eğer Allah ka-
panmada da böylesi sınırlar koymak isteseydi, bunu en azından bir cümley-
le belirtebilirdi. Geçmiş kavimlerin başına gelenleri bile detaylarıyla anla-
tan Kuran, din adına gerekli her şeyi açıkladığını kendisi söyleyen Kuran, 
eğer kapanmada kesin sınırların gerektiği üniforma gibi bir ölçü olacaksa 
ve bu bir tek cümleyle bile açıklanabilecekse niye bu cümleyi içermesin? Bu 
konuda kesin bir sınır konulmadığı için açıklama da yapılmamıştır. Bu ayet-
te de kesin sınırları olmayan esnek bir ölçünün olduğunu görürüz. Bu ayet-
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le ayrıca; bazı kimselerin iddialarının aksine Hz. Peygamber'in (s.a) birçok 
kızlarının olduğunu anlıyoruz. Çünkü Allah bizzat: "Ey Peygamber, eşlerine 
ve kızlarına emret" buyurmuştur. Onlar, sadece Fatıma’nın, Hz. Peygam-
ber'in (s.a) öz kızı, diğerlerinin ise eşlerinin önceki kocalarından olan kızları 
olduğunu iddia ediyorlardı. Bütün sahih hadislere göre, "İbrahim dışında, 
Hz. Hatice (r.a), Hz. Peygamber'den (s.a) sadece Fatıma'yı değil, Zeynep, 
Rukiye, Ümmü Gülsüm adında üç kız çocuğu daha dünyaya getirmiştir. 
(İbn Hişam: cilt. 1, s. 202) Ünlü Nesep bilgini Haşim bin Muhammed bin es-
Sâ'ib el-Kelbi şöyle der: "Allah’ın Resul’ünün kendisine peygamberlik gel-
meden önce ilk doğan çocuğu Kasım'dı, sonra Zeynep, Rukiye, Fatıma ve 
Ümmü Gülsüm dünyaya geldi." (Tabakâtı-ı İbn Sa'd, cilt.1, s.133). Bütün bu 
rivayetler, Kur'an'da Peygamber'in(s.a) bir tane değil, birden fazla kızı ol-
duğunu bildiren ifade ile desteklenmektedir. 
 
111."Onların tanınması": Böylece onlar basit ve sade elbiseleriyle, günah-
kâr insanların kötü emeller besleyeceği hafif kadınlar olarak değil, saygıde-
ğer ve namuslu kadınlar olarak tanınacaklardır. Böylece kimse onlara sa-
taşmayacak, onları rahat bırakacaklardır. Bazı insanlar namussuz, hafif 
meşrep sandıkları kadınların peşine takılıp onları incitebilir. Ayet, kadınla-
rın üzerlerine aldıkları elbiseyle bunu önlemelerini öğütlüyor. Elbisesinin 
nasıl olacağının ayarlamasını her kadın kendi vicdanıyla takdir edecektir. 
Aslında duruma göre uygulanacak ve detayların ayarlanmasının insanların 
vicdanlarına bırakıldığı hükümler Kuran’da sıkça rastlanan bir durumdur. 
Örneğin Allah’ı çok anmak, israf etmemek, adaletli olmak gibi birçok 
önemli Kur ani hükmün kesin sınırlarının belirlenmesi insanlara bırakılmış-
tır. Bu tip sınırların olmaması bir eksiklik değildir, bilakis mesajı evrensel 
olan Kuran’ın tarihin değişik zaman dilimlerine, değişik bölgelerine uyması-
nı bu esneklikler sağlar. Kur ani prensip evrenseldir, bunların uygulanma-
sında tarihsel farklılıklar olabilir. “İsraf etmeme” prensibi evrenseldir ama 
suyu çölde veya nehir kenarında kullanmak, bu prensibin uygulamasında 
farklılık oluşturabilir. Aynı şekilde kadınların dışarı çıktığında üzerlerine el-
bise almaları prensibi evrenseldir ama değişik kültürlere göre bu elbisenin 
nasıl ayarlanacağı şahsi görüşle olacaktır. Ayrıca israf etmeme, adalet gibi 
İslami prensipler Kuran’ın farz kıldığı prensipler olmasına karşın bu ayette 
saçları örtmek ve kapanma “Cilbab” giymenin “daha uygundur” (zalike ed-
na) tarzında bir ifadeyle tavsiye edildiğine, farz ifade eden hükümlerdeki 
ifade tarzlarının kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Yani bu ayetteki pren-
sip bir tavsiye ifadesiyle sunulmuştur. Allah’ın tavsiyesi elbette çok önemli-
dir, bu yüzden bu ayetteki ifadeye “yapılması çok önemli değil” gibi bir an-
layışla yaklaşmak asla mümkün değildir. Fakat Kuran’ın farzlar veya ha-
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ramlar (örneğin zekât vermek veya zina ile domuz eti yemekten kaçınmak) 
için kullandığı güçlü ifadelerin burada kullanılmadığını da belirtmeliyiz.  
Şimdi burada duralım ve Kur'an'ın bu ayeti ile İslâm'ın nasıl bir sosyal ha-
yat ruhuna sahip olduğunun ve bu ruhun amacının Allah'ın ifade ettiği şe-
kilde ne olduğuna bir göz atalım. Bundan önce Nur Suresi 31. ayette kadın-
ların, zikredilen kadın ve erkekler dışındaki kimselere ziynetlerini gösterme-
leri yasaklanmış ve onlara "gizli ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vur-
mamaları" emredilmişti. Eğer bu emir, Ahzab Suresi'nin bu ayeti ile birlikte 
okunursa, kadınların burada emredildiği şekilde örtülerine bürünmelerinin 
amacının ziynetlerini başkalarından gizlemek olduğu anlaşılır. Elbette bu 
amaç da ancak dış elbisesinin kendisi sade olduğunda yerine getirilebilir, 
aksi takdirde süslü ve dikkat çekici bir örtüyle örtünmek bu amaca uygun 
düşmeyecektir. Böyle soylu ve şerefli kadınlara Allah şöyle buyurmaktadır: 
"Eğer gerçekten iyi kadınlar olarak tanınmak istiyorsanız ve erkeklerin şeh-
vet dolu bakış ve ilgileri sizi rahatsız ediyorsa, açgözlü bakışlar karşısında 
bütün güzellik ve fiziki cazibenizi ortaya koyacak şekilde yeni gelinler gibi 
süslü bir şekilde sokağa çıkmamalısınız. Tam aksine bütün ziynetlerinizi 
gizleyen ve sade bir örtü ile ve ziynetlerinizin şıkırtısı bile dikkati çekmesin 
diye ağırbaşlı bir şekilde yürüyerek sokağa çıkmalısınız. Kendisini boyayıp 
süsleyen ve her tür ziyneti takıp takıştırmadan dışarı adımını atmayan bir 
kadın, erkeklerin dikkatini çekmekten kaçınamaz. Dürüst olan herkes 
Kur'an'ın asıl amacının yukarıda açıklandığı gibi olduğunu kabul edecektir.  

112. Yani, "Eğer siz şimdi bu apaçık hidayeti aldıktan sonra kendinizi ıslah 
eder ve onu bile bile çiğnemezseniz, Allah İslâm öncesi cahiliye günlerinde 
işlediğiniz hata ve günahlarınızı affeder. 

60) Kadınlardan evlilik ümidiyle teşebbüste bulunmayanlar,92 süslerini 
açığa vurmaksızın93 siyablarını (dış elbiselerini) çıkarmalarında94 kendi-
leri için bir günah yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha 
hayırlıdır. Allah, işitendir, bilendir. 

92. Bu kapanmayı tarif etmemesine rağmen, kadınların giyimine değinen 
son ayettir. Bu ayetten, artık çocuk doğuramayacak belli bir yaşa gelmiş, 
cinsel arzu duymayan ve erkeklerin şehvetini uyandırmayan dolayısıyla, ar-
tık evlenmek için bir teşebbüste bulunmayan kadınların, kıyafetlerine daha 
az dikkat edebileceğini anlıyoruz. Bu ayette de geçen “günah yoktur” (ley-
se/la cunahun) ifadesi Kuran’da kimi yerlerde Müslümanların endişelerini 
yok etmek için kullanılmıştır. Yani bu ifadeyle belirtilen serbestliğin, eğer 
bu ifadeyle vurgulanmasaydı illaki haram olacağı zannedilmemelidir fakat 
bu ifadeyle vurgu yapılmasıyla zihinlerdeki bir endişe giderilmiş olmakta-
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dır. Örneğin bu ayetten bir sonraki ayet olan Nur Suresi 61. ayette “leyse 
cunahun” ifadesi, “Topluca veya ayrı ayrı yemenizde bir günah yoktur” 
cümlesinde geçmektedir. Eğer bu ayetteki “bir günah yoktur” ifadesi bu-
lunmasaydı da toplu veya ayrı ayrı yemenin haram olduğu iddia edilemez-
di fakat zihinlerde oluşan kimi endişeler bu vurguyla giderilmiştir.  
 
93. "Ziynetleri" gösterme, sergileme demektir. Kadınlarla ilgili olarak kulla-
nıldığında yabancı erkeklerin önünde güzellik ve süsü sergileme anlamına 
gelir. Dış elbiseleri bırakma izni, artık daha fazla süslenmeye ilgi duymayan 
ve cinsel arzudan kesilmiş yaşlı kadınlar içindir. Fakat halâ kalplerinde gizli 
bir arzu ve görünme hevesi taşımaları halinde, bu izinden yararlanamazlar.  

94. "Elbiselerini bırakmalarında": Bu, üzerindekileri çıkarıp, çıplak kalmala-
rı anlamına gelmez. Bu yüzden, tüm fakih ve müfessirler, burada, ziynetleri 
gizlemek için kullanılan dış elbiselerin kastedildiğinde ittifak halindedirler. 

 
 
TEVEKKÜL 

25 El-Furkân: 
58) Sen, ölümsüz (Allah) olana tevekkül1 et ve O'nu hamd ile tesbih et. 
Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.  

1. Tevekkül; Allah’a güvenmek, O’na dayanmak ve her türlü çabayı sarfet-
tikten sonra sonucu yine Allah’tan beklemektir. 

26 Eş-Şu’arâ’: 
217) Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et.137 

137.  "Çok güçlü de olsa hiç bir dünyevi iktidara aldırma; Aziz ve aynı za-
manda Rahim Olan'a tam olarak güvenip dayanarak görevini yapmaya de-
vam et. O Aziz'dir, dolayısıyla O'nun desteğini alanın üstesinden hiç bir güç 
gelemez. O Rahim'dir, dolayısıyla yeryüzünde kendi kelimesini yükseltme 
uğruna mücadele edenlerin çaba ve fedakârlıklarını boşa çıkarmaz." 

27 En-Neml: 
79) Sen, artık Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin. 

33 El-Ahzâb: 
3) Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter.4  
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4. Bu cümlenin muhatabı yine Hz. Peygamber'dir (s.a). O'na şöyle talimat 
verilmektedir: "Sana emanet edilen görevi Allah'a güvenerek yerine getir 
ve bütün dünya sana düşman olsa bile buna aldırma." Bir kimse, bir emrin 
kesin olarak Allah tarafından verildiğinden emin olduğunda, iyilik ve hayrın 
bu emri yerine getirmekte olduğu konusunda güven içinde olmalıdır. Artık 
bu emrin sebep ve hikmetini görüp anlamasına gerek yoktur, o sadece ta-
mamen Allah'a güvenerek bu emri yerine getirmelidir. Allah onu doğru yo-
la ulaştırma ve ona yardım etme konusunda kâfidir.  

48) Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine de aldırma ve Al-
lah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 

64 Et-Teğabun: 
13) Allah; O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse mü'minler (yalnızca) Allah'a 
tevekkül etsinler.28  

28. Yani, bu kâinatın idaresi, sadece Allah'ın elindedir. Hakkınızdaki takdi-
rin düzenlenip, değiştirilmesinde O'nun hiçbir ortaklığı ve yardımcısı yok-
tur. İyi şartlar da kötü şartlar da O'nun izniyle oluşmaktadır. Dolayısıyla 
kalbinin derinliklerinde Allah'a inanan bir kimse için, O'na itaat etmek ve 
tevekkülle vecibelerini yerine getirmekten başka takip edilecek bir yol yok-
tur. Kişinin bu yolu takip edip, başarı elde etmesi, ancak Allah'ın yardım ve 
inayeti ile mümkün olur. Allah'tan başka hiç kimse bu konuda birşey yapa-
maz. Mümin kimse, bu yolda müşkülat, musibet, tehlike ve felâketle karşı-
laşsa bile, o tüm bunlardan kendisini ancak Allah'ın kurtaracağına ve baş-
kalarının birşey yapamayacağına inanır.  

 
TEVHİD VE TEVHİD İNANCI 

 
2 El-Bakara: 
163) Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır; O'ndan başka hiç bir ilâh yoktur; O, ba-
ğışayandır, esirgeyendir. 

255) Allah. O'ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir.278 O'nu uyuklama 
ve uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur.279 İzni 
olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir?280 O, önlerindekini 
ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç bir 
şeyi kavrayıp-kuşatamazlar.281 O'nun kürsüsü,282 bütün gökleri ve yeri 
kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yü-
cedir, pek büyüktür.283 
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278. Her ne kadar cahil insanlar birçok tanrılar ve mâbudlar icat etmişlerse 
de, bütün yaratıkların, hiçbir ortağı olmayan Ezelî ve Ebedî olan Allah'a ait 
olduğu gerçeği değişmez. O, bütün evrenin hâkimi olan diri (Hayy) Allah'-
tır. O, bütün mülkün tek sahibidir. Sıfatlarında, özelliklerinde, güçlerinde ve 
haklarında hiçbir ortağı yoktur. O halde yerde ve gökte ne zaman Allah'tan 
başka bir ilâh icat edilse yalan söylenmiş ve Hakk'a karşı savaş açılmış olur.  

279. O, yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin Sahibi ve Mâliki'dir. Ve 
hiç kimse hâkimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde O'na or-
tak değildir. İlâh olarak kabul edilen her şey ve herkes mutlaka evrenin bir 
parçasıdır ve evrenin her parçası da Allah'ındır. 

280. Bu, peygamberlerin, meleklerin vs. Allah'tan şefaat dileyeceklerini ve 
O'nu bağışlamaya zorlayacaklarını sanan kimselerin yanlış fikirlerini redde-
derler. Bu tür kimseler, Allah'ın yarattığı hiçbir şeyin, O'nu bağışlamaya de-
ğil zorlamak, huzuruna bile çıkamayacağı konusunda uyarılmaktadırlar. 
Evrenin Hâkimi’nin izni olmaksızın hiçbir peygamber, melek ve aziz (Velî) 
O'nun önünde bir tek söz bile söyleyemeyecektir.  

281. Kur'an'a göre, Allah'a ortak koşmak, O'nun hak veya sıfatlarını her-
hangi bir şekilde sahiplenmek, bağışlanamayacak bir günahtır ve buna şirk 
adı verilir. Bir önceki ayette Kur'an, Allah'ın hâkimiyetinin sınırsız ve gücü-
nün mutlak olduğunu ilân ederek şirki kökünden reddetmektedir. Bu ayet-
te de aynı şey başka bir yönden ele alınmaktadır: Gerekli bilgiye sahip ol-
madığı halde kim evrenin yönetiminde ortaklık iddia edebilir?  

282. Arapça "kürsî" (sandalye) kelimesi burada iktidar ve otorite olarak 
çevrilmiştir; çünkü kürsî burada iktidarın sembolü olarak kullanılmıştır.  

283. Bu ayet, ayet'el-kürsî olarak bilinir. Bu ayet Allah hakkında öyle yetkin 
bir bilgi verir ki, buna hiçbir yerde rastlanamaz. İşte bu nedenle hadisler 
bunu, Kur'an'ın en üstün ayeti olarak tanımlar. Burada şöyle bir soru akla 
gelmektedir: Allah ve sıfatları burada hangi bağlamda anılmıştır? Bu soru-
yu cevaplayabilmek için 243. ayet ile başlayan bölümü baştan ele almamız 
gerekir. İlk önce müminler Allah yolunda ellerinden gelen çabayı sarfetme-
ye ve bu yolda canlarını ve mallarını feda etmeye teşvik edilmişlerdi. Aynı 
zamanda İsrailoğulları'nın düştükleri zayıflıklara karşı da uyarılmışlardı. 
Daha sonra başarının sadece sayıya, silahlara ve teçhizata dayanmadığı, 
bilâkis, iman, sabır, disiplin ve kararlılığa bağlı olduğu vurgulanmıştı. Daha 
sonra Allah'ın, savaşı, bir grubu diğer bir gurupla ortadan kaldırma aracı 
olarak kullanmasındaki hikmete değinilmişti. Yani eğer sadece bir grup ve-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 469 

  

ya bölük hâkimiyeti elinde tutmaya devam ederse, karşıtları ve muhalifleri 
için hayat çekilmez olurdu. Daha sonra Allah'ın insanlar arasındaki ihtilâf-
ları gidermekten aciz olmadığı, fakat bunları zorla yok etmenin O'nun dile-
ği olmadığı bildirilmişti. Bu amaçla, O, peygamberini Hakk'a davet etmek 
üzere gönderir; fakat insanları kabul edip etmeme konusunda serbest bı-
rakır. Bu bölümün başında olduğu gibi Müslümanlara yine Allah yolunda 
harcamaları emredilmişti. En sonunda bu ayette insanların inançlarındaki 
ve dinlerindeki farklılıkların yaşandığı tüm evrenin hâkimi ve sahibinin 
Allah olduğu gerçeği ilân edilmektedir.  

 3 Âli ‘İmrân: 
18) Allah, gerçekten kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti;14 
melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilâh olmadığına adaletle15 
şahitlik ettiler. Aziz ve hâkim olan O'ndan başka ilâh yoktur. 

14. Bu, Allah'ın kendisinin tüm evrende mâbudluk sıfatına, otorite ve hak-
larına sahip tek Mâbud olduğuna şehadet etmesidir. O, tüm yarattıklarını 
görür ve ne yerde, ne gökte O'ndan gizli bir şey yoktur.  

15. Allah'tan sonra en güvenilir şahitler evren'deki işleri yöneten melekler-
dir. Onların delili kendi kişisel bilgilerine dayanır; yani "Bu ülkenin tek Hâ-
kim’i Allah'tır, dolayısıyla gök ve yerle ilgili işlerde O'ndan başka emir vere-
bilecek kimse yoktur." Daha sonra Hak bilgisiyle donanan herkes, dünyanın 
başlangıcından bugüne dek, tüm evrende sadece Allah'ın Hâkim ve düzen-
leyici olduğuna şahitlik etmektedir. 

6 El-En âm: 
19) De ki: "Şahidlik bakımından hangisi daha büyüktür?" De ki: "Allah 
benimle sizin aranızda şahiddir.11Bu Kur'an bana sizi ve (sizden sonra 
Kur'an kendilerine) ulaşacağı kimseleri kendisiyle uyarmam için vahye-
dildi. Gerçekten Allah'la beraber başka ilâhların da bulunduğuna siz şa-
hidlik mi ediyorsunuz?"12 De ki: "Ben şahitlik etmem." De ki: O, ancak bir 
tek olan ilâhtır. Şüphesiz ben, sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. 

11. Yani, "Allah, benim kendisi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuma, 
söylediğim her şeyin de O'ndan olduğuna şahittir."  

12. Onlara, Allah'ın ortağı veya ortakları hakkında bilgileri sorulmaktadır 
ki, yalnızca tahmin veya zan bu şeyi doğrulamaya yetmez ve kimse, hak-
kında yeterli bilgi sahibi olmadığı bir şeye kesin bir tanıklıkta bulunamaz. 
Allah'tan başka otorite sahibi bulunduğuyla ilgili bir bilgiye sahipmisiniz?  
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7 A’raf: 
65) Ad51 halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik. "Ey kavmim, Alah'a kul-
luk edin, sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Yine de takva sahibi olmaya-
cak mısınız?" dedi. 

51. "Ad", en eski Arabistan kabilelerinden birisi idi. Bu kavmin kıssaları çok 
iyi bilinmekte ve ülkenin her yerinde anlatılmaktaydı. Onların güç, kuvvet 
ve zenginlikleri hakkındaki hikâyeler çok meşhur hâle gelmiş ve sonuçta 
kökünden helâk edilişleri de ibret alınacak bir örnek olarak anlatılmıştır. 
Onların bu kötü şöhretleri, isimlerine benzeyen, yeni kelimeler üretilmesine 
yardımcı oldu. Meselâ, her eski şeye" Ad ", ve arkeolojik kalıntılara da" Ad 
" diye isim verilir oldu. Hiçbir izleyeni ve sahibi kalmamış ve bu yüzden ço-
raklaşmış araziye de" Ad " denilmektedir. Eski Arap şiirinde bu kavim sık 
sık geçer. Arap kabileleri nesep uzmanları, yok olmuş, nesilleri kesilmiş ilk 
Arap kabilesi olarak Ad kavmini zikrederler. Günün birinde Ad kavminin ya-
şamış olduğu topraklarda oturan Beni Zahl b. Şeyba adında birinin Yüce 
Peygamber'e (s.a) geldiği ve çok eski çağlardan beri Ad kavmi hakkında 
anlatılagelmiş olan hikâyeler naklettiği rivayet edilmiştir. Kur'an'a göre Ad 
kavmi, etrafı Hicaz, Yemen ve Yemame ile çevrilmiş olan Ahkâf adındaki 
bölgede otururdu. Burasını merkez tutarak Yemen, Umman ve Hadram-
ût'tan Irak'a kadar uzanan çok geniş bir alana hâkimiyetlerini kurmuşlardı. 
Tarih yönünden kalıntıları oldukça eski olmasına rağmen Güney Arabistan-
'da Ad kavmine atfedilen bazı kalıntılar halen vardır. Hadramut'un bir böl-
gesinde, Hz Hud'un (a.s.) olduğu söylenen bir mezar mevcuttur.  

73) Semud57 halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik.  "Ey kavmim, Allah'a 
kulluk edin, sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık 
bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir;58 
onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, 
sonra sizi acıklı bir azab yakalar" dedi.  

57. Semud, Arabistan'ın Ad'dan sonra en yaygın olarak bilenen ikinci eski 
kabilesidir. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce onlar hakkındaki hikâyeler, 
Araplar arasında çok yaygındı. Adları, şiirde, İslam öncesi Arap hutbelerin-
de ve Asur'da bulunan levhalarda da sık sık geçmektedir. Eski Yunan, İs-
kenderiyye ve Roma tarihçi ve coğrafyacıları da bu kavmin adından bah-
sederler. Onların bazı kalıntıları Hz. İsa'nın (a.s.) doğumu öncesi yıllara ka-
dar mevcut idi. Roma tarihçilerine göre bu kabileye mensup kişiler Roma 
ordusuna katılmış ve düşmanları Nebatîlere karşı savaşmışlardı. Semud ka-
bilesi, günümüzde el-Hicr diye bilenen Arabistan'ın kuzey-batı kısmında yer 
alan topraklara varis olmuş idiler. Başkenti, halen Medine-Tebûk Demiryo-
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lu üzerinde bir istasyon olan Medain-i Salih idi. Eski ismi Hicr'dir. Bu kav-
min, tepe ve yamaçlarda oydukları taş evler bugün bile büyük bir alana ya-
yılmış haldedir. Bu ölü şehre, şöyle bir üstünkörü bakıldığında, nüfusunun o 
zamanlar yaklaşık beşyüzbin civarında olduğu tahmin edilebilir. Kur'an'ın 
nüzulü sıralarında, Hicaz'dan gelen ticaret kervanları Semud kavminin bu 
arkeolojik kalıntıları arasından geçmekte idi. Yüce Peygamber (s.a) Tebûk'e 
doğru ashabını sevk ederken bu harabelere doğru işaret ederek, düşünen 
bir gözlemciye bu gibi şeylerden ibretle ders alınmasını istedi. Arkadaşları-
na, Hz. Salih'in dişi devesinin su içtiği kuyuyu gösterdi ve onların da su iç-
melerini bildirdi. Daha sonra bir tepe geçidini gösterdi ve Salih Peygambe-
rin (a.s.) devesinin su içmek için kuyuya bu geçitten geçtiğini anlattı. O ge-
çit halen (Dişi Devenin Geçidi) diye anılır. Daha sonra kalıntılar arasında bir 
gezinti yapmak isteyenleri bir araya toplayarak, şöyle söyledi: "Burası, 
Allah'ın cezasını başlarına geçirdiği, helâk ettiği bir kavmin arazisidir. Bu 
yüzden, buradan olabildiğince nefret ederek, tiksinti duyarak geçin."  

58. Ayetin üslubu açıkça gösteriyor ki, "Allah'ın bu dişi devesi" bir "açık de-
lil"dir. Şuara suresi 154-158 arası ayetlerden öğreniyoruz ki, bu kabile in-
sanları, Salih peygamberden, eğer Allah'ın gönderdiği bir elçi ise kendileri-
ne açık bir delil getirmesini talep etmişler ve bunun üzerine Salih Peygam-
ber dişi deveyi bir delil olarak onlara sunmuştur. Bu, o dişi devenin doğu-
munun mucizevî bir şekilde meydana geldiğini ve tıpkı diğer peygamberle-
rin gösterdikleri mucizeler nev'inden bir mucize gibi zuhur ettiği gerçeğinin 
ispatıdır. Mucizevi doğuşunun diğer bir kanıtı ise Salih peygamberin (a.s.) 
onu, bu mucize hususunda dikkat çekerek inanmayanlara sunuşudur. 
"Sizin hayatınız doğrudan bu dişi devenin hayatı ile bağlantılıdır. Salıverin 
özgürce bayırlarınızdan otlasın, kuyularınızdan sırayla bir gün yalnızca o su 
içsin, ertesi gün de sığırlarınız içer. Eğer ona bir kötülük ederseniz, Allah'ın 
azabı aniden size çarpacaktır" demişti. Aşikârdır ki, dişi deve örneğinin 
böyle canlı bir biçimde sunuluşu, insanların onun olağanüstü bir hayvan ol-
duğunu görmeleri içindir. Bu yüzden de, kendi bayırlarında serbestçe otla-
masına, kuyularından bir gün de onun su içmesine müsaade ettiler. Fakat 
gönülleri bir türlü bundan razı değildi. Sonuçta o kadar korkmuşlardı ki, 
onu öldürebilmek için, günlerce müşavere edip sonunda da gizli bir plân 
kurmuşlardı. Dişi devenin öyle istediği gibi, bir başına, her yerde dolaşabil-
me cesaretini göstermesi onun arkasında bazı gizli güçlerin olduğunu gös-
termekteydi. Kur'an, bu devenin fiziksel yapısı ve nasıl vücuda geldiği 
hususunda bir şey söylemiyor. Ayrıca, hiçbir sahih hadiste onun mucizeleri 
hakkında da mevcut bir işaret yok. Fakat ne olursa olsun, o dişi devenin bir 
çeşit mucize olduğu Kur'an'ın kesin delilidir. 
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85) Medyen69 halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik Dedi ki: "Ey 
kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilâh yoktur. Size Rabbi-
nizden apaçık bir belge (beyyinat) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, 
insanlara mallarını değerinden eksik vermeyin.70 Düzeltildikten sonra 
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.71 Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer 
inanıyorsanız."72 

69. Medyen toprakları, Hicaz'ın kuzeybatısında, oradan Kızıldeniz'in doğu 
sahiline, güney Filistin'e, Akabe Körfezi'ne ve Sina Yarımadası'nın bir bölü-
müne kadar uzanan bölgelerde yer alır. Medayinde yaşayanlar büyük tüc-
car idiler. Onların yerleşim merkezleri, Kızıldeniz sahilini takip eden Yemen-
Mekke ve oradan Suriye ticaret yolu güzergâhı ile Irak'tan Mısır'a giden 
yolun kesiştikleri mevkilerde yer alır. Bundan dolayı da onlar Araplar ara-
sında iyi bilinirler ve helâk olmalarından sonra bile, Suriye ve Mısır'a giden 
ticaret kervanlarının yolları onların arkeolojik kalıntıları arasından geçmesi 
nedeniyle hatırlanırdı. Kur'an'da geçen Medyen halkı hakkında anlatılanla-
rın önemini kavramak için, bu insanların, Hz. İbrahim'in üçüncü hanımı Ka-
turah'tan olma oğlu Midiyan'ın soyundan geldiklerini iddia etmelerine dik-
kat edilmelidir. Çünkü eski bir geleneğe göre, büyük bir zâta bağlı olan her-
kes, daha sonra yavaş yavaş Onun torunları arasında sayılmaya başlanırdı. 
Nitekim Hz. İsmail'in (a.s.) soyundan gelmemesine rağmen tüm Araplara 
"İsmailoğulları" denmiştir. Hz. Yakup'un soyu (İsrailoğulları) için de durum 
aynıdır. Aynı şekilde, Hz. İbrahim'in (a.s.) çocuklarından biri olan Midyan'ın 
etkisi altına giren tüm bölge sakinleri Benî Medyen (Medyenoğulları), bun-
ların oturduğu yerler de Medyen bölgesi diye anılır oldu. Yukarıdaki tarihi 
gerçeğin ışığı altında, onların Hakk'ın sesini ilk defa, Hz. Şuayb'dan (a.s.) 
duydukları bir hakikattir. Gerçekte Medyenoğulları, İsrail kavmi gibi 
aslında Müslümandılar. Fakat Şuayb (a.s.)kendilerine peygamber olarak 
gönderildiği zaman onların inançları bozulmuş idi, tıpkı, Hz. Musa'nın (a.s.) 
gelmeden önce İsrailoğulları'nın saf inançlarının bozulmuş olduğu gibi. 
Benî İsrail, Hz. İbrahim'den (a.s.) sonraki yaklaşık altı asır süresince müşrik-
lerle ihtilaf ederek şirke ve ahlâksızlığa duçar olmalarına rağmen, hâlâ 
"mümin" olduklarını ve bundan gurur duyduklarını iddia ediyorlardı.  

70. Bu, Hz. Şuayb’ın, kavmine şirk ve ticarî ahlâksızlık gibi iki önemli gü-
nahtan onları ıslah etmek için gönderildiğini göstermektedir.  

71. Hz. Şuayb (a.s.) burada onların dikkatini özellikle şu hususa çekmek is-
temiştir: "Sizden önceki peygamberlerin yerleştirdiği Hak Yolu (Sırat-ı Mus-
takimi), kendi yanlış inanç ve ahlâksızlıklarınızla bozmayın."  



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 473 

  

72. Peygamberin onların inançlarını anımsatmada bulunması göstermek-
tedir ki, onlar kendi kendilerinin "inananlar" olduklarını itiraf ediyorlardı. 
Her ne kadar yanlış inançlara sapmışlarsa da her hâlükârda "inananlar-
dan" olmakla övündüklerini söyleyen, güya baştan çıkarılmış Müslümanlar 
idiler. İşte bunun için peygamber onlara: "Eğer gerçekten inananlar iseniz, 
iyilik ve kötülüğü, Allah'a Ahiret gününe inanmayan şu dünyaperest insan-
ların ölçüleriyle değil, doğru ve dürüst insanların ölçüleriyle değerlendirme-
lisiniz diye hitapta bulunmaktadır. 

27 En-Neml: 
26) "O Allah, "O'ndan başka ilâh yoktur, büyük Arş'ın da Rabbidir."35  

35. Bu, okunduğu zaman secde yapmanın vacip olduğu Kur'an ayetlerin-
den birisidir. Bu konuda müçtehitlerin icmaı vardır. Burada secde etmenin 
mânâsı şudur: Bir müminin, kendisini güneşe tapanlardan ayıran bu davra-
nışıyla, ilâh ve Rabb olarak yalnızca Allah'ı tanıdığını fiilen ilân etmesidir.  

60) (Onlar mı) Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? 
Ki onunla (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitiriverdik, sizin içinse onun bir 
ağacını bitirmek, (bile) mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilâh 
mı?73 Hayır, onlar sapıklıkta devam etmekte olan bir kavimdir.  
 
73. Bu işleri, Allah'tan başka birisinin yaptığı ya da bunları yaparken Al-
lah'ın bir ortağı olduğu şeklindeki bir cevabı, hiçbir müşrik veremezdi. Mek-
keli putperest ve Arap müşriklerine gelince, Kur'an-ı Kerim bunlar hakkında 
şöyle der: "Onlara, gökleri ve yeri kim yarattı? Diye soracak olursan, onlar 
her şeye galip (Kadir-i Mutlak) olan, her şeyi hakkıyla bilen (Alîm) Allah ya-
rattı, derler." (Zuhruf:9). "Ve onlara, kendilerini kimin yarattığını soracak 
olursan, muhakkak ki, Allah'tır! Derler" (Zuhruf: 87). "Onlara: 'gökten yağ-
mur indirip, ölümünden sonra topraklara can veren kimdir?' diye soracak 
olursan, şüphesiz Allah'tır derler." (Ankebut: 63). "De ki: Size gökten ve 
yerden rızıklar veren kim? Gözleri, kulakları yaratan ve koruyan kim? Ölü-
den diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Dünya nizamını (işlerini tedbir ile) çe-
kip çeviren kim? Onlar şüphesiz, "Allah'tır" diyecekler." Kâinatın yaratıcısı-
nın Allah (c.c) olduğu, onun nizamını tek başına O'nun tayin ve idare ettiği-
ni sadece çok tanrılı Araplar değil, aynı zamanda tüm dünya genellikle ka-
bul etmiş ve halen de kabul etmektedir. Binaenalyeh hiçbir müşrik, sırf tar-
tışma olsun diye bu soruya, kendi tanrılarının bu işlerde Allah'ın yardımcı-
ları olduğu şeklinde cevap veremezdi. Zira içlerinden biri böyle bir cevap 
vermeye kalkışmış olsaydı, içinde yaşadığı toplumun binlerce ferdi: "Bu bi-
zim inancımız değildir" diye onu yalanlamış olacaktı. Bu tip sorular sadece 
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'şirk' inancını değil, aynı zamanda ilâhsızlık görüşünü de çürütmeyi hedef 
alır. Meselâ, daha ilk soruda, "Semadan yağmur indiren ve ağaçlarını ye-
tiştirmeye güç yetiremeyeceğiniz, ferahlık verici bahçeleri yeşerten kimdir? 
Toprakta, sayısız bitki türlerinin beslenmesi için gerekli temel maddelerin 
mevcudiyetini, hayvan ve bitki hayatının idamesi için lüzumlu sudaki vasıf-
ların varlığını, denizlerdeki suların sürekli buharlaşması ve yeryüzünün çe-
şitli bölgelerine düzenli olarak yağmur halinde düşmesini; özellikle sayısız 
bitki türlerinin beslenip yeşermesine vesile olan, dolayısıyla, sayısız hayvan 
türlerinin ihtiyaçlarını karşılayan toprak, hava, su ve ısı arasındaki koordi-
nasyonu sağlayan; bir tesadüfün mü, yoksa yüce bir Kudret’in iradesi neti-
cesinde ortaya çıkan bir plân ve programın sonucu mudur? Bir tesadüfün 
milyonlarca yıl, sürekli olarak aynı şekilde tekrarlanması mümkün müdür?  

64) Yoksa ilk kez yaratan,80 sonra yaratmayı tekrarlayacak olan, sizi gök-
ten ve yerden rızıklandıran mı?81 Allah ile beraber başka bir ilâh mı var? 
De ki: "Eğer doğru söyleyenlerdenseniz, kanıt (burhan)ınızı getiriniz."82  

80. Bir cümle şeklinde ifade edilen bu basit gerçek, mânâ ve detay olarak 
çok geniştir. Bunun üzerinde iyice düşünen kimse, Allah'ın varlığı, birliği 
hakkında yeni ve hiç eskimeyen deliller elde eder. Görüldüğü gibi ilk mer-
halede, yaratma işinin bizatihi kendisi bile başlı başına cevaplanması gere-
ken bir sorudur. Hayatın ne olduğunu, nasıl ve nereden geldiğini, insan 
kendi bilgisi ile keşfedemez. Şu ana kadar gelip dayanılan bilimsel gerçek 
şudur: Cansız maddenin sadece bir araya getirilip düzenlenmesiyle bizatihi 
hayat denilen gerçek ortaya konamaz. Bilimsel olmamasına rağmen tanrı-
tanımazlar, varlık için gerekli temel maddelerin, uygun oranlarda bir araya 
gelmesi hâlinde, hayat denilen olgunun varlık olarak ortaya çıkacağını sa-
nırlar. Laboratuarlarda cansız bir maddeden deneme yolu ile canlı bir var-
lık meydana getirmek üzere şu ana kadar yapılan bütün teşebbüsler, tam 
bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Neticede meydana getirilen şey, sadece 
canlı hücrenin temel yapısını teşkil eden DNA'sı olmuştur. Bu ise hayatın 
özü, fakat hayatın bizatihi kendisi değildir. Hayat olayı bugün bile, bilimsel 
olarak izah edilemeyen bir mucizedir. Yaratılışın, ancak Yaratıcı’ nın irade-
si, emri ve tasvirinin bir sonucu olduğu söylenebilir. Bir de hayat, sadece bir 
şekilde değil, sayısız farklı şekillerde bulunur. İnsanoğlu şu ana kadar yer-
yüzünde, aşağı-yukarı bir milyon hayvan ve ikiyüzbin de bitki türü keşfet-
miş bulunuyor. Bunlarda yapı ve özel karakterleri bakımından, son derece 
açık ve kesin olarak birbirinden tamamen farklıdır. Dolayısıyla kaçınılmaz 
gerçek şudur ki, bu yaratma işini yapan, sayısız farklı şekilleri ile hayatı ih-
san eden düzenleyici yaratma eyleminin planlayıcısı, üstün ve musavvir bir 
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varlık vardır. Yukarıda verilen malumat, yaratılışın başlangıcı hakkındadır. 
Şimdi biz, mahlûkatın birbirinden üremesi, Allah'ın onları birbirinden yarat-
ması üzerinde biraz düşünelim. Halik, her çeşit hayvan ve bitki türünün ya-
pısı ve düzeninde mükemmel bir mekanizmayı yerleştirmiştir. Hayvan ve 
bitki türleri bu özellikleriyle, şekil ve karakterine sahip fertlerini sonsuz bir 
akış ile üretmeye devam ederler. Türlerin hayatiyetini sürdürmesini ve üre-
melerini sağlamak için gerekli olan bu element, her canlı ve bitki hücreleri-
nin bir parçasında mevcuttur. (Bu harika görev yapan genler, güçlü bir 
mikroskopla ancak görülebilir.) Modern genetik bilimcilerin bu konudaki 
gözlemleri, önümüze harika gerçekler sunuyor. Bunlara göre her bitkiye, 
sadece kendi türünü üretme yeteneği lütfedilmiştir. Öyle ki, her nesil kendi 
türünün tüm farklı özelliklerine sahip olur. Özel yapıları bakımından her tü-
rün fertleri, diğer bütün fertlerden ayrılır. Türlerin bekası için gerekli olan 
bu unsur ve üreticilik, bütün canlı ve bitkilerin her hücresinde ayrı ayrı var-
dır. Harikalara vesile olan bu genler güçlü mikroskoplarla görülebilir. Bu 
ufacık harika mühendis, bitkinin gelişmesini özellikle de kendi türünün 
oluşmasını sağlar. Bu nedenle Dünyanın her yerinde, buğday tanesinden 
yine buğday tanesi elde edilir. Bütün canlı türleri için de aynı şey geçerlidir.   

81. Buradan, beslenme için gerekli gıda maddelerinin tedarikinin de pek 
basit bir iş olmadığı anlaşılıyor. Yer küremizde milyonlarca hayvan ve bitki 
türü vardır. Her tür, milyonlarca ferdi ihtiva eder ve bunların çeşitli gıda 
maddelerine ihtiyacı vardır. Halik ve Rezzak, hiçbir canlıyı gıdasız kalmaya-
cak şekilde beslenme ihtiyaçlarını bol ve kolayca ulaşılabilir şekilde yarat-
mıştır. Sonra bu sistem içinde birleşik olarak yer ve gökte koordineli çalışan 
sayısız faaliyetler vardır. Isı, ışık, hava, su ve yeryüzündeki maddeler ara-
sında gerekli koordinasyon ve uyum olmadıkça, gıda maddelerinin teki da-
hi üretilemez. Hakîm yaratıcının bir plân ve programı dışında, böyle harika 
bir sistemin, tesadüf eseri olarak meydana geldiği düşünülebilir mi?  

82. Yani, "Allah'ın bu işlerde bir ortağı olduğunu göstermek için ya bir delil 
getirmelisiniz veya şayet bu mümkün değilse, Allah (c.c) ile beraber başka 
bir tanrıya niçin hizmet edip taptığınızı, en azından bir delille izah etmeniz 
gerekir. Hâlbuki bütün bu işleri önceden de, şimdi de bir olan Allah (c.c) 
yapmış ve de yapmaktadır.  

28 El-Kasas: 
70) O, Allah'tır, kendisinden başka ilâh yoktur. İlkte de, sonda da hamd 
O'nundur. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. 
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72) De ki: "Gördünüz mü söyleyin, Allah, kıyamet gününe kadar gündüzü 
sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size içinde 
dinleneceğiniz geceyi getirecek ilâh kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? 

88) Ve Allah ile beraber başka bir ilâha tapma. O'ndan başka ilâh yoktur. 
O'nun yüzünden (zâtından) başka her şey helâk olucudur. Hüküm O'nun-
dur ve siz O'na döndürüleceksiniz.  

35 Fâtır: 
3) Ey insanlar, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini anın.6 Gökten ve yer-
den sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? O'ndan 
başka ilâh yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?7  

6. Elinizde sahip bulunduğunuz şeylerin Allah'ın bir lütfu olduğunu unutma-
yın. Verilen bir nimet için Allah'tan başkasına şükretmek, nankörlük olur.  

7. Burada birinci ile ikinci cümle arasında latif bir boşluk bırakılarak, böyle 
bir manzaranın okuyucunun kafasında oluşması istenmiştir. Yerden ve gök-
ten kimin rızık verdiği soruluyor ve ortalığı bir sessizlik kaplıyor. Mecliste 
herkes susunca, bu sefer cevabı hatibin kendisi veriyor: "Allah'tan başka 
ilâh yoktur ve O'ndan başka hiçkimse size rızık veremez. Bunu bildiğiniz 
halde niçin kandırılıyor ve başkalarına kulluk yapıyorsunuz? Yaratan ve rı-
zık veren sadece Allah ise, itaate ve ibadete layık olan da sadece O'dur." 

41 Fussilet: 
6) De ki: "Ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim.5 Bana yalnızca, si-
zin ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor.6 Öyleyse O'na yönelin7 ve 
O'ndan mağfiret dileyin.8 Vay hâline o müşriklerin."  

5. Ben kalplerinize nüfuz edemem ve tebliğde size zorlamada bulunamam. 
Ben ancak bir insanım ve sadece dinlemek isteyen kimselere anlatabilirim.  

6. Sizler, kendi kalplerinizi kilitlemek, kulaklarınızı kapamak istiyorsunuz. 
Fakat hepinizi yaratanın Allah olduğu ve sizlerin de O'nun kulları olduğu-
nuz gerçeği asla değişmez.  

7. Allah’tan başka hiç kimseyi ilâh yerine koymayın, ibadet etmeyin, bir-
şeyler ümit ederek yalvarmayın, boyun eğmeyin ve yine Allah'tan başkası-
nın koyduğu kurallara, kanunlara, örf ve adetlere itaat etmeyin.  

8. Şimdiye kadar işlediğiniz günahlar dolayısıyla af dileyin ve daha önce iş-
lediğiniz şirk, küfür, isyan için tevbe edin.  
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44 Ed-Duhân: 
8) O'ndan başka ilâh yoktur; diriltir ve öldürür.8 Sizin de Rabbinizdir ve 
geçmiş atalarınızın da Rabbidir.9 

8. Can alıp vermesi, Allah'ın ma'bud olduğunun apaçık delilidir. O Allah ki, 
sizleri cansız maddelerden yarattı, bu hâle getirdi. Sizler O'nun istediği vak-
te kadar yaşar ve istediği vakitte ölürsünüz.  

9. Burada, imalı bir ifade ile onların atalarının, Allah'ı bırakarak, başkaları-
nı ilâh edinmiş olduklarına işarette bulunuluyor. Oysa gerçek ilâh Allah'tır 
ve O’nu tek ilâh edinmemekle bu gerçeği değiştiremezler. Onların bu sapık 
tutumları sizler için de bir delil olamaz. Zira atalarınızın da Rabbi Allah'tır 
ve sadece Allah'a kulluk etmeleri gerekirdi.  

47 Muhammed: 
19) Şu hâlde bil ki; gerçek şu ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. Hem kendi 
günahın, hem Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar için31 mağfiret dile. 
Allah, sizin dönüp - dolaşacağınız yeri de, konaklama yerinizi de bilir. 

31. İslâm'ın insana kazandırdığı ahlâki değerlerden biri de, kulun Rabbine 
ibadet ve kulluk görevlerini yerine getirmesi, O'nun dini uğruna cihat et-
mesi, gücü yettiği kadar gayret etmesidir. "Üzerime düşeni yaptım" diye 
yaptıklarını asla yeterli görmemesi, tersine, daima "Rabbimin benden iste-
diklerini, üzerimdeki hakkını yerine getiremedim" diye düşünmesi ve her 
zaman kendi hatalarını itiraf ederek Allah'a, "Sana kullukta yaptığım ku-
surları bağışla" diye dua etmesidir. Bu duygunun özü, Allah'ın şu buyru-
ğunda ifade edilmiştir: "Ey Peygamber! Hatalarından dolayı af dile, günah-
larından dolayı bağışlanma dile." Bu, Hz. Peygamber'in (s.a.) gerçekte bile-
rek herhangi bir günaha ve hata yaptığını ifade etmez. Aksine en doğru 
ifadesiyle şöyle denmek istenmektedir: Rabbine karşı kulluk görevlerini bü-
tün kullardan daha fazla yerine getiren Peygamberin derecesi bile, yerine 
getirdiği görevler karşılığında gönlünden en küçük bir öğünme duygusu ge-
çirmemesini, bütün büyük hizmetleri ve başarılarına rağmen Rabbinin hu-
zurunda kusurlarını itiraf etmesini gerektirir. Bu ayet nedeniyle Hz. Pey-
gamber (s.a), Allah'tan sürekli ve çok çok mağfiret dilerdi.  

59 El-Haşr: 
22) O Allah ki,32 O'ndan başka ilâh yoktur. Gaybı da, görüneni de bilen-
dir.33 Rahman, Rahim olan O'dur.  
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32. Bu ayetlerde Kur'an'ı gönderen, insanı sorumlu tutan ve sonunda insa-
nın, huzurunda hesap vereceği Allah Teâlâ'nın sıfatlarının neler olduğu bil-
dirilmiştir. Bir önceki konunun hemen sonrasında Allah'ın sıfatlarının beyan 
edilmesinin amacı, insanoğluna karşısındaki zatın, sıradan biri olmadığını 
hatırlatmaktır. O, Azim ve kudret sahibidir. O'nun tüm sıfatları böyledir. 
Kur'an'ın pek çok yerinde Allah'ın sıfatlarının beyan edilmesi ile insan zih-
ninde çok geniş bir ilâh tasavvuru yer alır.  

33. Allah mahlûkatın gizli, açık herşeyini bilir. Kainatın bilgisi O'ndadır. 
Geçmişte ne oldu, şimdi ne oluyor, gelecekte ne olacak, onu doğrudan bilir.  

23) O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Melik'tir36 (bütün mülkün sahi-
bidir). Kuddûs'tur;37 selâm’dır;38 Mü'min'dir;39 Müheymin'dir;40 Aziz'-
dir;41 Cebbar'dır;42 Mütekebbir'dir.43 Allah, (müşriklerin) şirk koşmakta 
olduklarından çok yücedir.44 

36. "El-Melik", gerçek hükümdar demektir. Her şeyin sahibi O'dur ve tüm 
kâinatı ihata etmektedir. Herşey O'nun tasarruf ve iktidarı altında O'na 
tabidir. Hâkimiyetini sınırlayan hiç birşey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in birçok 
yerinde Allah'ın hâkimiyetinin muhtelif yönleri açıklanmıştır. Bu ayetlerde-
ki açıklamalardan anlaşıldığına göre, Allah'ın sözkonusu hakimiyeti mecazi 
anlamda zikredilmiş olmayıp, sınırsız ve mükemmel bir hükümranlıktır. 
Gerçek hâkimiyet de budur aslında. O'nun dışında hükümranlık iddia eden 
kimseler (diktatörler, sınıflar, sülale ve kavimler vs.) gerçek hâkimiyet sahi-
bi değillerdir; zira başka birinin bağışladığı hükümranlık gerçek bir hüküm-
ranlık sayılmaz. Sonuçta bu, başkasının bağışladığı bir iktidardır. Böyle bir 
hükümdar, sürekli iktidarını kaybetme korkusu içinde yaşar. Kur'an'da 
sadece Allah'ın melik olduğu zikredilmekle yetinilmeyip, diğer sıfatları da 
açıklanmıştır. Yani Allah, Kuddûs, Se-lâm, Mü'min, Müheymin, Aziz, Ceb-
bar, Mütekebbir, Habir, Malik, Bari ve Musavvir bir meliktir.  

37. "Kuddûs": Mübalağa sığasıdır. Kuds'tan türemedir ve tüm kötü sıfatlar-
dan münezzeh demektir. Yani O'nun zatında hiçbir eksiklik ve kötü sıfat bu-
lunmaz. Herşeyden münezzehtir, O'nda hiçbir kötülük olduğu tasavvur edi-
lemez. Burada Kuddusiyetin, gerçek hâkimiyetin öncelikli şartlarından biri 
olduğu iyice anlaşılmalıdır. İnsanın aklı ve fıtratı, hâkimiyet sahibi olan bir 
kimsenin kendisinde şer, kötü huy ve niyetler bulunduracağını kabul etmez. 
Bu bakımdan, insanlar hükümranlık verdikleri kimselerde, kuddûsiyetin var 
olduğunu zannederler. Zira kuddûsiyet olmaksızın mutlak bir iktidar tasav-
vur edilemez. Ancak, Allah'ın dışında, hiçbir iktidar sahibinin kuddûs olma-
dığı açık bir gerçektir.  
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38. "Es-Selâm"; emniyet, esenlik, selâmet veren demektir. Allah baştan ba-
şa selamet veren olduğundan dolayı Es-Selâm'dır. O'ndan kötülük gelmesi 
veya kendisinde zaaf ve noksanlık olması, ya da kemalinin zeval bulması 
mümkün değildir. O tüm bunlardan münezzehtir.  

39. "El-Mü'min"; emniyet, güvenlik demektir. Yani korkudan korunmuş, 
başkasına güvenlik veren Mü’mindir. Allah, mahlûkatına güvenlik verdi-
ğinden dolayı Mü’min sıfatını beyan etmiştir. Allah; yarattığı mahlûkatın 
kendisine zulmetmeyeceğinden, hakkını gasp etmeyeceğinden, hakkını 
zayi etmeyeceğinden, vadini yerine getireceğinden emindir. Burada 
mü’minin kime emniyet vereceği açıklanmamış, sadece el-Mümin denilmiş 
olduğundan, O'nun tüm kâinata ve herşeye emniyet verdiği açıklanmıştır.  

40. "El-Müheymin"; koruyan, şahit olan, ihtiyaçları gideren şeklinde üç an-
lama birden gelir. Yani, tüm mahlûkatın koruyucusu, yaptıklarını gözetle-
yen ve tüm kâinatın ihtiyacını karşılayan şeklinde anlaşılır.  

41. "El-Aziz"; kimsenin kendisine karşı çıkamadığı, emirlerine karşı geleme-
diği, herşeyin kendisine muhtaç olduğu güç sahibi demektir.  

42. "El-Cebbar"; cebir sahibi demektir. Cebr, bir şeyi kuvvetle doğrultmak 
ve ıslah etmektir. Lügatte, cebr, bazen ıslah, bazen de zor anlamında kulla-
nılır. Burada ıslah için kuvvet kullanmak kastedilmiş olduğundan dolayı, Al-
lah'ın Cebbar olması, O'nun bu kâinatın nizamını kendi kuvvet, irade ve 
hikmeti ile cebren idare ettiği anlamını tazammun eder. Ayrıca Cebbar, 
azamet anlamına da gelir. Lügatte, yüksek hurma ağaçlarının meyvesini 
almak zor olduğundan, bu tür ağaçlara Cebbar dendiği gibi, büyük bir iş 
içinde Cebbar kelimesi kullanılır.  

43. "El-Mütekebbir"; iki anlama gelir a) Büyük olmadığı halde büyüklük 
taslayan, b) Gerçekten büyük olan ve büyük olarak da yaşayan. İnsan, şey-
tan, ya da diğer bir mahlûk büyük olmadıkları hâlde onların, kendilerine 
büyüklük vehmetmeleri yalan ve çirkin bir iddiadır. Gerçekten büyük olan 
Allah'tır ve büyüklük ancak O'na mahsustur. O'nun büyüklüğü ve büyüklük 
iddiası yalan değil, hakikatin ta kendisidir. Bu bir vakıa olduğundan dolayı 
kötü bir sıfat değildir. Bu, başkasında bulunmayan, bulunması mümkün ol-
mayan Allah'ın sıfatıdır.  

44. O'nun iktidarı, yetkileri sıfatı ve zatı hakkında O'nun ortağının olduğu-
nun iddia edilmesi büyük bir iftiradır. Çünkü Allah, ortak edinmekten mü-
nezzehtir. Hiç kimse O'na ortak olamaz.  
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TÖVBE (TEVBE) 
 
4 Nisa Sûresi: 
17) Allah katında tövbe; cahillikle bir kötülük yapıp hemen ardından o 
kötülüğü terk edenlerin tövbesidir. İşte Allah, böylelerinin tevbelerini 
kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.  
18) Kötülükleri yapıp da ölüm gelip çatınca: "Ben şimdi gerçekten tevbe 
ettim" diyenlerin ve gerçeği yalanlayıp nankör olarak ölenlerin tövbeleri 
geçerli değildir. Böyleleri için can yakıcı bir azap vardır.27   

27. Arapça "tövbe" kelimesi, "geri dönmek" ve "yönelmek" anlamlarına 
gelir. Günahından pişman olup ondan vazgeçen kimse, sahibinden kaçtık-
tan sonra tekrar efendisine geri dönen bir köleye benzetilebilir. Bu onun 
tövbesidir. Efendisi onun pişmanlığını ve özrünü kabul ettiğinde, ona iyi 
davranışlarla yönelir ve onu affeder. Arapça'da bu, onun kölesine tövbe-
sidir. Bu ayette Allah, tövbenin iki yönünü de ortaya koyuyor ve şöyle di-
yor: "Sadece cahillikle, istemeden bir günah işleyen, sonra da hatalarını 
fark edince benden bağışlanma dileyen kullarımın tövbesini kabul ederim. 
Ancak, Tevbe etmek, yalnızca tövbe sözünü dille söylemek anlamına gel-
mez. Tevbe, pişmanlık, düzelme kararı ve Salih amellerde bulunma eğilimi-
dir. Böyle bir tövbeye bağışlama kapıları tamamen açıktır." Fakat hayatları 
boyunca günahkâr yaşayıp ölüm yaklaştığında tövbe etmeye başlayan kişi 
için böyle değildir. Dünyada ki imtihan sona erdiğinde artık kişinin güna-
hından dönme şansı yoktur. Allah katında tövbe; 1. Cahillikle 2. Bir kötülük 
yapıp hemen ardından o kötülüğü terk edenlerin tövbesidir. Allah, ancak 
böyle tövbeleri kabul eder. Kişinin içten tövbe edip etmediğini de yalnızca 
O bilir. Bu nedenle, tövbeyle sadece Ahiret cezaları kalkar. Eğer dünyevî 
cezalar da bağışlanacak olsaydı, cezadan kurtulmak için tövbe etmeyen 
suçlu kalmazdı. Zira Allah, Her Şeyi Bilen ve En İyi Hüküm Veren’dir.  

9 Tevbe: 
118) Ve geri bırakılan üç kişinin tevbesini de kabul etti. Öyle ki, bütün ge-
nişliğine rağmen, yeryüzü onlara dar gelmişti. Canları sıkıldıkça sıkılmıştı. 
Ve Allah’tan başka sığınılacak kimse olmadığını anladılar. Sonra Allah, 
tevbeye yöneldikleri için1, tevbelerini kabul etti. Kuşkusuz Allah, Tevbe-
leri Kabul Eden’dir, Rahmeti Kesintisiz’dir.  

1. Tevbe, pişmanlığın sözle ifadesi değil, yapılan hatadan pişman olmak ve 
ondan vazgeçmektir; hatayı düzeltmektir. Allah, yanlışlarını düzeltmek 
isteyenlere bu hakkı tanımıştır.                    (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 
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VASİYET  
 
2 El-Bakara: 
180) Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır bırak-
mışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen (uygun, meşru) bir tarz-
da vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir hak ola-
rak size yazıldı182 (farz kılındı). 
 
182. Vasiyetle ilgili bu emir henüz mirasla ilgili kurallar açıklanmadan ve-
rilmişti. Bunun amacı kanunî varisleri adaletsizlikten korumaktır. Fakat da-
ha sonraları bu emir, Kur'an'da 4. surede açıklanan miras kurallarının ışığı 
altında Hz. Peygamber (s.a) tarafından iki grupta toplandı: Birincisi, vârise 
vasiyet yoktur, yani hiçbir kanunî vârisin mirası, Kur'an tarafından verilen-
den fazla veya az olamaz; hiçbir vâris mirastan mahrum bırakılamaz ve ka-
nunî payından fazlasını alamaz. İkincisi, hibe tüm servetin üçte biri ile sınır-
lıdır. Yani kişi, servetinin en az üçte ikisini, kanuna göre dağıtılmak üzere 
varislerine bırakmalıdır. Geriye kalan üçte biri, kanunen mirastan payı ol-
mayan uzak akrabalara veya sosyal hizmetler için ayrılabilir. Bu, Allah'ın, 
takva sahipleri için tanıdığı bir haktır ve O'nun emrine uygun olarak kulla-
nılırsa (yetim bir toruna vs.) miras bırakmak gibi meseleler kendiliğinden 
ve İslâm miras hukukuyla çatışmaksızın çözülmüş olur. 5 El-Mâide 112 
 
181) Her kim, bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, doğrusu onun 
günahı değiştirenin üzerinedir. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.  
182) Kim, vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden endi-
şe ederse, taraflar arasında uzlaşma sağlamasında, ona bir günah yoktur. 
Gerçekten Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.  
 
5 El-Mâide: 
106) Ey iman edenler! Sizden birinizde ölüm belirtileri ortaya çıkarsa, va-
siyet anında içinizden adalet sahibi iki kişiyi aranızda tanık tutun.)120 Ve-
ya yeryüzünde yolculuk ederken ölüm musibeti size isabet ederse, siz-
den olmayan iki kişiyi şahit tutun.121 Eğer şüpheye düşerseniz o iki kişiyi 
cenaze duasından sonra alıkoyarsınız. Onlar da (size): "Akraba dahi olsa 
tanıklığımızı hiçbir bedele satmadık ve Allah'ın şahitliğini gizlemedik. Ak-
si halde elbette günahkârlardan oluruz." diye Allah adına yemin etsinler.  
 
120. Yani, "dindar, muttaki, güvenilir" müslümanlar.  
121. Bu, şahitler bulunmadığında veya gurbette bulunmaları halinde, 
Müslümanların gayri Müslimleri şahit tutabileceklerini göstermektedir. 
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ZALİMLER VE ZULÜM:  
 
2 El-Bakara: 
124) Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış;124 o da onları ye-
rine getirmişti. Allah, “ben seni insanlara önder kılacağım" dedi. İbrahim, 
"Ya soyumdan olanlar?" deyince Allah: "Zalimler benim ahdime erişe-
mez" demişti.125 

124. Kur'an'ın değişik yerlerinde Hz. İbrahim'in (a.s.) insanlara imam ve 
rehber tayin edilmeden önce, tâbi tutulduğu zor imtihanlardan bahsedilir. 
Hz. İbrahim (a.s.) bu imtihanları başarıyla atlatıp bu büyük sorumluluğu 
yerine getirebileceğini ispatladığında bu yüksek dereceye ulaşmıştı. Haki-
kat O'na vahyolunduktan sonra tüm hayatı bir dizi fedâkarlıklarla geçmişti. 
O, hayatında değerli olan her şeyi feda etmiş ve Hakk yolunda her türlü 
zorluğa göğüs germişti.  

125. "Bu Vaad, sadece, senin soyundan iyi ve yetenekli olan kimseler için 
geçerlidir, zalimler için değil." Bu nedenle sapık İsrailoğulları ve putperest 
İsmailoğulları bu vaade dâhil değildir. 

6 El-En âm: 
21) Allah'a karşı yalan düzüp-uydurandan15 veya O'nun ayetlerini yalan-
layandan daha zalim kimdir?16 Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa ulaşa-
mazlar. 

15. Allah'a ilâhlığında ortaklar bulunduğu ve onların da tapınmaya değer 
olduğu iddiası ile yalan uyduranlar; Bizzat Allah'ın kendi özel çevresinden 
birilerine ilâhî nitelikler veriliği ve onlara da Allah'a gösterilen saygı vs. 
gösterilmesi gerektiği iftirasını atan zalimdir.  

16. "Allah'ın ayetleri", kâinatta tek bir ilâhın bulunduğu ve başka her şeyin 
O'nun kulları olduğu gerçeğini gösteren işaretlerin tümüdür. Bu ayetler, 
tüm kâinatta bizzat insanın kendisinde, peygamberlerin karakterlerinde ve 
Vahyedilmiş Kitaplar ‘da da bulunur. Bu yüzden, tüm bu ayetlerin karşısın-
da İlâhî nitelikleri başka şeylere de veren ve onları İlâhî haklara değer gö-
ren gerçekte büyük bir zulüm suçu işlemiş demektir. Hiçbir delil, bilgi, göz-
lem ve tecrübeye sahip olmadan yalnızca zan, tahmin veya ataların gele-
neklerine dayanarak başka şeylere de İlâhî nitelikler vermek büyük bir zu-
lümdür. Böylesi bâtıl inanca sahip kişi, Hakk'a, Hakikate, bizzat kendisine 
ve kâinat'ta ilişki içinde bulunduğu her şeye ve herkese zulmetmektedir. 
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93) Allah'a karşı yalan uyduran veya kendisine hiç bir şey vahyedilme-
mişken bana da: "Vahy geldi" diyenden ya da "Allah'ın indirdiğinin bir 
benzerini de ben indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu za-
limleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak 
onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a kar-
şı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çe-
virmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz" (dedik-
lerinde) bu zalimleri bir görsen! 

128) Onların tümünü toplayacağı gün: "Ey cin topluluğu,94 insanlardan 
pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız." Onların insanlardan olan dostları, 
"Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık95 ve bizim için tespit etti-
ğin süreye ulaştık." Diyecekler. Allah da diyecek ki: "Allah'ın dilediği dış-
ta olmak üzere, ateş sizin içinde ebedi kalacağınız konaklama yerinizdir." 
Ey Resul! Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.96 

94. Buradaki 'cin'lerden kasıt, 'cin şeytanları'dır.  
95. "Her birimiz diğerini istismar etti ve bencil hedefleri uğruna aldattı."  

96. Allah tam hikmet sahibi, her şeyi hakkıyla bilen olduğundan hem ceza, 
hem de bağış hikmet ve bilgiye dayanacak, dolayısıyla akla uygun ve ada-
let üzere olacaktır. Her ne kadar O tam kudret sahibi ve dilediğini cezalan-
dırıp, dilediğini bağışlayabilirse de, yine de, suçundan bizzat sorumlu oldu-
ğu ve dolayısıyla cezalandırılmayı hak ettiği açıkça belli olmayan günahkâ-
rı bağışlayacaktır.  

129) Böylece biz, kazandıkları günahlar dolayısıyla zalimlerin bir kısmını 
bir kısmının başına geçiririz.97 

97. Dünyada iken günahlarında ve cinayetlerinde suç ortaklığı yapan böy-
lesi zalimler, ahirette de cezalarını ortaklaşa çekeceklerdir. 

135) De ki: "Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın; şüphesiz ben de 
yapıyorum.103 Bu yurdun (dünyanın) sonu, kimindir, bilip-öğreneceksiniz. 
Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir."  

103.  "Uyarımıza kulak vermez ve gittiğiniz yanlış yolları bırakmazsanız, o 
zaman istediğiniz yolda gidebilirsiniz, bırakın ben de yolumca gideyim. 

Sonunda, siz de, bende yollarımızın nereye vardığını göreceğiz." 
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11 Hûd: 
18) Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir?20 İş-
te bunlar, Rablerine sunulacaklar ve şahidler: "Rablerine karşı yalan söy-
leyenler bunlardır" diyecekler. İyi bilin ki; Allah'ın laneti zalimlerin21 üze-
rinedir. 

20. Zalimlerin Allah'a haksız yere iftira ettikleri şeyler şunlardı: "Ulûhiyetin-
de, hukukunda ve ma'budiyetinde Allah'a ortak ilahlar (!) vardır. Allah'ın 
hidayet etmede ve dalalete düşürmede bir dahli yoktur; O kullarının hida-
yetini sağlamak için ne nebi gönderir, ne Rasul ne de Kitap; insanları, iste-
dikleri hayat tarzını seçmeleri konusunda özgür bırakır. Allah insanoğlunu 
sadece eğlence için yaratmış ve onları bu dünyada yaptıklarından dolayı 
hesaba çekmeyecektir. Ahirette mükâfat ta,  ceza da söz konusu değildir."  

2l. Zalimlere bu lanet ahiret'te vuku bulacaktır.  

39 Ez-Zümer: 
47) Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha za-
limlerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azabdan (kurtulmak ama-
cıyla) kesinlikle bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa onların hiç hesaba 
katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. 

46-Ahkâf: 
10) De ki: "Gördünüz mü?; Kur'an gerçekten de Allah katından ise ve siz 
onu yalanladıysanız; İsrailoğulları ndan bir şahit de bunun bir benzerine 
şahitlik edip inanmışsa ve siz de büyüklük taslamışsanız14 Şüphesiz Allah, 
zalim olan bir toplumu hidayete erdirmez."  

14. "Bu şahitten maksat kimdir?" En doğru izah müfessir Nisaburî ve İbn 
Kesir'indir. Yani bunlar: "Burada şahitten belirli bir şahıs kastedilmemekte, 
İsrailoğulları’ ndan sıradan bir şahıstır" demişlerdir. Allah'ın buyruğunun 
maksadı şudur: Size şimdi sunulan bu Kur'an-ı Kerim’i; böyle şeyi ilk defa 
görüyoruz diye mazeret ileri sürebileceğiniz yeni bir şey değildir. Bundan 
önce de bu gibi talimatlar İsrailoğulları'na vahiy yoluyla Tevrat ve diğer se-
mavi kitaplar şeklinde gelmiştir. Onları sıradan insanlar bile kabul etmişti. 
Onun için vahiy ve onun getirdiği talimatların acayip ve anlaşılmaz bir şey 
olduğunu iddia edemezsiniz. Aslında inanmanıza kibir ve böbürlenmeniz 
mani olarak kendinize zulmetmektesiniz. 
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ZANNA UYMA  
 
6 El-En âm: 
112) Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. 
Onlardan bazısı bazısını aldatma için yaldızlı sözler fısıldarlar.79 Rabbin 
dileseydi bunu yapmazlardı.80 Öyleyse onları yalan olarak düzmekte 
olduklarıyla başbaşa bırak.  

79. Allah, Elçisini şöyle teselli ediyor: "İnsan ve cinler arasında bulunan şey-
tanların, senin görevine karşı birleşerek düşmanca faaliyetlerde bulunma-
larına üzülme. Bunlar, diğer elçilere de aynı şekilde davranmışlardı. Ne za-
man bir elçi görevlendirilse, tüm şeytani güçler, O nu görevinde başarısız-
lığa uğratmak için hemen harekete geçmişlerdir." Kendilerini Hakk'a çağı-
ran elçiye ve mesaja karşı halkı ayaklandırmak için; "Yaldızlı sözler", plân-
lar, şüpheler vs. şeytanların kullandığı araçlardır. Hakk'a karşı kullanılan 
bütün silâhların gerçekte başkalarını aldatmak için oldukça yararlı ve etkili 
olması kendilerinin de aldanmasına vesile olmuştur. 

 80. Burada, Allah'ın dilemesiyle (meşîet) hoşnutluğu (rıza) arasındaki ince 
bir ayırım akıl da tutulmalıdır, aksi halde ciddi yanlış anlamalara sebep 
olabilir. İyice anlaşılmalıdır ki, Allah'ın 'dilemesi' ve izni olmadan hiçbir şey 
olmaz. Çünkü Allah geniş plânı içerisinde gerekli araçları sağlamadan hiç-
bir olay meydana gelmez. Bu hiçbir zaman Allah'ın her olaydan razı olduğu 
ve her olayı onayladığı anlamına gelmez. Sözgelimi, Allah 'dilemeden' hiç-
bir hırsız çalamaz, hiçbir katil öldüremez, zalim zulmedemez ve hiçbir müş-
rik şirk koşamaz. Aynı şekilde yine Allah 'dilemedikçe' hiçbir mümin, iman 
edemez ve muttaki takva sahibi olamaz; Allah birinci tür işlerden razı de-
ğilken, ikinci tür işlerden razıdır. Allah'ın dilemesinin yüce plânları gereği, O 
hem itaat güçlerine, hem de isyan güçlerine, hem dindarlık, hem de günah 
için gerekli özgürlüğü tanır. Bunun sonucunda, bu her iki zıt kutup iyiyle kö-
tü arasında yaptığı seçimiyle işlediği işleri ve sınırlı yetkileriyle yaptıklarının 
sorumluluklarını yüklenirler. Herkes dünyada iyi veya kötü işlere yönelmek-
te serbesttir. Hem iyi, hem de kötü insanlara ilâhi plâna uygun düştüğü sü-
rece gerekli araçlara sahip olma izni verilmiştir. Fakat yalnızca seçimini iyi 
işler yapma yönünde kullananlar O'nun rızasını kazanır. Çünkü her ne ka-
dar kullarını iyiyle kötü arasındaki seçimde zorlamazsa da Allah iyiyi sever, 
iyiden razı olur ve onlara iyi ya da kötü yolda, verdiği seçme özgürlüğünü 
kullanma iznini de tanır. Peygamber'e (s.a.) ve onun aracılığıyla izleyicile-



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 486 

  

rine, onların yaptıklarının niteliğinin, Allah'ın emirlerine karşı çıkmadan 
yerine getiren meleklerden farklı olduğu vurgulanıyor. Müminlerin görevi, 
kötü ve isyânkar kişilerle çatışmalarında Allah'ın Yolu'nun egemen olması 
için ellerinden geleni yapmayı gerektiriyordu. Bu yüzden, kötülerin isyan 
yolunu seçerek, kendi seçimlerinin peşinde olmaları da Allah'ın 'dilemesi' 
iledir. Aynı şekilde müminlere de seçtikleri Allah'a kul olma yolunda ellerin-
den geleni yapmaları için tam bir fırsat ve imkân tanınmıştır. Allah yapıl-
masını istediği işleri yaptıklarından dolayı müminlerden razı olarak, onlara 
yardım ediyor ve Doğru Yol'a sevkediyor. Fakat müminler, Allah'ın olağan-
dışı müdahalelerle kâfirleri inanmaya zorlamasını veya insanlar ve cinler 
arasındaki şeytanları zorla yollarından uzaklaştırmasını da beklememeli-
dirler. Gerçek olan; müminler fazilet, doğruluk davası için çalışmaya içten-
likle niyet ettiklerinde, bâtılın tapınıcılarıyla çatışmalarında ellerinden ge-
len mücadeleyi yapmakla başarıya ulaşacaklarına inanmalıdır. Allah bâtılı 
yok edip mucizelerle Hakk'ı hâkim kılmayı dilemiş olsaydı, bizzat kendisi 
dünyada hiçbir şeytana izin vermeden, şirk ve küfre yer bırakmayacak şe-
kilde her şeyi düzenler, bu işi müminlere emanet etmesine gerek kalmazdı.  

113) Böylece ahirete inanmayanların gönülleri ona yönelsin, ondan (yal-
dızlı ve çarpık sözlerden) hoşlansınlar ve işledikleri suçları işlemeye de-
vam etsinler. 

114) Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açıklan-
mış olarak indirmiştir.81 Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçek-
ten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, 
sakın kuşkuya kapılanlardan olma.82  

81. Bu cümlede 'konuşan'ın Hz. Peygamber (s.a.) ve karşıdakilerin de kâfir-
lerin iman etmesi için bir ayet (mucize) gösterilmesini arzulayan müminler 
olduğu açıktır. Allah'ın Kur'an'da tüm gerçekleri apaçık ortaya koyduğu, 
dolayısıyla kendilerine hiçbir ayet (mucize) gösterilmeyeceği söylenmekte-
dir. Batılla olan çatışmalarında, Allah Hakk'ın bağlılarının, kendisinden her-
hangi bir olağanüstü müdahale beklemeden Hakk'ın tabii yollarla egemen 
olması için ellerinden geleni yapmalarını irade etmiştir. Bu nedenle de, Hz. 
Peygamber'den (s.a.)"Ben bu durumda Allah'ın iradesi'ni gözden geçirip, 
onları inanmaya zorlayacak bir ayet indirmesi için Allah'tan daha büyük bir 
yetkili mi arayayım?" demesi istenmektedir.  

82. "Kitabın bilgisine sahip ve Resul’lerin görevinden haberdar olanlar, ta-
bii yollarla muhalefet karşısında Hakk için mücadele etmek zorunda kalan 
önceki Resul’lerin de aynı durumla karşılaştıklarına tanıklık etmektedir." 
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138) Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunul-
mazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez.111 (Şu) Hay-
vanların da sırtları haram kılınmıştır." Öyle hayvanlar da vardır ki, O'na 
iftira etmek suretiyle112 üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar.113 Yalan ye-
re iftira düzmekte olduklarından dolayı O, onlara cezalarını verecektir. 

111. Burada, müşrik Arapların kendi koydukları dinî bir kural daha redde-
dilmektedir. Onlar belli bir tapınak, kutsal kişi veya tanrı için belirli hayvan-
ları veya bazı tarlaların ürünlerini ayırıp korumaya ahdederler ve bunların 
kullanımıyla ilgili kurallar koyarlardı. Buna göre farklı adak türlerinin kul-
lanma hakkı belli türde insanlara verilirdi. Allah bu tür davranışları şirk di-
ninin amelleri saymakta ve müşrikleri bu kendi eserleri olan yasalar konu-
sunda uyarıp sanki şöyle demektedir: "Bizim verdiğimiz rızıklardan başka-
larına adakta bulunmayla ilgili ahd ve adaklarınızdan dolayı sizi cezalandı-
racağız. Çünkü ne size böylesi adaklar emrettik, ne de kullanımları için 
sınırlamalar getirdik. Bütün bunlar, şiddetli cezaları hakeden isyankâr ve 
kibirli kişilerin uydurmasıdır."  

112. Rivayetlerden öğrendiğimize göre, bazı adak ve sunu biçimlerinde Al-
lah'ın adını hayvan üzerine anmak doğru görülmüyordu. Yine, Hacc sırasın-
da "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" denilerek Allah'ın adını anmak gerekti-
ğinden böyle hayvanlara binilmiyordu. Aynı şekilde, bu hayvanları sağar-
ken, boğazlarken, etlerini yerken veya üzerlerine binerken Allah'ın adını 
anmamakta ısrar ediyorlardı.  

113. "Bu kuralları koyanlar Allah değildir, bunlar onların uydurmalarıdır. 
Buna rağmen, hiçbir delilleri olmadıkları halde onları koyanın Allah olduğu 
inancıyla uyuyorlardı." Bu konuda ellerindeki tek delil, onların atalarının 
uygulamasından başka bir şey değildi. 

148) Müşrikler diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız şirk 
koşardık ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık."124 Onlardan öncekiler de, 
bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: yanınız-
da, bir bilgi varsa onu bize gösterin? Siz ancak zanna uymaktasınız ve zan 
ve tahminle yalan söylersiniz. 

124. "Müşrikler suçlarını ve yanlış davranışlarını haklı göstermek için her 
çağda zalimlerin ve canilerin tekrarladığı eski özürleri ileri sürecekler ve 
"Bizim şirk koşup bazı helâlleri haramlaştırmamız Allah'ın dilemesi so-
nucudur; çünkü Allah böyle dilememiş olsaydı biz hiçbir zaman bu tür şey-
leri yapamazdık. Bunları Allah'ın iradesiyle uygunluk içinde yapabildiğimize 
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göre, demek ki yaptıklarımız doğrudur. Ve eğer yaptıklarımız doğru değil-
se, suçlanması gereken biz değil, Allah'tır. O'nun dilemesi dışında hiçbir şe-
ye güç yetiremeyeceğimizden, yaptığımızı Allah'ın dilemesine bağlı olarak 
yapıyoruz" diyerek yalan söyleyeceklerdir. 

53 En-Necm:   
23) Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi isteklerinize göre) isimlen-
dirdiğiniz (keyfi) isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili 'hiç bir 
delil' indirmemiştir.17 Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva 
(tutku) olarak arzu ettiklerine uymaktadırlar.18 Oysa andolsun, onlara 
Rablerinden yol gösterici gelmiştir.19 

17. İlâh ve ilâheleriniz, hiç bir surette bu sıfata haiz değillerdir ve ilâhlıkta 
bir payları dahi yoktur. Ayrıca onların ilahlığı hakkında Allah'ın onlara bir 
yetki verdiğine dair elinizde bir belge de bulunmuyor. Tüm bunlara rağmen 
böylesine saçma inançlar ortaya attınız.  

18. Diğer bir ifadeyle, bunların dalâlette olmalarının iki nedeni vardır: a) 
Bu inancı bir gerçeğe dayalı olmadığı gibi sadece zan ve vehimden ibaret-
tir. b) Bu inançları arzu ve hevalarına uyarak ortaya atmışlardır. Çünkü on-
lar, öyle bir ilâhları olsun istiyorlar ki, şayet ahiret varsa onları oradan kur-
tarabilsin. Fakat, dünyada hiçbir surette sınırlamalar (helâl-haram) koy-
masınlar. Bunlar, dünyada diledikleri şekilde, helâl ve harama aldırmadan 
yaşamak istedikleri için, herhangi bir ahlâkî disiplini kabul etmezler. İşte bu 
yüzden de peygamberin getirdikleri tevhidi nizama karşı çıkmaktadırlar. 
Dolayısıyla arzularına uygun ilâhlar icat etmişlerdir.  

19. Her dönem boyunca peygamberler gönderilmiş ve onlar da insanları 
dalâlet bataklığından çıkarabilmek için aynı gerçeği tebliğ etmişlerdir. Şim-
di de Hz. Muhammed (s.a) "Bu kâinatın yegâne ilahı Allah'tır." gerçeğini 
tebliğ etmiştir. 
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ZEKÂT  
 
Kuran’da malların, maddi değeri olan varlıkların Allah yolunda sarf edilme-
si “zekat, sadaka, infak” gibi kelimelerle, kimi zaman da “Yoksulu yedirin” 
gibi ifadelerle anlatılır. Kuran’da birçok ayette anlatılan ve ısrarla vurgula-
nan bu ibadet, dinimize göre en temel vazifelerimizden birisidir. 

Kuran’da geçen “infak” kelimesi Türkçede “harcamak, sahip olunan mal-
lardan vermek” demektir. Kuran’da geçen bu kelime Türkçedeki “harca-
ma” kelimesi ile birlikte, genelde Allah yolunda harcamayı ifade etmek ve 
Allah yolundan alıkoymak için yapılan harcamalar için de kullanılmıştır 
(Bakınız: 8-Enfal Suresi 36). Oysa “sadaka” kelimesi hep “Allah yolunda 
harcamalar” manasında kullanılır. “Sadaka” kelimesi kökünde ki “doğru-
lama” manası, Allah yolunda yapılan harcamaların, Allah’ın hükümlerine 
inanmanın ve bu hükümleri doğrulamanın sonucu yapılan bir eylemi ifade 
ediyor. “Zekat” kelimesi ise “temizlenme” manası taşır. Kuran’da “zekat” 
kelimesi “sahip olunan değerlerden başkalarına vererek temizlenme” ma-
nasında kullanılır. Nitekim 9-Tevbe Suresi 103. ayetten “sadaka vermenin”, 
“temizlenme” yani “zekat” olduğunu anlayabiliriz. “Zekâtı, “sadaka ”yı da 
kapsayan daha geniş anlamlı bir kavram olarak düşünebiliriz. Bu anlayışa 
göre “zekat”, sahip olunan tüm imkanlardan vererek temizlenmeyi gerekti-
rir. Yani kişi mallardan vererek “zekat” vazifesini yerine getireceği gibi, sa-
hip olduğu bilgisinden başkalarını faydalandırmakla da “zekat” vazifesini 
yerine getirmiş olur. Kuran, sahip olduğumuz mallardan ve maddi değerli 
varlıklardan kimlere vereceğimizi şu ayetleriyle açıklar: 

2 El-Bakara: 
43) Salâtı ikame edin, zekâtı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.  

83) Hani İsrail oğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne 
ve babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara 
güzel söz söyleyin, Salâtı ikame edin ve zekâtı verin" diye kesin söz al-
mıştık. Sonra siz, az bir bölümünüz dışında yüz çevirdiniz ve (hâlâ) çevir-
mektesiniz. 

110) Allah’a yönelin, zekâtı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi 
takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Hiç şüphesiz Allah, 
yapmakta olduklarınızı görendir. 
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177) Yüzlerinizi bazen doğuya, bazense batıya çevirmeniz iyilik değildir. 
Ancak iyi, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygam-
berlere iman edip akrabalara, öksüzlere, biçarelere, yolda kalmışa, di-
lenenlere ve esirler uğrunda seve seve mal veren, namazı kılan, zekâtı 
verendir. Birde sözleştiklerinde ahitlerine vefalı olanlardır; zorluk, şiddet 
ve sıkıntı zamanında da sabırlıdırlar. İşte bunlar özü sözü doğru olanlar 
ve korunup sakınanlardır.                                                                          

215) Sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklarını) sorarlar. De ki: “Ha-
yır olarak infak edeceğiniz (harcayacağınız) anne, baba, yakınlar, yetim-
ler, yoksullar ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak yaptıklarınızı şüphesiz 
Allah bilmektedir.”                                                                       

219) …Ve sana neyi infak(yardım) edeceklerini soruyorlar. De ki: “İhti-
yaçtan fazla olanını”. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki dü-
şünürsünüz.                                  

Görüldüğü gibi neyin harcanacağı sorusuna Kuran’da cevap vermiştir. Bu 
cevap ne 1/40’tır, ne de başka rakamsal bir orandır. Kuran’daki mallardan 
sarf etmeyle ve mal yığmamayla ilgili vurgulara bakarak, 1/40 oranında 
sahip olunan mallardan vermenin Kuran’ın idealinin çok çok gerisinde ol-
duğunu söyleyebiliriz. Kuran’da “Allah’ı çok anma” ve “israf etmeme” gibi 
birçok önemli dini hükümler, mezhepler kanalıyla sayılarla ifade edilerek 
farzlaştırılmıştır. Örneğin “Günde 500 kere Allah demek farzdır” veya “Ya-
rım litreden fazla suyla abdest almak israftır” gibi…  Aynısının zekat için de 
geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 

Birçok kişi eğer Kuran çevirilerini incelerse “bağışladığınızı” diye yaptığımız 
çevirinin “ihtiyaçtan artanı” diye çevrildiğine de rastlayabilir. Burada bizim 
“bağışladığınızı” diye çevirdiğimiz ve diğer bazı çevirilerde “ihtiyaçtan arta-
nı” diye çevrilen kelime “afv”dır. İsteyen bu kelimenin geçtiği; 2-Bakara Su-
resi 187, 3-Ali İmran Suresi 152, 5-Maide Suresi 95, 9-Tevbe Suresi 43 
ayetlerini inceleyebilir. Tercümelerde bu ayetlerdeki aynı kelimenin kar-
şılığını “affetmek” ve “bağışlama” olarak bulacaksınız. Aynı kelime Türkçe-
ye de “affetmek” şeklinde girmiştir. Ayetten “gönlümüzden kopanı, isteye-
rek ayırdıklarımızı” vermemiz anlaşılmaktadır. Bu ayet yapılan harcamala-
rın gönül rızası ile gerçekleşen harcamalar olduğunu gösterir. Bu yüzden 
kişinin, ekonomik hayatında zorunlu tutulduğu vergi, KDV gibi yaptığı har-
camalarla; “infakı/sadakayı/zekatı” gerçekleştirdiğini düşünmesi büyük 
hata olur. Bunların büyük kısmını devlet, verdiği hizmetler karşısında al-
maktadır; devlet bunlar karşılığında yol, güvenlik gibi hizmetler vermekte-
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dir. Bu harcamalarla ceket, peynir, apartman aidatı için verilen para ara-
sında fark yoktur. Allah yolunda yapılan harcamalar ise gönül rızasına da-
yanır, bir hizmetin bedeli değildir. Ekonomik mecburiyetler, zorla alınma-
lar, verilen hizmetler için yapılan ödemeler zekata dâhil edilemez.  

262) Mallarını Allah yolunda infak edip, sonra da yardım ettiği kişiye, 
yatığı iyiliği başına kakıp eziyet vermeyenlerin ödülleri Rableri katında-
dır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

263) Güzel bir söz ve bağışlama, ardından başa kakılarak eziyete dönü-
şen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah cömert ve çok şevkatli olandır. 

264) Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insan-
lara gösteriş olsun diye malını infak eden kişi gibi sadakalarınızı başa ka-
karak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın. Böylelerinin durumu üzeri top-
rakla örtülü kaygan bir kayaya benzer. Sağanak bir yağmur yağınca, kaya 
çırılçıplak ortaya çıkar. Onlar, yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler. 
Allah, gerçeği yalanlayan nankörler topluluğuna doğru yolu göstermez.  

Bu harcamaların yapılmasında Allah rızası dışında yollara sapılıp gösteriş 
yapılmaması ve verilenlerin başa kakılmaması ifade ediliyor. 

267) Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin temiz ve iyi olanlardan ve 
sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Kendiniz için uygun gör-
mediğiniz kötü şeyleri yardım olarak vermeyin. Bilin ki: Allah, Hiçbir şeye 
muhtaç olmayan ’dır, Övgüye değer yegâne Varlık’tır. 

Ayette düzgün mallardan harcama yapmamız, tiksinilecek şeyleri infak et-
mememiz gerektiği anlatılır. Kuran servet sahiplerine, mallarında fakirlerin 
de hakları olduğunu, malın gerçek sahibinin ise Allah olduğunu uyarıyor. 

271) Sadakaları açıktan vermeniz güzeldir. Ancak fakirlere gizli olarak 
yapacağınız yardım sizin için daha hayırlıdır. Bu, kötülüklerinizin bir kıs-
mının kapanmasını sağlar. Allah yaptıklarınızı görendir.  

273) Yardımlar Allah yolunda mağdur olan, çalışmaya güç yetiremeyen 
yoksullar içindir. Onurlarından dolayı, bilmeyen onları zengin sanır. Sen 
onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek kimseyi rahatsız etmezler. 
Hayır olarak gerçekleştirdiğiniz infaklarınızı şüphesiz Allah bilmektedir. 
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277) Şüphesiz iman edip güzel amellerde bulunanlar, Allah’a yönelenler 
ve zekâtı verenler; onların ödülleri Rablerinin katındadır. Onlara korku 
yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. 

3 Ali İmran: 
92) Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne 
harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir. 

134) Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler, kızdıklarında öfkelenip yu-
tarlar ve insanların kusurlarını affederler. Allah, iyilik yapanları sever.                                                                      
Kişinin hem iyi hem de kötü zamanlarında infak etmesi gereklidir: 

6 En am: 
141) O, çardaklı çardaksız bahçeleri, yenilmesi farklı hurma ve ekinleri, 
zeytini, narı birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratandır. Onlardan 
her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasat zamanı hakkını verin. 
Bununla beraber israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.             

Yapılacak harcamalarda en uygun yolun ürünler ele geçer geçmez onun ze-
katının verilmesi olduğunu anlıyoruz. 

9 Et-Tevbe: 
5) Haram aylar (süre tanınmış dört ay) çıkınca “o müşrikleri” bulduğunuz 
yerde öldürün, onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini 
kesip-tutun. Eğer tövbe edip namaz kılarlarsa ve zekâtı verirlerse yolları-
nı açıverin.7 Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

7. Bulundukları yerde öldürülecek olanlar, “müşriklerin hepsi için geçerli 
değil” o müşrikler denilerek belli olan, yani antlaşmanın hükümlerine uy-
mayan, “antlaşmayı bozan” müşriklerden söz edilmektedir. Bunlar aynı 
zamanda Müslümanların aleyhinde düşmanlarla işbirliği yapanlardır. Bir 
önceki ayette, bunların kimler oldukları zikredilmektedir. Bir sonraki ayette 
de koruma isteyen müşriklere, koruma sağlanması ve güven içinde iste-
dikleri yere ulaştırılmaları istenmektedir.   

6) Eğer müşriklerden biri senden koruma isterse, ona bu korumayı sağla 
ki Allah’ın sözlerini öğrenip anlama imkânı bulabilsin. Sonra da güven 
içinde bulunacağı yere ulaştır. Zira bunlar, gerçeği bilmeyen bir kavimdir. 

11) Tövbe eder “Allah’a yönelir ve zekâtı verirlerse” artık onlar sizin din 
kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavim için ayetleri böyle ayrıntılı açıklarız.14  
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14. Burada da, salâtı ikame ve zekât farzlarını yerine getirmeyen kimse-
lerin sadece tövbe etmekle imanda Müslümanların kardeşi sayılmayacağı, 
böyle bir vasıf kazanamayacağı açıkça ifade edilmiştir. "Fakat tövbe eder 
salâtı ikame eder ve zekâtı verirlerse, (ancak o zaman) sizin din kardeşleri-
niz olurlar." Ayetin bu kısmı "Eğer bu şartları yerine getirirlerse o zaman 
onların sadece canları ve malları haram olmaz, aynı zamanda, İslâm toplu-
munda sizinle eşit haklara(da) sahip olurlar. Sosyal, kültürel, yasal ve siya-
sal haklar konusunda bunların diğer Müslümanlardan hiçbir farkı yoktur.  

34) Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mal-
larını uydurma yollarla yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar.                                                                                        

Ayetteki ifadeyi göz önüne alarak; zekâtımızın, sahtekâr din adamlarına 
gitmemesine, onların sahtekârlıklarına kurban edilmemesine dikkat etme-
liyiz. Bu ibadette, herkes kendi bütçesine göre elinden geleni yapmalıdır. 

60) Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak; ancak yoksullar, düşkünler, gö-
revli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, özgürlüğünü kaybetmişler, borçlu-
lar, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişileredir. Allah bilendir, hakimdir. 

Bu ayette; “görevli olanlara” da zekâtın verilebileceğini görüyoruz; bu ifa-
de dernek, vakıf veya devlet gibi kurumların görevlendirdiği kişilere de ze-
kâtın verilebileceğini gösterir. Fakat “görevli olanlara” teslim edilecek ze-
katın Kuran’da sayılanlara ulaştırılması gerekir. Bir vakfın su samurlarına 
veya devletin elektrik şebekesine yapacağı harcama için görevlilerce top-
ladığı paralardan zekat olmaz. Kuran’ın mallarımızdan, Allah’ın rızık olarak 
verdiklerinden harcamamızı söyleyen birçok ayeti vardır. Kuran’da cimrilik 
kınanmış ve Allah’ın verdiklerinden yine Allah rızası için sarf etmemiz söy-
lenmiştir. Kuran, özel mülkiyeti helal kılmış fakat Allah’ın tüm nimetlerin 
sahibi olduğu bilinci ile kulların, Allah’ın verdiklerinden sarf ederek sosyal 
adaleti sağlamaları istenmiştir. 

13 Rad: 
22) Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabrederler, yardımlaşmayı sağ-
larlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak infak ederler 
(harcarlar), kötülüğü iyilikle savuştururlar. İşte ahiret yurdu, bunlarındır!                                                                                                             
Allah kendi rızası için harcamalarımızın gizli de, açık da olabileceğini söyle-
mekte fakat gizli şekilde vermeyi üstün tutmaktadır. 

23 El-Mü’minûn: 
4) Onlar, zekâta ilişkin (söz ve görevlerini mutlaka) yerine getirenlerdir.1 
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1. "Zekât" kelimesi arınma ve gelişme, büyüme, birşeyin düzenli olarak art-
ması ve herhangi bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek an-
lamındadır. İslami bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek 
anlamındadır. İslami bir kavram olarak, hem serveti arındırmak için ondan 
alınan pay ve hem de bizzat arındırma eylemini ifade eder. Buradaki ayet 
metninin asıl anlamı, "Mümin sürekli arınma içindedir" şeklindedir. Bu yüz-
den anlam, yalnızca teknik anlamda "zekât" vermekle sınırlı olmayıp, ah-
lâk, mal-mülk, servet ve genelde tüm yaşayış açısından sürekli nefsi arın-
ma halinde olmayı kapsar. Ayrıca, söz konusu edilen, kişinin yalnızca kendi 
nefsini 'arındırması' değil, başkalarını da arındırmaya çalışmasıdır. O hal-
de, ayetin anlamı şöyle olmaktadır: "Müminler kendilerini ve aynı zaman-
da başkalarını arındıranlardır." Aynı durum Kur'an'ın başka yerlerinde de 
ifade edilmektedir: "Andolsun, arınan ve Rabbinin ismini zikredip namaz 
kılan felah buldu" (A'la: 14-15) "Andolsun, nefsini arıtan felah buldu ve an-
dolsun onu gömen kaybetti" (Şems: 9-10). Şu kadar ki, buradaki ayet hem 
kişinin kendisinin, hem de toplumun arınmasını vurguladığından anlam 
açısından daha kapsamlıdır." 

27 En-Neml: 
3) Ki onlar, yardımlaşmayı diri tutarlar, zekâtı1 verirler ve onlar, ahirete 
kesin bilgiyle iman edenlerdir. 

1. Yani, bu ayetler, yalnız şu iki vasfı taşıyanlara doğru yolu gösterir ve 
mutlu sonun müjdesini verir: 1) İmanı benimseyenler, yani Kur'an ve Hz. 
Muhammed'in davetini kabul edenler, rab, ilah olarak bir Allah'a inanan-
lar, Kur'an'ı Allah'ın Kitap'ı kabul edenler, Hz. Peygamber'i (s.a) gerçek bir 
peygamber ve kendisinin önderi olduğunu, dünyadaki hayattan başka bir 
de ahiret bulunduğu, dünyada yaptıklarının hesabını vermek zorunda oldu-
ğunu, buna göre ödül veya ceza alacağına inananlar. 2) İmanı yalnızca dil-
le ikrar etmek; Ayetlerin müjdelerine layık olmak için yetmez. Aynı zaman-
da ilâhî emirlere itaat etmek ve fiilen uygulamak ta gerekir. Bunun ilk gös-
tergesi de namaz kılmak ve zekât vermektir. Kur'an ancak bu şartları taşı-
yan kimselere doğru yolu (hidayet) gösterir. Hayatın her aşamasında onla-
ra hak ve bâtıl arasındaki farkı açıklar ve onları bâtıldan korur. Dünyadaki 
Hak Yol'u takip etmenin mutluluk ve zevkleri ile mükâfatlandırır. Şüphesiz 
bu sayede ahirette ebedî kazanç sahibi olacak ve dolayısıyla Allah'ın rızası-
nı kazanacaklardır. Bu ayetteki "yu'tûnez-zekât" ibaresini bazı kimseler 
"ahlâk temizliğini benimseyenler" anlamında tefsir etmişlerdir. Fakat Kur-
'an'da "ikamet-i salât" tabiri ile birlikte kullanılan bütün "ita'üz-zekât" iba-
releri "zekât vermek" anlamını dile getirir. Bilindiği gibi Zekât, 'Namazdan 
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hemen sonra gelen İslâm'ın ikinci temel direğidir. Ayrıca Kur'an burada 'Ze-
kât' vermek manasında olan 'itâ' tabirini değil de, takva ve temizlenmek 
(arınma) anlamına gelen "tezekka" kelimesini kullanmıştır. Gerçekte, bura-
da vurgulanmak istenen mâna şudur: Kur'an'ın hidayetinden hakkıyla fay-
dalanabilmek için, İman'ı kabul, 'Namazı ifa ve 'Zekâtı verdikten sonra kişi-
nin benimseyeceği hareket, itaat ve teslimiyet tavrını fiilen kabul edip ha-
yatında yaşamasıdır. Şayet görünürde böyle bir teslimiyetin alâmetleri 
yoksa kişi asi olur. Bu haliyle, bir idarecinin varlığını kabul ettiği halde, 
onun emirlerine riayet etmeyen kişiye benzer. 

59 Haşr: 
7) Allah’ın Resulüne fethedilen beldeler halkından fey olarak verdikleri, 
Allah, Resulü, akrabalar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Bu 
mallar sizden yalnızca zenginler arasında dönüp dolaşan bir servet olma-
sın diyedir. Bir de Peygamber size her ne emir verirse, onu tutun, size 
her neyi yasaklarsa, ondan sakının ve Allah’tan korkun. Çünkü O, ceza-
landırması sert olandır.            

63 Münafikun: 
10) Ölüm gelip de “Rabbim, beni yakın bir süreye kadar ertelesen de sa-
daka versem, iyilerden olsam” demeden önce, verdiğimiz rızıklardan sa-
daka verin. 

Allah yolunda mallardan sarf etmek, fakiri kollamak, Kuran’ın çok vurgu-
ladığı, Allah’ın daha önceki vahiylerinde de olan çok önemli bir ibadettir. 
Kuran’da, ölüm gelip de geri dönüşü olmayan bir pişmanlıkla karşılaşılma-
dan önce Allah yolunda sarf etmek emredilir. 

65 Talak: 
7) Geniş imkânı olan bu geniş imkânından harcasın. Rızkı kısıtlı tutulan 
da Allah’ın kendisine verdiği kadarıyla versin.                                                                                                                   

Servetlerin sınırlı kişilerin arasında dolaşması ve fakirlere ulaşmaması, 
dünyadaki birçok kötülük ve sorunun sebebidir ve bu durum Kuran’ın ide-
alleriyle çatışmaktadır: 

NOT: Mezheplerde, Kuran’da olmayan zekât ölçülerinin yanında, “bir ma-
lın bir kişide en az bir sene kaldığında zekât vermesinin gerektiği” gibi hü-
kümler de ifade edilmiştir. Ehli Sünnet olduğunu ifade eden mezheplerin 
bazısında, bir kişi bir sene dolmadan az önce parasını eşine hibe ederse 
(sonra almak üzere) zekat vermekten kurtulacağı, her sene böylesine bir 
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işlemle zekat vermek yükümlülüğünden kaçmanın caiz olduğu söylenecek 
kadar İslam’ın bu temel emri hiçe sayılmıştır. Ayrıca günümüzde, büyük 
holding sahiplerinin birçoğu bile parasını bir sene bir yerde bekletmemek-
te, sürekli işlerinde sermaye olarak döndürmektedirler. “Borçlu zekat vere-
mez” veya “mal üretiminde kullanılan mallardan zekat verilmez” gibi Kur’-
an’da olmayan prensipler düşünülürse; krediyle iş yapan holdingciler, üre-
tim aracı fabrika olan fabrikatörler, aşağı yukarı hiç zekat vermeyecek fa-
kat çiftçi ürününü topladığında bunun 1/10’unu zekat olarak verecek de-
mektir. Mezhepçilerin bir diğer izahına göre binek için zekat verilmez. Bu 
izaha göre milyonluk arabası olanlar zekat vermeyecek ama on kilo doma-
tes toplayan bir kilosunu verecektir. Kuran’ın verdiği esnekliğin kaldırılması 
hoş görülemeyeceği gibi, Kuran’ın bir farzının uydurma izahlarla yok sayıl-
ması sonucunu doğuracak izahlar da, zekat yükümlülüğünden kaçmak için 
yapılan hileyi şeriyleler de hoş görülemez. Bu hileyi şeriyyeler sonucunda 
ortaya çıkan felaket tablosu ortadadır. Kuran, diğer konuları olduğu gibi, 
mallarımızı nasıl harcayacağımızı ve kimlere yardımlar yapmamız gerekti-
ğini de tam ve eksiksiz bir şekilde açıklamıştır. Kuran bize yoksulların malı-
mızda hakkı olduğunu öğretmekte (70-Mearic Suresi 24, 25) ve sadaka ile 
bizim yoksulların bu hakkını kendilerine teslim edip temizlendiğimizi (zekat 
verdiğimizi) anlatmaktadır. Mallarını Allah yolunda harcayacak kişi, malla-
rın gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmayacak, bu konudaki tüm Kuran 
ayetlerini göz önünde bulunduracak ve dinimizin çok önem verdiği bu iba-
deti gerçekleştirecektir. Sosyal adalet dengesizliğini yaratan hırsla para 
yığma alışkanlığı, dinimizce hiç hoş karşılanmamaktadır. 
 

 
ZENGİNLERİN MALINDA YOKSULLARIN HAKKI VARDIR 

51 Ez-Zâriyât: 
19) Mallarından; isteyen, isteyemeyen (iffetinden dolayı) ihtiyaç sahip-
leri için bir pay ayırırlardı.17 

17. Diğer bir ifade ile: Bir taraftan Rab’lerinin hakkını yerine getirirler, di-
ğer taraftan da kullara olan borçlarını düşünürler. Az olsun, çok olsun, Al-
lah Teâlâ’nın kendilerine verdiği her şeyde; “sadece çoluk çocuğumuzun 
değil, bizim yardımımıza muhtaç olan her Allah'ın kulunun hakkı vardır" di-
ye düşünürler. Onlar insanlara yardımı; yaptıkları iyilik karşılığında teşek-
kür etsinler, minnet duysunlar ve onları iyiliklerinin yükü altında bırakmak 
yada hayrat olarak değil, onların hakları olduğunu düşünerek, kulluk vazi-
fesi saydıklarından dolayı yaparlardı. Dahası onların bu insanlık hizmeti, 
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kendilerinden istemeye gelen fakirlerle sınırlı değil, aynı zamanda rızkını 
temin etmekten mahrum kaldıklarını öğrendikleri kimseler içinde geçerliy-
di. Bunlara yardım edememekten huzursuzluk duyarlardı. Himayesiz yetim 
bir çocuk , yardımcısız dul bir kadın, rızkını kazanmak için çalışamayacak 
durumda olan bir malul kimse varsa veya herhangi bir afet kurbanı olup 
eksiklerini karşılayamayan biri, yani durumlarını öğrendikleri ve ellerinden 
tutup yardım edebilecekleri ihtiyaç sahibi kim varsa, kendileri üzerinde 
hakları olduğunu düşünerek yardım etmekten kaçınmazlar. İşte şu üç 
sıfattır ki bunlardan dolayı Allah Teâlâ onlara muttaki ve ihsan yapan 
kimseler diye hükmetmiş bu sıfatlar onları cennete layık kılmıştır diye 
buyurmuştur. İşte bunlardan biri şudur: Onlar; Ahirete iman ederek, Al-
lah'ın ve Resul’ünün, "Ahiret hayatını mahveden fiiller diye” bildirdikleri 
hareketlerden kaçınmışlardır. İkincisi ise, onlar Allah'a kulluk hakkını can-
larını feda ederek yerine getirmişler. Bununla öğünme ve güvenme yerine, 
bağışlanmayı dilemişler ve Allah'a istiğfar etmişlerdir. Üçüncüsü de: Onlar 
Allah'ın kullarına hizmet ederken iyilik ve lütufta bulunduklarını değil, onla-
rın haklarını vererek kendi vazifelerini yaptıklarına inanarak hareket etmiş-
lerdir. Burada şunu bir daha belirtmek gerekir ki; iman erbabının malların-
da fakir ve yoksulların hakları olduğunu belirten buyruktan; şer'an kendile-
rine farz olan zekât kastedilmemektedir. Bilakis bu zekât verildikten sonra 
gücü yeten bir Mü'minin, şeriatın mecbur kılmasının dışında, kendi malı 
içinde gönlünden vermeyi arzu ettiği bir haktır. İbni Abbas, Zeyd bin Eslem 
bu ayeti böyle açıklamışlardır.  

70 El-Me’âric: 
24) Ve onların mallarında muayyen(belirli) bir hak vardır.16  
25) Yoksul(muhtaç) ve yoksun(mahrum) olan(lar) için. 
 
16. Bazıları "muayyen bir hak"tan kasıt, farz olan zekâttır. Çünkü onun ni-
sabı ve miktarı tayin edilmiştir", demişlerdir. Ama bu tefsir kabule şayan 
değildir, çünkü Mearic Suresi Mekki'dir, oysa zekâta mahsus nisap ve açık-
lama Medine'de emredilmiştir. Bu yüzden "Malum olan Hakk'tan doğru 
olarak anlaşılan şudur: Yani mal sahibi olanlar, kendileri muhtaçlara bir 
pay ayırırlar. Hz. İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Mücahid, Şa'bî ve İbrahim 
Nehaî'de aynı görüştedir. Muhtaç (Sâil) kimseden kasıt, dilenen kimse de-
ğildir. İhtiyaç içerisindedir ama kimseden bir şey isteyemez. Mahrum'dan 
kasıt ise işsizlerdir. Veya çalışan ama kazandığı ile geçimini sağlayamayan 
kimsedir. Allah'a inanan hiç kimse böyle bir insanın ihtiyaç duyduğu zaman 
onu gelip kendinden istemesini beklemez. O istemeden onu arar, bulur ve 
yardımını yapar.  



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 498 

  

 
ZEYD VE ZEYNEP HAKKINDA AYET 
 
33 El-Ahzâb: 
37) Hani sen,67 Allah'ın kendisine bağışta bulunduğu ve senin de kollayıp 
gözettiğin kimseye:68 "Eşini yanında tut ve Allah'a takvalı davran"69 di-
yordun. İnsanlardan çekindiğin için Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi nef-
sinde saklıyordun. Oysa asıl çekinilmeye lâyık olan Allah’tır.70 Artık Zeyd, 
ondan ayrılınca,71 senin onunla evlenmeni istedik ki72 evlâtlıkların kendi-
lerinden boşandıkları eşleri ile evlenme konusunda Mü’minler üzerine 
bir güçlük olmasın.73 Allah'ın emri böylece yerine gelmiş oldu.  

67. Bu ayet, Hz. Peygamber (s.a) Hz. Zeyneb (r.a) ile evlendikten ve müna-
fıklar, Yahudiler ve müşrikler onun aleyhinde propaganda yapmaya başla-
dıktan sonra nazil olmuştur. Bu ayetler incelenirken, vahyin Hz. Peygam-
ber'i (s.a) ayıplayan, ona iftira atan ve kendi arzularını tatmin etmek için 
ona hakaretlerde bulunan İslâm düşmanlarını doğru yola getirmek, onları 
eğitmek için indirilmediği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ayetlerin nazil 
oluşunun asıl sebebi, Müslümanları bu propaganda kampanyasından koru-
mak, onların şüphe ve tereddütlere düşmesini önlemekti. Tabii ki Allah'ın 
kelamı kâfirleri tatmin edemezdi. O sadece bunun Allah kelamı ve gerçek 
olduğunu bilen, inanan kimselere tesir edebilirdi. Bu doğru ve Salih insan-
ların da, düşmanlar tarafından öne sürülen iddialardan etkilenme ihtimal-
leri vardı. Bu nedenle Allah bir taraftan onların zihinlerindeki muhtemel 
şüpheleri bertaraf etti, diğer taraftan hem Müslümanlara, hem de Hz. Pey-
gamber'e (s.a) böyle durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğretti.  

68. Burada, ayetin devamında adından açıkça bahsedilen Hz. Zeyd (r.a) 
kastedilmektedir. Allah'ın ve Resul’ünün onu nasıl kollayıp gözettiklerini 
anlayabilmek için Hz. Zeyd'in (r.a) hayat hikâyesini kısaca gözden geçirmek 
gerekir. Zeyd, Kelb kabilesinden Hârise bin Şurahbil'in oğluydu ve annesi 
Tay kabilesinin bir kolu olan Beni Ma'n'dan Su'dâ binti Sa'lebe idi. Zeyd se-
kiz yaşında iken annesi onu kendi ailesinin yanına götürdü. Orada iken Be-
ni Kayn bin Cesr kabilesi onlara saldırdı, mallarını talan etti, Zeyd'in de iç-
lerinde bulunduğu bir grup adamı esir aldı. Sonra da Zeyd'i, Taif yakınların-
daki Ukaz panayırında Hz. Hatice'nin yeğenlerinden biri olan Hâkim bin Hi-
zâm’a sattı. Hâkim, Zeyd'i Mekke'de halası Hz. Hatice’ye hediye etti. Hz. 
Peygamber evlendiğinde Zeyd'i eşinin hizmetinde buldu. İyi davranışların-
dan ve halinden hoşlandığı için onu bir kaç yıl sonra eşinden kendi hizmeti-
ne vermesini istedi. Hz. Zeyd o sırada 15 yaşındaydı. Sonraları babası ve 
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amcası onun Mekke'de olduğunu öğrendiklerinde, Hz. Muhammed'e (s.a) 
geldiler ve fidye karşılığı oğullarını geri almak istediler. Hz. Peygamber 
(s.a): Çocuğa soralım; "Sizinle gitmek mi, yoksa benimle kalmak mı ister, 
buna kendisi karar versin." dedi. Onlar da: "Peki, çocuğa sor" dediler. Hz. 
Peygamber (s.a) Zeyd'i çağırdı ve: "Bu adamları tanıyor musun" diye sor-
du. Zeyd: "Evet, biri babam, biri de amcamdır." dedi. Hz. Peygamber (s.a): 
"Beni de, onları da tanıyorsun. Onlarla gitmek veya dilersen benimle kal-
mak hususunda serbestsin." dedi. Zeyd: "Seni bırakıp da başkalarıyla git-
mek istemiyorum" dedi. Babası ve amcası: "Zeyd, köleliği hürlüğe ve baş-
kalarıyla kalmayı anne-babanı ve aileni bırakmaya tercih mi ediyorsun?" 
diye sordular. O: "Bu insanda gördüğüm şeylerden sonra, dünyadaki hiçbir 
şeyi ona tercih edemem" dedi. Cevabı alan amcası ve babası Zeyd'in kal-
masına razı oldular. Hz. Muhammed (s.a) hemen Zeyd'i Azad etti ve Kâbe-
'de bir grup Kureyşli önünde: "Şahit olun. Şu andan itibaren Zeyd benim 
oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir." diye ilan etti. Bundan son-
ra onu Zeyd Bin Muhammed diye çağırmaya başladılar. Tüm bunlar Hz. 
Muhammed'e (s.a) peygamberlik gelmeden önce meydana gelmişti. Daha 
sonra Allah ona peygamberlik ihsan etti. Bunu duyar duymaz hiç tereddüt 
etmeksizin ona inanan dört kişi vardı: Hz. Hatice, Hz. Zeyd, Hz. Ali ve Hz. 
Ebu Bekir (r.a). Hz. Zeyd o sıralarda 30 yaşındaydı ve 15 yıl boyunca Hz. 
Peygamber'e (s.a) hizmet etmişti. Hicretin dördüncü yılında Hz. Peygamber 
(s.a) onu halasının kızı Zeyneb ile evlendirdi, onun adına mihrini ödedi ev 
için gerekli eşyaları temin etti. İşte bu nedenle Allah bu ayette: "Allah'ın 
bağışta bulunduğu, senin de kollayıp gözetlediğin kimseye" buyuruyor.  

69. Bu sözler, Hz. Zeyd ile Hz. Zeyneb arasındaki ilişkiler kötüye gittiği ve 
Hz. Zeyd en sonunda Hz. Peygamber'e (s.a) karısını boşamak istediğini bil-
dirdiğinde söylenmiştir. Hz. Zeyneb (r.a); Allah ve Rasûl ünün emri olduğu 
için Zeyd'le evlenmeyi kabul etmişti. Fakat o’nun, ailesi tarafından büyütül-
müş azatlı bir köle, kendisinin ise Arabistan'ın en soylu ailesine mensup bir 
kişi olarak bu köle ile evlendirilmiş olduğu fikrini aklından çıkaramıyordu. 
Bu yüzden Hz. Zeyd'i evlilik hayatında kendine denk görmüyor ve bu durum 
aralarında zamanla daha da kötüye giden anlaşmazlıklara neden oluyor-
du. Bu sebeple evlilikleri, bir yıl kadar sonra boşanma ile son buldu.  

70. Bazı kimseler ayetin manasını yanlış anlayarak: Hz. Peygamber (s.a) 
Zeyneb ile evlenmeyi ve Zeyd'in (r.a) onu boşamasını istiyordu. Fakat Zeyd 
(r.a) gelip hanımını boşamak istediğini söyleyince, Hz. Peygamber (s.a.) 
onu istemeyerek de olsa durdurdu diye yorumlamışlardır. Bunun üzerine 
Allah: "Allah'ın açığa vuracağı bir şeyi içinde gizliyordun." buyurdu. Oysa 
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ayetin gerçek anlamı bunun tam tersidir. Eğer bu cümle aynı surenin 1.2.3. 
ve 7. ayetleriyle birlikte okunursa, Hz. Zeyd ile eşi arasındaki anlaşmazlık 
şiddetlendiğinde Allah, Hz. Peygamber'in (s.a) kalbine Zeyd (r.a), Zeyneb'i 
(r.a) boşadığında onunla evlenmesi gerektiğini ilham etmişti. Fakat Hz. 
Peygamber (s.a) o günkü Arap toplumunda evlâtlığının dul karısı ile ev-
lenmenin, hem de az bir Müslüman hariç bütün ülkenin kendisine düş-
manlık beslediği bir anda, ne anlama geleceğini çok iyi biliyordu. Bu ne-
denle bu konuda adım atmaya çekiniyordu. İşte bu yüzden Zeyd (r.a) karı-
sını boşamak istediğini söyleyince Hz. Peygamber (s.a): "Allah'tan kork, 
eşini yanında tut." diyordu. Bununla kastettiği şuydu: Kendisinin bu im-
tihandan kurtulabilmesi için Zeyd'in (r.a) eşini boşamaması gerekiyordu, 
aksi takdirde boşanma vuku bulduğunda bu emri yerine getirmek zorunda 
kalacak ve böylece birçok iftira ve suçlamalara hedef olacaktı. Fakat Hz. 
Peygamber (s.a) karşılaşacağı iftira ve suçlamalardan kaçınmak amacıyla, 
bilerek Hz. Zeyd'in (r.a) eşini boşamasını engellerken, Allah bu davranışı 
Peygamber’inin (s.a) yaşaması gereken mükemmel bir tecrübe olarak, 
O’nun bu evliliği vasıtasıyla büyük bir reform yapmayı murad ediyordu. 
"İnsanlardan korkuyordun, oysa asıl korkulmaya layık olan Allah idi." Cüm-
lesi ile de aynı noktaya temas edilmektedir. Burada, Hz. Peygamber'in (s.a) 
Zeyd'i boşanmaktan alıkoyması nedeniyle Allah’ın hoşnutsuzluğu ifade 
edilmektedir. Şöyle ki: 'Ben, Zeyneb'in eşlerinden biri olacağını daha önce-
den bildirdiğim halde, niçin Zeyd'e eşini yanında tutmasını söyledin?"  

71. Yani, Zeyd karısını boşadı ve iddet süresi sona erdi. "Zeyd ondan ilişiğini 
kesince" sözleri artık Zeyd'in (r.a) o kadınla ilgili hiçbir işinin olmadığı anla-
mına gelir. "İlişkinin kesilmesi"sadece boşandığını söylemekle meydana ge-
len bir durum değildir. Çünkü iddet süresi içinde, koca eğer dilerse karısına 
tekrar dönebilir ve kadının hamile olup olmadığı anlaşılıncaya dek kocanın 
karısına olan ilgisi devam eder. Bu nedenle kocanın eski karısı ile olan ilişki-
si ancak iddet süresinin bitmesiyle sona erer.  

72. Bu ifade, Hz. Peygamber'in (s.a) Hz. Zeyneb ile kişisel arzusu nedeniyle 
değil, Allah'ın emri sonucu evlendiğini göstermektedir.  

73. Bu sözler, Allah'ın, insanlar tarafından başka türlü kabullenilmesi çok 
zor olan bir sosyal reformu Peygamber'i (s.a) aracılığı ile gerçekleştirdiğini 
göstermektedir. Arabistan'da evlâtlık ilişkileriyle ilgili uygulamada olan 
yanlış gelenek ve adetlere bir son vermenin başka yolu yoktu. Sadece Al-
lah'ın Resulü bu adetleri ortadan kaldırmak için bir önlem alabilirdi. O 
nedenle Allah bu nikâhı, çok önemli bir sosyal reformu gerçekleştirmek için 
murad etmiştir. 



                                                                                                                                                         

Hayat Rehberim                                                                                                        Sami Öz 

 

 501 

  

 
 

ZIHAR NEDİR 

58 El-Mücâdile: 
2) Sizden kadınlarına "zıhar"da bulunanlar3 (eşlerini annelerinin sırtına 
benzetenler bilsinler ki kadınları) onların anneleri değildir. Anneleri, yal-
nızca kendilerini doğuranlardır.4 Şüphesiz onlar, çirkin ve yalan söyle-
mektedirler.5 Gerçekten Allah, çok affeden, çok bağışlayandır.6  

3. Araplar arasındaki yaygın geleneğe göre, karı ve koca birbirleriyle mü-
nakaşa ettiklerinde öfke içindeki erkek hanımına, "Sen bana anamın sırtı 
gibisin" derdi. Böylelikle erkek hanımına, "Seninle beraber olmak, anamla 
beraber olmak gibidir" demiş oluyordu. Nitekim günümüzde de bazı cahil 
kimseler, hanımlarıyla münakaşa ederken, "Sen bana annem, kızkardeşim 
veya kızım gibisin" nevinden sözler sarfederek, güya eşlerinin hanımları ol-
maktan çıktığını ihsas etmektedirler. İşte bu davranışın adı “Arapça'da sırt-
larına binilen binek hayvanlarına atfen kullanılan” zıhardır. Dolayısıyla bu 
yemine, "zıhar" adı verilmiştir. Ayrıca bu söz cahiliye döneminde talak (bo-
şanmak), hatta daha ileri bir anlamda kullanılıyordu. Bu sözü söyleyen er-
kek, karısının artık kendisine haram olduğunu ve ömür boyunca kendisiyle 
birleşemeyeceğini ilan etmiş oluyordu ve her ne kadar talaktan sonra evli-
lik mümkünse de, zıhardan sonra yeniden evlenmek mümkün olamıyordu.  

4. Bu, zıhar hakkındaki ilk hükümdür. Şöyle denilmektedir: "Sen hanımını 
annen yerine koydun diye, o asla annen olamaz. Çünkü annen seni doğur-
muştur ve sana ebediyyen haramdır. Dolayısıyla başka bir kadın nasıl olur 
da, sana aklen, ahlâken, kanunen annen gibi olabilir? Bu, hakikate aykırı-
dır" Bu şekilde bir tesbit yapılmakla, zıhar yapan kocanın, hanımıyla nikâ-
hının sona ermesi ve böylece o kadının kendisine annesi gibi haram sayıl-
ması şeklindeki düşünce ortadan kaldırılmıştır.  

5. Erkeğin eşini annesine benzetmesi anlamsız bir davranıştır, hatta bunu 
düşünmek bile çok utanç vericidir. Çünkü bir kimsenin "Benim eşim artık 
bana annem gibidir." demesi yalan söylemesidir. Sonuçta , zıhar günah ve 
haram bir fiil olarak, cezayı gerektirdiği bir başka hüküm ortaya çıkıyor.  

6. Yani, bu suç aslında ağır bir cezayı gerektirecek kadar çirkindir. Ancak 
Allah, böyle bir yasa koymakla sizlerin aile hayatınızı mahvolmaktan kur-
tarmış ve bu suçun cezasını çok hafif olarak belirlemiştir. Öyle ki, bu suça 
karşılık olarak dayak, hapis vs. gibi cezalar vermek yerine, nefisleri ıslah 
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edecek ve böylelikle topluma iyiliği yayacak bazı ibadetler koymuştur. İs-
lâm'da verilen bu tür cezalar, yani günahların kefareti şeklindeki ibadetler, 
ibadet ruhundan uzak cezalar değildir. Bunun içinde, her iki unsur da mev-
cuttur. Yani günah işlemiş olan kişinin, işlediği günahı telafi edebilmesi için 
kendisine, hem eziyeti hem de iyilik ve ibadeti içeren bir ceza verilmektedir.  

3) Kadınlarına "zıhar"da bulunanlar,7 sonra da söylediklerinden geri dö-
nenlerin,8 birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi özgürlüğüne ka-
vuşturmaları gerekir. İşte size bununla öğüt verilmektedir.9 Allah, yap-
makta olduklarınızı haber alandır.10  

7. Buradan itibaren zıharın kanunî hükmü beyan edilmeye başlanmıştır. Bu 
hükümleri yeterince anlayabilmek için, Hz. Peygamber (s.a) döneminde zı-
har ile ilgili vakalar hakkındaki kararlara bakmamız gerekir. Çünkü Hz. Pey-
gamber'in (s.a.) verdiği bu kararlar, sözkonusu ayetlere dayanmaktaydı. 
İbn Abbas'ın beyanına göre, ilk zıhar vak'ası, karısı Havle'nin şikâyeti üzeri-
ne hakkında bu ayetlerin nazil olduğu Evs bin Samit el-Ensari'nin zıhar vak-
'asıdır. Bu olayla ilgili nakillerde, çeşitli Raviler arasında ayrıntılarda ihtilaf-
lar olmasına rağmen, bu konunun esasını anlamamızı sağlayacak temel 
unsurlar tüm rivayetlerde aynıdır. Bu olay, özetle şöyle cereyan etmiştir: 
Evs bin Samit el-Ensarî, yaşlandığı zaman çevresindekilere karşı çok çabuk 
öfkelenirdi. Hatta bazı raviler, onda delilik gibi hallerin belirdiğini ifade 
eden, "Kâne behiy lememe" şeklinde kelimeler kullanmaktadırlar. Bu hal-
leri dolayısıyla, söz konusu zıhar hadisesi, onun Müslüman olduktan sonra 
yaptığı ilk zıhar olayıdır. Bu olay üzerine, hanımı Hz. Peygamber'e (s.a.) ge-
lir ve meseleyi kendisine arz ettikten sonra, Hz. Peygamber'den (s.a.), aile-
sinin dağılmaktan kurtulabilmesi için çözüm yolu bulmasını ister. Bazı Ravi-
lere göre, Hz. Peygamber (s.a) bu konuda kendisine bir emir gelmediğini 
söyler, bazılarına göre, artık kocasına haram olması gerektiğini, bazılarına 
göre ise, kesin olarak kocasına haram olduğunu ifade eder. Hz. Havle, Hz. 
Peygamber'den (s.a.) bu şekilde bir cevap alınca, aslında kocasının kendisi-
ne, "Seni boşuyorum" demediğini beyan etmiş ve kendisini, yaşlı kocasını 
ve çocuklarını mahvolmaktan kurtarmasını söylemiştir. Fakat Hz. Peygam-
ber (s.a) yine de aynı cevapları verirken, aniden kendisinde, vahiy alırken 
zuhur eden haller vuku bulmuş ve ardından bu ayetler nazil olmuştur. Bu-
nun üzerine Hz. Peygamber (s.a) “başka bir rivayete göre” kadına, kocasını 
çağırtarak, O'na bir köle azad etmesini söylemiştir. Evs bin Samit, bunu ya-
pamayacağını bildirince, iki ay (aralıksız) oruç tutmasını veya 60 fakiri do-
yurmasını bildirmiştir.(Ebu Davud, İbn Ebi Hatim). Zıhar ile ilgili ikinci vak-
'ada: Bir adam hanımına zıhar yapar ve kefaret vermeden önce hanımına 
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yaklaşır. Daha sonra Rasulullah'a giderek bu mesele hakkında ne yapması 
gerektiğini sorar. Hz. Peygamber (s.a) ise kefaret verene kadar hanımın-
dan uzak kalmasını söyler. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace)  

8. "Sonra sözlerinden dönenler" ifadesinde, lugavî ve ıstılahî anlam bakı-
mından ihtilaf vardır. Bu ifadenin bir anlamı, "bir kez zıhar yaptıktan sonra, 
sözlerinden dönenler" şeklinde olabilir. Nitekim Zahirîler ve Yahya bin Ziy-
ad el-Ferra bu görüştedirler. Ayrıca Ata bin Ebi Rebah'tan nakledilen bir 
görüş de bunu destekler. Bu kimselere göre bir kez zıhar yapan şahıs affe-
dilir. Ancak tekrar bu suçu işlerse, kendisine kefaret gerekir. Yani, zıhar 
kendi başına cezayı gerektirir bir suçtur. Hatta zıhar yaptıktan sonra hanı-
mına dokunmadan boşansa bile, söz konusu ceza kendisine verilecektir. Ya 
da hanımı vefat etse veya karısıyla arasında karı-koca ilişkisi kalmasa da 
zıhar yapan bu cezayı görmekten kurtulamaz. Üçüncü anlamı, zıhar yapa-
nın "Ben söylediğimden vazgeçiyorum" demesi şeklindedir. Dördüncü anla-
mı ise, zıhar yapanın kendisine haram kıldığı eşinin, yeniden helâl olması-
dır. Fakihlerin çoğu, bu son iki anlamı tercih etmişlerdir.  

9. Diğer bir ifadeyle bu emirler; İslâm toplumunun cahiliyeden kalma kötü 
alışkanlıklardan vazgeçmesi ve bu tür anlamsız davranışları terk etmesi ko-
nusunda Müslümanları terbiye için nazil olmuştur. Aralarında bir anlaş-
mazlık çıktığında eşler ayrılmaları gerekiyorsa, talak yoluyla boşanırlar.  

10. Karısına zıhar yapan ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ilişkisine de-
vam eden kimse, bunu Allah’tan gizleyemez. Çünkü Allah her şeyi bilendir. 

4) Ancak buna (imkân) bulamayanlar (için de) ilişkiyle girmeden önce, 
kesintisiz iki ay oruç tutmalıdır; buna güç yetiremeyenler, altmış yoksulu 
doyursun.11 Allah'a ve Resulüne iman etmenizin gereği olarak böyle ya-
pın.12 Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler içinse acı bir azab vardır.13  

11. Zıhar hakkında Allah Teâlâ bu hükümleri inzal etmiştir. İslâm hukukçu-
larının, bu ayetlerden ve Hz. Peygamber'in (s.a.) uygulamasından hareket-
le ümmet için ortaya koydukları genel kaideler aşağıda zikredilmiştir.  

a) Zıhar ile ilgili bu hüküm, Araplar'ın cahiliye döneminde zıhar yapıp, karı 
ve koca arasındaki ilişkiyi ebediyyen haram kılma şeklindeki geleneklerini 
ortadan kaldırmaktadır. Burada, bu hüküm ile cahiliyyedeki örf, adet ve 
kanunlar yürürlükten kaldırılmış, zıharın cahiliyye döneminden kalma et-
kileri silinmiş ve hiç kimse için, hanımını annesine veya nikâhı kendisine ha-
ram olan kimselere  benzetmesinin caiz olmadığı anlatılmıştır 
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b) Zıharın geçerli olabilmesi için, kocanın akıl ve baliğ olup, sarhoş olma-
ması konusunda görüş birliği vardır.  
c) Akil ve baliğ bir kimse, şuuru yerindeyken zıhar yaptığında, onun kızgın-
lık, şaka, sevgi ve zıhar niyeti olmama vs. şeklindeki mazeretleri geçerli ka-
bul edilmez.  
d) Zıharın, ancak nikâh altında bulunan kadın için geçerli olduğu hakkında 
görüş birliği vardır.  
e) Belirli bir süreye mahsusen zıhar yapıla-bilir mi? Hanefiler ve Şafiilere 
göre, belli bir süre için zıhar yapan kimse, o süre bitmeden önce hanımına 
yaklaşırsa kefaret vermesi gerekir.  
f) Zıhar, bir şarta bağlı olarak yapılırsa ve söz konusu şarta aykırı davranı-
lırsa, kefaret gerekir.  
g) Hanımına birden fazla zıhar yapan koca, Hanefilere ve Şafiilere göre, bir 
defa veya birden fazla zıhar yapsa da zıhar ifadesini kullandığı kadar kefa-
ret verir.  
h) Erkek, iki veya daha fazla hanımına hitabederek, zıhar yaparsa, yani 
onlara "Sizler bana anamın sırtı gibisiniz" derse, hanımlarının her birinin 
kendisine helâl olabilmesi için, ayrı ayrı kefaret vermesi gerekir. 
ı) Bir kez zıhar kefareti veren bir kimsenin, yeniden zıhar yaptığında, kefa-
ret vermeden karısının kendisine helâl olmayacağı hususunda görüş birliği 
vardır.  
i) Kefaret vermeden önce erkek hanımına yaklaşırsa, bu dört mezhebe gö-
re de bir günahtır ve tevbe gerektirir. Fakat kefaret lâzım gelmez.  
j) Kur'an'da kefareti gerektiren davranış, sadece zıhar değil, ayrıca zıhar-
dan avdet etmedir. Yani bir kimse sadece zıhar yapmış ama bundan vaz-
geçmemişse kefaret gerekmez.  
k) Kur'an ve Sünnet ‘teki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, zıhar için veril-
mesi gerekli kefaretin ilk maddesi bir köle azad etmektir. Köle Azad ede-
meyen kimse, arka arkaya iki ay oruç tutar. Şayet bunu yapmaktan aciz 
ise, 60 fakiri doyurur. Ancak bu durumda olan kişilere, kefareti verebilme-
leri için yardım edildiği sünnetle sabittir. 

12. "İnanmak" ifadesi, ihlaslı müminler gibi davranmak anlamında kullanıl-
mıştır. Çünkü bu ayet ile kâfir ve müşriklere değil, Müslümanlara hitap 
edilmektedir. Onlara, söz konusu bu emirlerin, kendilerine Allah'a ve Ra-
sulüne inandıkları için verildiği beyan edilmiştir. Ayetten açıkça; bir konuda 
Allah'tan bir emir vahyolunmuşken hâlâ cahiliyye örf ve adetlerini devam 
ettirmenin, iman olgusuna ters düştüğü anlaşılıyor. Çünkü bir müminin Al-
lah ve Resul’ünün bildirdiği bir kanuna uymayı terk ederek, hevasının ya da 
bir başkasının uydurduğu kanuna tabi olması imanla çelişir.  
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13. Burada zikredilen "kâfirler" ifadesi, Allah ve Resul’ünü açıkça redde-
denler için kullanılmamıştır. Burada kastolunan, Allah Resulü’ne inandığını 
iddia edip, kâfirler gibi yaşayanlardır. Diğer bir ifadeyle, bu şekilde ancak 
kâfirler davranırlar. Yani, Allah'tan bir emir gelmiş olmasına rağmen, cahili 
örf ve adetlere uymakta devam ederler. Oysa gerçek mü'minler bu şekilde 
bir tavır takınmazlar. Sözgelimi bir kimse zıhar yapar, ama kefaret verme-
mesine rağmen hanımıyla normal ilişkisine devam eder veya cahiliye döne-
mindeki gibi zıhar yaptıktan sonra hanımını boşamış kabul eder. Fakat bu 
fiiller; İslâm hâkiminin (kadı), işleyen faili, mürtet, veya kâfir ilan ederek 
dışlamasına neden olacak fiiller değildir. Ancak bu kimseler elbette Allah 
indinde mümin sayılmayacaklardır. Çünkü bu kimseler, Allah'ın emirlerini 
reddetmiş ve O'nun koyduğu sınırlara hiç aldırmamış, helâl-haram gözet-
meden yaşamışlardır. 

 
 

ZİNA İLE İLGİLİ İSLÂMIN GÖRÜŞÜ VE HÜKÜMLER 
 
4 En-Nisâ: 
15) Kadınlarınızdan fahişelik1 yapanlara gelince; onların fahişelik yaptık-
larına dair aranızdan dört kişinin tanıklık yapması halinde; onları, ölüm 
alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde 
gözetim altında tutun.  

1. Lezbiyenlik. Ayet, zinadan değil, fahişelikten yani aşırılıktan, davranış 
bozukluğundan söz etmektedir. Kur’an, fahişe sözcüğünü “her türlü aşırı-
lık” anlamında kullanmaktadır. Buradaki fahişelikten kasıt, lezbiyenliktir. 
Ve bu suçun sabit görülmesi dört kişinin tanıklığına bağlanmıştır.                                                      
                                                                          (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

16) Sizlerden fuhuş yapanlardan, her ikisine eziyet edin. Eğer tevbe eder-
ler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz, Allah, tövbeleri 
kabul edendir, esirgeyendir.26 

26. İslâm'da ilk defa bu iki ayette (15-16) zinadan çok Lezbiyenlik ve Homo-
seksüellik suçlarına ait cezadan bahsedilmektedir. 15. ayete göre, suçlu ka-
dın bir sonraki emre kadar kapalı tutulmalıdır. Cezada kadın erkek arasın-
daki farklılık, cinsiyet ayrımcılığından dolayı değil; o günün koşullarında er-
kek, ailenin geçimini sağlamak için dışarıda çalışmak zorunda olduğundan 
ev hapsi uygulaması yerine caydırıcı ceza ile cezalandırılmıştır.  16. ayete 
göre ise, fuhşu işleyen kadın ve erkek azarlanarak, hor görülerek, dövüle-
rek vs. cezalandırılmalıdır. Ceza hukukunda cezaların tedrici olarak artma-
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sı, akıl ve hikmete dayanmaktadır. O dönemde Araplar belirli bir hukuk ve 
ceza sistemine sahip olan yerleşik bir hükümetin emri altında yaşamaya 
alışkın değildi. Bunun için eğer İslâm devleti, onlara tüm ceza sistemini bir-
den uygulamaya kalksaydı, bu onlara ağır gelebilirdi. Bu nedenle ilk önce 
bu iki ayetteki tipte cezalar uygulanmış, daha sonra da yavaş yavaş zina, 
hırsızlık, cinayet gibi suçlar için daha ağır cezalar belirlenmiştir. Böylece İs-
lâm ceza hukuku belirlenip tam bir sistem haline gelmiş, Hz. Peygamber 
(s.a) ve daha sonra Raşid halifeler döneminde uygulanmıştır. 

25) Sizden kim muhsenat Mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, 
sağ ellerinizin sahip olduğu Mü’min kadınlarla (cariyelerinizle) evlensin. 
Allah imanınızı en iyi bilendir. Hepiniz birbirinizdensiniz.45 Öyle ise if-
fetli, edepli yaşamaları, hayâsızlık etmeyen ve gizli dost edinmemiş olan-
larla; sahiplerinin izniyle ücretlerini meşru bir şekilde vererek nikâhlanın. 
Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınlara verilen ceza-
sının yarısı uygulanır.46 Bu izin47, içinizden evlenmediği takdirde günaha 
girmekten korkanlar içindir. Ancak sabretmeniz ise sizin için daha hayır-
lıdır. Allah çok bağışlayıcı, Rahmeti kesintisiz olandır.  

45. "Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki sosyal farklılıklar izafidir, 
bunun ötesinde bütün müslümanlar eşittir. Bir Müslümanı, diğerlerinden 
ayıran fark takva derecesidir ve bu takva ‘yı üstün kılmak ta toplumun üst 
sınıflarının tekelinde değildir. Müslüman bir cariyenin; toplumun ileri gelen 
aileye mensup hür bir kadından ahlâk ve iman yönünden daha üst seviye-
de olması mümkündür."  

46. Bu bölüm (24-25. Ayetler) de, Arapça "muhsenat" kelimesinin iki an-
lamda kullanıldığına dikkat edilmelidir: 1) Kocalarının koruması altında 
olan "evli kadınlar". 2) Evli olmasalar da ailelerinin koruması altında bu-
lunan "hür Müslüman kadınlar."  

Bu iki konumda bulunan “Müslüman kadınlarla ilgili”; (İsrailiyat kaynakla-
rından bir türlü kurtulamayan, uydurulmuş bir dini; Mele sınıfının destek ve 
dayatmalarıyla vahyi temsil eden arı-duru İslam Dini yerine ikame etmeye 
çalışan) birçok müfessir ve sözde ilim adamları: Nur Suresi 2. ayetinde ifa-
de edilen 100 değnek cezasının, 2. Konumda bulunan hür bekâr kadınlar 
için geçerli olduğunu, 1. Konumda bulunan evli kadınların bu suçu işledikle-
ri takdirde cezasının Recm edilmek olduğunu iddia etmektedirler. Bu suret-
le Kur’an da olmayan bir hükmü dinin hükmü olarak görüp “ kendi yanın-
dan uydurdukları şeyi din edinmektedir” ler. Oysa (Nur Suresi 2.) ayetten 
de anlaşılacağı gibi; ister evli olsun, isterse bekâr olsun hür olan her erkek 
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ve kadına uygulanan 100 değnek cezası,  cariye söz konusu olduğunda o 
nun kölelik sınırları içinde, korumasız olması ve aile, kabile gibi dayanakla-
rının bulunmaması gibi hafifletici sebeplerle normal cezanın yarısı kadar 
uygulanacağı anlaşılmaktadır. Ölüm cezasının yarısı diye bir ceza söz konu-
su edilemeyeceğine göre recm cezasının da asılsız bir iddia olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Nisa Suresi 15. Ayetinde de; zina eden evli hür kadın-
larla ilgili “ onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol göste-
rinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.” Şeklinde uygulanan ceza-
dan da, hür kadınlara verilen cezanın recm olmadığı tasdik ediliyor.  

47. "Bu izin" efendisinin rızasıyla bir cariye ile evlenmektir. 

17 El-İsrâ’: 
32) Zinaya yaklaşmayın. O, fuhuştur ve kötü bir yoldur.32  

32. "Zinaya yaklaşmayın." Bu emir hem bireye hem de bir bütün olarak 
topluma hitap etmektedir. Bu emir kişiyi sadece zinaya ve fuhşa karşı uyar-
makla kalmaz, aynı zamanda ona yönelten veya sebep olan her şeye karşı 
da uyarır. Topluma gelince, ayet, toplumun zinayı önleyici ve ona yönelten 
sebep ve araçları ortadan kaldırıcı önlemler almasını emreder. Bu nedenle 
toplum, zinayı ortadan kaldırıcı bir çevre oluşturmak için tüm eğitsel ve hu-
kukî araçları kullanmalıdır. En son olarak bu madde, İslâmî hayat tarzının 
kanun ve düzenlemelerinin temelini oluşturmaktadır. Bu maddenin ifade 
ettiklerinin uygulanabilmesi için zina ve zina iftirası hukuki suçlar olarak 
belirlenmiş: "Hicap" ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Müstehcen neşriyat 
ve fuhuş şiddetle yasaklanmış, sarhoş edici içkilerin içilmesi haram kılın-
mıştır. Zinaya teşvik eden müzik, oyun ve resimler de yasaklanmıştır. Daha 
sonra evliliği kolaylaştırıcı ve zinanın kökünü kesen yasaklar konulmuştur.  

24 En-Nûr: 
1) Zina yapan erkek, zina yapan veya müşrik olan kadından başkası ile 

evlenmiyor. Zina yapan kadınla da zina yapan veya müşrik olan bir 
erkekten başkası evlenmiyor. Böyle bir uygulama Mü’min lere ha-
ram kılındı.1  

1. Bu ayete, ayetteki “nikâhlanmıyor, evlenmiyor” ifadesine “nikâhla-
namaz/ evlenemez” şeklinde yanlış anlam verilerek önemli bir ha-
taya düşülmektedir. Çevirilerde; bu ayete, genellikle “Zina eden bir 
erkek veya kadın, zina eden veya müşrik olan bir erkek ve kadından 
başkası ile nikâhlanamaz, evlenemez.” şeklinde anlam verilmekte-
dir. Oysaki bu bir haber ayetidir. O günkü toplumun bir uygulama-
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sından haber vermektedir. Emir veya yasaklama söz konusu değil-
dir. Bakara 221’ de, müşrik olan kadın ve erkekle evlenmek açıkça 
yasaklanırken burada müşrik kadın veya erkekle evliliği öngörenler, 
en hafif deyimi ile Kur’an’a açıkça çelişki yakıştırmış olmuyorlar mı? 
Bu ayette, toplumda mevcut olan; zina yapan bir erkeğin zina ya-
pan veya müşrik olan bir kadınla, keza zina yapan bir kadınla da 
ancak zina eden veya müşrik olan bir erkeğin evlenmesi şeklindeki 
uygulamadan haber verilerek, bunun doğru olmadığı ve bu uygula-
manın Mü’min lere haram kılındığı ifade edilmektedir.                                                
                                                               (Erhan AKTAŞ-KERİM KUR’AN) 

 
2) Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. 
Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara karşı duyduğu-
nuz acıma duygusu sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. 
Mü'minlerden bir grup da buna tanık olsun.4  

4. Bu meselenin açıklanma gerektiren pek çok hukukî, ahlâkî ve tarihi yön-
leri vardır. Eğer bu yönler ayrıntılarıyla açıklanmazsa, günümüzün insanı 
buradaki ilâhî kanunu anlamakta güçlük çekecektir. Bu nedenle aşağıda 
sorunu çeşitli yönleriyle ele almada büyük fayda vardır:  

A) Zina ‘nın herkesçe bilinen genel anlamı, "aralarında karı-koca ilişkisi ol-
mayan erkekle kadın arasındaki cinsel ilişkidir." İnsanlık tarihinin en eski 
günlerinden bugüne değin bu fiilin ahlâkî açıdan kötü, dini açıdan günah 
ve sosyal açıdan şerli ve kabul edilmez olduğu konusunda tüm sosyal sis-
temler görüş birliği halindedir. Bu konudaki evrensel görüş birliği, insan 
fıtratının zinadan nefret ettiğini gösterir. Gerçekten, insan soyu ve mede-
niyetin geleceği, karı-koca ilişkisinin, sosyal hayatta bütünüyle tanınmış ol-
makla kalmayıp, sosyal yapının da garanti ettiği kalıcı ve kırılmaz bir sada-
kat bağına dayanmasına bağlıdır. Bu olmadan insan türü varlığını sürdüre-
mez. Çünkü çocuk yaşaması ve gelişmesi için yıllarca sürecek bir bakıma ve 
şefkate muhtaçtır. Kadın bu yükü, çocuğunun doğumunda payı olan erke-
ğin işbirliği ve katkısı olmadan tek başına taşıyamaz. Aynı şekilde, insan 
medeniyeti de erkek ve kadının birlikte geçen hayatının, bir ev kurarak, aile 
oluşturup, aileler arasında ilişkilere ve bağlantılara girmelerinin ürünüdür. 
Eğer erkek ve kadınlar bu temel gerçeği göz ardı ederler, yalnızca zevk ve 
şehvetlerinin doyumu için serbestçe bir araya gelecek olurlarsa, insan top-
lumunun yapısı bütünüyle çöker. Böyle bir durumda, gerçekten insan me-
deniyeti ve kültürünün üzerine oturduğu temeller yıkılır ve sosyal hayat 
kavramının ana öğesi kaybolur. İşte bu nedenlerledir ki, erkeklerle kadın-
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ların serbestçe bir arada yaşamaları insan fıtratına iğrenç gelen bir yaşam 
tarzı olarak; zina her çağda ahlâkî bir şer ve dini terminolojide ağır bir gü-
nah sayılmıştır. Dolayısıyla, her çağda sosyal sistemler evlilik kurumunu 
önemsemiş ve bu konuda alınan önlemlerin şekli ise, farklı sosyal, kültürel 
ve dini sistemlere göre değişiklik göstermiştir. Bu, zinanın korkunç etkileri-
nin toplumlar tarafından farklı derecelerde algılanmasının sonucudur.  

B) Her ne kadar zina her zaman çirkin bir şey olarak görülmüşse de, yasal 
açıdan ceza gerektirici bir suç olup olmadığı noktasında farklı görüşler or-
taya çıkmış ve İslâm bu açıdan diğer din ve hukuk sistemlerinden ayrılmış-
tır. İnsan fıtratına yakın olan sosyal sistemler erkekle kadın arasındaki gay-
ri meşru ilişkiyi ciddi bir suç saymış ve karşılığında ağır cezalar öngörmüş-
lerdir. Fakat ahlâkî ölçülerde gelişen bozulmalarla birlikte, suça karşı olan 
yaklaşımlar zayıflamış ve çok daha hoşgörülü bir tutum takınılmıştır. Bu 
bağlamda ilk yaygın sapma, evli erkek ve kadınlarla, bekâr olanlar arasın-
daki yasa dışı ilişkinin birbirinden ayrılmasıdır. İlki ceza gerektirici bir suç 
olarak değerlendirilirken, ikincisi basit bir suç olarak ele alınmaya başla-
mıştır. Çeşitli hukuk sistemleri zinayı, "(ister evli ister bekâr olsun) bir er-
kekle herhangi bir kişiyle evli olmayan bir kadın arasındaki cinsel ilişkidir" 
şeklinde tanımlar. Bu tanım erkekten çok kadının durumunu dikkate alır. 
Eğer bir kadın kocasızsa, onunla yapılacak yasa dışı ilişki, erkek evli olsun 
olmasın zinanın kapsamına girer. Eski Mısır, Babil, Asur ve Hint yasaları bu 
suça çok hafif cezalar vermiş ve aynısı Yunanlılarla Romalılar tarafından 
benimsenerek, daha sonra da bu konudaki Yahudi görüşünü etkilemiştir.  

Bu konudaki ilgili hüküm Tesniye'de şöyledir: "Eğer bir adam, evlenmemiş 
genç bir kızla yatarsa, o adam genç kadının babasına elli miskal gümüş ve-
recektir ve kadın onun karısı olacaktır, çünkü onu alçaltmıştır." (Tesniye, 
22: 2829). Bütün bu hukuk sistemlerinde ancak evli bir kadınla girişilecek 
yasa dışı ilişki büyük suçtu. Çünkü erkekle kadını suçlu saymaktaki gerçek 
etken zina olayından çok, soyların karışması tehlikesi ve birinin çocuğunu 
başkasının yetiştirmesi ve bu çocuğun o erkeğin malına mirasçı olmasıdır. 

Yahudi hukukunda, evli bir kadınla yasa dışı ilişkide bulunmanın hükümleri 
şu şekillerdeydi: "Ve her kim bir kadına yaklaşırsa ve o kadın nişanlı bir ca-
riye ve fidyesi verilmemiş yahut Azad edilmemişse ceza görecekler, fakat 
azatlı olmadığı için öldürülmeyeceklerdir." (Levililer: 19-20). "Eğer bir 
adam, başka bir adamın karısı ile yatarken bulunursa, adam ve kadın onla-
rın ikisi de öleceklerdir ve kötülüğü İsrail'den kaldıracaksın." (Tesniye, 22: 
22). Bununla birlikte Hz. İsa'nın gelişinden uzun zaman önce Yahudi hukuk-
çu ve bilginleri, zenginler, yoksullar bu kanunların uygulanmasını bırakmış 
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durumdaydılar. Ahdi Atik'te yazılı da olsa, ilâhî bir hüküm olarak da görül-
se, kimse bunu uygulama eğilimi göstermemiştir. Tüm Yahudi tarihinde bu 
hükmün uygulandığını gösteren tek bir olay yoktu. Hz. İsa Risalet görevine 
başlayıp da, halkı ölümsüz gerçeğe çağırmaya koyulunca, akıntıyı durdur-
manın hiçbir yolu olmadığını gören Yahudi bilginleri, Hz. İsa'ya zina suçlusu 
bir kadını getirerek, durumu bir karara bağlamasını istediler. (Yuhanna, 8: 
1-11). Amaçları Hz. İsa'yı bir çıkmaza sokmak ve tahrik edip utandırmaktı. 
Eğer taşlamaktan başka bir ceza verme eğilimi gösterirse, Hz. İsa'yı "Dün-
yevi endişelerle ilâhî yasayı değiştiren bir peygamber" olduğunu söyleye-
rek, yereceklerdi. Yok, taşlama cezası verecek olursa, bu kez de hem o’nu 
Roma hukukuyla doğrudan bir çatışmanın içine sokmuş olacaklar hem de 
bunu fırsat bilip, halka  "Bakın işte! Sizi Tevrat'ın tüm sertlikleriyle karşı 
karşıya bırakan bir peygambere mi inanacaksınız?" diyeceklerdi. Fakat Hz. 
İsa, tek bir cümleyle tabloyu tersine çevirdi ve şöyle dedi: "İçinizde bu gü-
nahı işlemeyen kim varsa kadına ilk taşı o atsın." Bunun üzerine bilginler 
utanç içinde orayı terkettiler ve Yahudi bilginlerinin ahlâkî çöküntüsü bütü-
nüyle açığa çıktı. Kadın yalnız kalınca Hz. İsa kendisini uyardı ve tövbe etti-
rip serbest bıraktı. Bu olayı ve Hz. İsa'nın değişik durumlar üzerine söyledi-
ği bir takım yoruma muhtaç sözlerini temel alan Hıristiyanlar, zina suçu 
hakkında bütünüyle yanlış bir anlayışa vardılar. Onlara göre, bekâr bir er-
kekle bekâr bir kadın arasındaki yasa dışı ilişki günah ama ceza gerektirici 
bir suç değildir. Ama erkek veya kadından biri veya her ikisi de evliyse, bu 
durumda kadına, zina etmiş olan kocasını mahkemeye verip, evlilik sada-
kat yeminini çiğnediğinden dolayı boşanma isteği hakkı doğar, bu suç için 
başka bir ceza da yoktur. Öte yandan, zina eden kadının kocası da karısın-
dan boşanma istemiyle dava açabilir ve ayrıca karısıyla yasa dışı ilişkide 
bulunan adamdan tazminat isteyebilir. Hıristiyan hukukunun zinaya ver-
diği ceza budur. Çeşitli ülkelerde müslümanlar tarafından benimsenen bu 
konudaki modern batı yasaları da bu anlayışın ürünüdür. Bu yasalara göre 
bir zina kötü bir şey, ahlâksızlık ve günahtır, fakat bir suç değildir. Yasa dışı 
ilişkide ancak karşı tarafın rızası olmadan tecavüz edilirse bir suç olur. Evli 
bir erkeğin zina etmesi durumunda, karısı isterse şikâyetçi olur bunu kanıt-
lar ve boşanır. Aynı şekilde, zina eden bir kadının kocası da, karısından bo-
şanmak için dava açabilir.   

C) İslâm hukuku, tüm yukarıdaki anlayışların tersine zinayı ceza gerektirir 
bir suç olarak görür ve bunun için gerekli cezayı uygular.    

D) İslâm, zina belâsından insanlığı kurtarmak için yalnızca ceza kanunları-
na güvenmez. Geniş düzeyde yapıcı, düzeltici ve önleyici tedbirler de alır. 
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Cezaya ancak son çare olarak bakar. İslâm, kişiler zina etsin, ben de sopa 
atayım heveslisi değildir. Gerçek amacı, bu suçun hiç işlenmemesini ve kar-
şılığındaki ağır cezaya kimsenin maruz kalmamasını sağlamaktır. Bu amaç-
la her şeyden önce kişiyi arıtır, temizler, kalbine Allah korkusunu yerleştirir. 
O’nu, yaptıklarından ölümle bile kurtulamayacağı, ahirette hesap vereceği 
duygusuyla donatır. Önce gerçek bir iman ve İlâhî Kanuna itaat zorunlulu-
ğunu yerleştirir sonra da, zina ve iffetsizliğin Allah'ın sert bir biçimde ceza-
landıracağı çirkin ve ağır suçlardan olduğunu tekrar tekrar ifade eder. İs-
lâm, evlilik için tüm kolaylıkları sağlar. Tek bir kadınla yetinemeyenler için 
şartlar yerine getirilirse çok evliliğe izin verir. Eğer karı ve koca güler yüz 
tatlı dille geçinemiyorlarsa, boşanma için gerekli kolaylık ve imkânlar (ta-
lak ve hula') hazırlanmıştır. Eşler arasındaki anlaşmazlık durumunda, her 
iki taraftan aile mensuplarının araya girmesiyle uzlaşma, o da mümkün ol-
mazsa boşanıp yeniden evlenme çareleri her zaman vardır. Bütün bunlar, 
Bakara, Nisa ve Talak Surelerinde açıklanmıştır. Bu surede de bekâr kal-
mak doğru görülmemiş ve bekârların evlendirilmesi, hatta köle ve cariyele-
rin bile bekâr bırakılmaması için açık bir hüküm konmuştur. Sonra İslâm, 
insanı zinaya götürecek tüm yolları kapamıştır. Zina cezasının konmasın-
dan bir yıl önce kadınlara evlerinden dışarı çıktıklarında tesettüre uygun 
örtünmeleri emrolunmuştur. (Bkz. Ahzap Suresi). Hz. Peygamber'in (s.a) 
her Müslüman aile için model olan hanımlarına edep ve vakarlı davranma-
ları, güzellik ve süslerini(göğüs bölgesi) sergilememeleri buyrulmuştur. Bu-
nun da ötesinde, erkeklerle gerektiğinde perde arkasından konuşmaları 
hükmü getirilmiştir. Aynı şekilde, zinanın cezası konmadan önce erkek ve 
kadınların serbestçe bir arada bulunmaları yerilmiş ve kadınların makyaj 
ve ziynetleriyle dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Ancak bütün bu tedbirlerden 
sonra zinanın ceza gerektirici bir suç olduğu ilan edilmiş ve iffetsizliği her 
ne şekilde olursa olsun yaymak da yasaklanmıştır. Yine, fuhuş da resmen 
yasaklar arasına girmiştir. Herkesi zinayla suçlayıp, delilsiz bunu yaymak 
karşılığında sert bir ceza konmuştur. Şehvete ve yasadışı ilişkilere yol aç-
maması için erkeklere ve kadınlara bakışlarına hâkim olmaları emredil-
miştir. Bütün bunların, zina için öngörülen cezanın yalnızca bir parçasını 
oluşturduğu anlaşılmaktadır sanırım. Söz konusu ceza; bireyi ve toplumu 
ıslah için getirilen bütün bu hüküm ve önlemlere rağmen, cinsel arzularını 
doyurmak için gayri meşru yollara başvurmakta ısrar eden sapık kişiler 
içindir. Böyleleri elbette kırbaçlanmayı hak etmişlerdir. Uygulama, aynı za-
manda bu eğilimi taşıyanlar için de psikolojik bir caydırıcı etken olmakta-
dır. İslâmî ıslah plânını bu açıdan değerlendiren bir kişi; Bu toplumda kim-
senin sınırsız bir zevk ve sefa hayatı yaşayamayacağı düşünce ve inancıyla, 
bu yasanın tek bir parçasından dahi vazgeçilemeyeceğini kabul etmelidir.  
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E) Zinanın, H.3. yılda kötü bir hareket olduğu ilan edildiğinde henüz mah-
kemeler yasal işlemleri başlatacak düzeyde olmadıkları için kanunî değil, 
yalnızca aileye karşı işlenmiş sosyal bir suç olarak görülüyordu. Bu yüzden, 
aile üyeleri suçluyu cezalandırabiliyorlardı. O zamanki hüküm, eğer dört ki-
şi bir erkekle kadını zina ederken görürlerse, her ikisinin de dövülmesi ve 
ayrıca kadının evde hapsedilmesi şeklindeydi. Fakat bu hükmün ilerde ve-
rilecek emirlere kadar geçerli olacağı ve gerçek yasanın daha yeni konaca-
ğı da ima edilmişti. (Bkz. Nisa: 15). Aradan iki veya üç yıl geçtikten sonra, 
bu suredeki hüküm inerek, önceki hükmün geçerliliğini kaldırdı ve zinanın 
daha ağır cezayı gerektirici bir suç olduğunu ilan etti. Bu ceza artık İslâm 
devleti tarafından uygulanabilecekti.  

F) "Kadınlarınızdan bir iffetsizlik (fuhuş) yapanlar üzerine içinizden dört şa-
hit tutun. Eğer şahitlikte bulunurlarsa, o (kadın)ları ölüm kendilerini alıp 
götürünceye veya Allah kendileri için bir yol buluncaya kadar evlerde tu-
tun." (Nisa: 15)  

"İçinizden kim Müslüman hür kadınlarla evlenecek imkana sahip değilse, o 
ellerinizin altındaki mümine cariyelerinizden (alsın). Allah imanınızı daha 
iyi bilir. Siz müminler, hep birbirinizden sayılırsınız. Onun için fuhuş yapma-
yarak, gizli dostlar edinmeyerek namuslu yaşadıkları halde, sahiplerinin iz-
niyle onları nikâhlayınız, mehirlerini güzellikle kendilerine veriniz. Eğer ev-
lendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o zaman onlara hür kadınlara uygu-
lanan cezanın yarısı uygulanır." (Nisa: 25). İşte, bu surenin 2'nci ayeti Nisa 
15'de verilen hükme göre hapsedilmiş "zâniye" kadınlar için Allah'ın bir yol 
açacağı sözünü yerine getirmiş oldu. 

G) Kur'an, evlilik sonrası zina cezasından söz etmez, bu hususta kimse, Hz. 
Peygamber'in (s.a) İslâm hukuk sistemindeki yetki ve rolünü inkâr edemez. 
İlâhî hükümlerin amaç ve hedefini, işleme biçimini ve hangi durumlarda 
uygulanacağı ya da başka bir hükmün geçerli olacağını yalnızca o açıkla-
yabilir. Hz. Peygamber'in (s.a) bu mevki ve yetkisini inkâr etmek, yalnızca 
İslâm'ın ilkelerine karşı olmakla kalmaz, aynı zamanda uygulamada da sa-
yısız karışıklıklar doğurur.  

H) Zina ‘nın yasal tanımıyla ilgili olarak fakihler arasında görüş ayrılığı var-
dır. Hanefilere göre zina bir erkeğin nikahlı karısı veya cariyesi olmayan bir 
kadınla, önden yaptığı cinsel ilişkidir. Bu tanıma göre, bir kadınla arkadan 
yapılan ilişki, eşcinsel ilişkiler ve hayvanlarla doyuma ulaşma, zina kapsa-
mına girmemektedir.  
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I) Erkek sünnet mahallinin kadının cinsel organına girmesi zina cezası için 
yeterli yasal delildir. Öte yandan, çiftlerin aynı yatakta yatması veya bir-
birlerini okşamaları ya da bir arada çıplak bulunmaları onları zina suçuyla 
suçlu saymayı gerektirmez. Zina dışındaki bu kötü durumlarda yakalanan-
lar suçludurlar ve suçun niteliğine göre cezalandırılırlar. Cezanın niteliğini 
tespit edecek olan yetkili makam ya bir mahkemedir, ya da yasama mecli-
sidir. Eğer kırbaç cezası verilirse, şu hadis gereği on kamçıyı aşamaz: "Al-
lah'ın had cezası koyduğu suçlar dışında suç işleyenlere on kamçıdan fazla 
vurulmaz." (Buhari, Müslim, Ebu Davud). Bununla birlikte, suçu işlerken ya-
kalanmayıp da, kendisi itirafta bulunan kimseye yalnızca tövbe etmesi için 
uyarıda bulunulur. Abdullah İbn Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadise göre, 
bir adam Hz. Peygamber'e (s.a) gelerek, "Şehir dışında bir kadınla cinsel 
ilişkiden başka her şeyi yaptım. Şimdi bana uygun gördüğün cezayı vere-
bilirsin" der. Bunun üzerine Hz. Ömer, "Allah'ın gizlediğini sen de gizlesey-
din ya" karşılığında bulunur. Hz. Peygamber (s.a) bir şey söylemez ve adam 
çeker gider. Sonra onu geri çağırır ve kendisine şu ayeti okur: "Gündüzün 
iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde namaz kıl, muhakkak iyilikler kö-
tülükleri giderir." (11Hud: 114).  

İ) Bir kişinin yalnızca zina suçunu işlemiş olması, onu zina suçlusu saymak 
için yeterli değildir. Bu konuda yerine getirilmesi gereken bir takım şartlar 
vardır. Bu şartlar evli olmayan kişilerle evli olanlar için farklıdır. Evli olma-
yan kişilerin zina yapması durumunda, suçlunun zina yapacak çağda olma-
sı ve aklının yerinde bulunması zorunludur. Bir çocuk veya deli zina yapar-
sa, gerekli cezayı görmez. Evlilerin zina yapması durumunda da bir takım 
şartlar söz konusudur. Şöyle ki: a) Suçlunun köle değil de hür olduğu hak-
kında görüş birliği bulunmalıdır. Daha önce de açıklandığı gibi, bir cariye 
evlendikten sonra zina yaparsa, hür bekâr kadın için öngörülen cezanın ya-
rısıyla cezalandırılır. Fakihler, köleye de aynı cezanın verileceğinde görüş 
birliği içindedirler. b) Suçlu yasal yollarla evlenmiş olmalıdır. Bu şart üzerin-
de de tüm fakihler görüş birliği halindedirler.  

J) Bir kimsenin zina suçlusu sayılması için, o kişinin bunu kendi hür iradesiy-
le işlediği kesin olmalıdır. O kişi zina yapmaya zorlanarak, bunu baskı altın-
da yaparsa, ne suçlu sayılır, ne de cezalandırılır. Bu kural, yalnızca İslâm 
hukukunun baskı altında yapılan suçlardan kişiyi sorumlu tutmama ilkesi-
ne dayanmakla birlikte, ayrıca Kur'an'a da bütünüyle uygun düşmektedir. 
Bu surenin devam eden ayetlerinde Kur'an, fuhşa zorlanan kadınların affe-
dileceğini açıklar. Aynı zamanda, çeşitli hadislerde de bir tecavüz olayında 
yalnızca erkeğin cezalandırılacağı ve kadının serbest bırakılacağı açıklan-
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maktadır. Tirmizi ve Ebu Davud'un naklettiği bir hadise göre, namaz için 
karanlıkta dışarı çıkan bir kadın yolda tecavüze uğrar ve ırzına geçilir. Kadı-
nın hemen bağırması üzerine saldırgan suçüstü yakalanır ve Hz. Peygam-
ber'in (s.a) emriyle cezalandırılır, fakat kadın serbest bırakılır.  

K) İslâm Hukuku, hükümetin dışında kimseye zinayla suçlanan kimseleri 
yargılama yetkisi vermez ve İslâm mahkemesinden başka hiç bir kişi veya 
makamın da onları cezalandırma yetkisi yoktur. Sure'nin 2. ayetindeki "on-
lardan her birine yüz değnek vurun" emriyle, İslâm hükümetinin memur ve 
yargıçlarına seslenildiğinden tüm fakihler görüş birliği içindedirler.  

L) İslâm hukuku, kişinin zina suçunu itiraf etmesini, ya da bunu bilenlerin 
durumu yetkililere bildirmesini şart koşmaz. Fakat suç yetkililerce bilindi-
ğinde artık af için hiç bir gerekçe yoktur. Bu konuda gelen bir hadiste şöyle 
buyurulur: "Eğer içinizden biri bir ahlâksızlık yaparsa, Allah'ın örtüsü altın-
da gizli kalsın; ama onu açıklarsa kendisine Allah'ın kanununu mutlaka 
uygulanır." Ebu Davut ve Nesaî'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber 
(s.a) şöyle buyurur: "Öngörülen cezaları hak eden suçları kendiniz bağışla-
yın, çünkü bu tür cezalardan birini gerektirici bir suç benim önüme geldi-
ğinde, cezayı vermek üzerime vacip olacaktır."  

M) İslâm hukukunda zina uzlaşılabilir bir suç değildir. Bu kural, tüm hadis 
kaynaklarında geçen şu rivayete dayanır: Bir evde hizmetli olarak çalışan 
bir delikanlı evin hanımıyla zina eder. Delikanlının babası kadının kocasına 
100 keçi ve bir cariye vererek onunla anlaşır. Fakat Hz. Peygamber (s.a) 
durumdan haberdar edilince şöyle karar alır: "Keçiler ve cariye, sahibine 
iade edilir." Sonra da, suçluların ikisine de gerekli zina cezası uygulanır.  

N) İslâm hükümetinde, zina tümüyle ispatlanmadıkça kimseye karşı hare-
kete geçilmez ve farklı kaynaklardan olay hakkında bilgi toplanması dahi 
ceza uygulamayı gerektirmez. Buhari ve İbn Mace'nin rivayet ettiği hadis-
lere göre, Medine'de açıkça fuhuş yapan bir kadın vardı, fakat hakkında 
herhangi bir delil elde edilemediğinden kendisine hiç bir ceza verilmemişti.  

O) Zinanın sabit olmasındaki ilk şart yeterli şahidin bulunmasıdır. Bu konu-
daki yasa hükümleri şöyledir:  

a) Kur'an, suça görgü tanığı en az dört kişinin bulunmasını emreder. Bu 
hüküm Nisa Suresi 15. ayette belirtilmiş ve (4. ve 13. Ayetlerde) iki kez 
tekrarlanmıştır. b) Şahitler, İslâm hukukunun ilgili hükümlerine göre gü-
venilir, yani daha önce yalan şahitlikte bulunmadıkları sabit olmalıdır. İf-
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fetsiz olmamalı, doğru sözlü olmalı, daha önce hüküm giymemiş bulunma-
lı, sanığa karşı kişisel bir kini ve düşmanlığının bulunmadığı kesin olmalıdır 
vs. c) Şahitler, erkekle kadını tam birleşme halinde, tamamlanmış bir fiil 
olarak görmelidirler. d) Şahitler, zaman, yer ve suçu işleyenlerin kimliği 
üzerinde görüş birliği içinde olmalıdırlar. Bu noktadaki bir ayrılık şehadet-
lerini hükümsüzleştirecektir. Bütün bu şartlar, İslâm hukukunun insanları 
cezalandırma heveslisi olmadığını yeterince göstermektedir. Ancak, kötü-
lüğü düzeltme ve yok etme konusundaki tüm bu önlemlere rağmen, halâ 
İslâm toplumu içinde dört kişi tarafından görülecek şekilde zina edebile-
cek ahlâksızlıkta olan bir çift bulunursa, o zaman onlarında da bu ağır ce-
zayı hak etmiş olduklarını gösterir.  

Ö) Kocası olmadığı bilinen hür bir kadının veya efendisi olmadığı bilinen bir 
cariyenin gebeliğinin zina suçunun sabit olması için yeterli delil olup 
olamayacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. İslâm hukukunun en önemli 
ilkelerinden biri şüphenin suçlu lehinde kullanılmasıdır. Bu konuda Hz. Pey-
gamber (s.a) şöyle buyurmuşlardır: "Müslümanları mümkünse cezalandır-
maktan kaçının, suçlananı cezadan kurtaracak bir yol olursa, serbest bıra-
kın. İlke uyarınca gebelik ihtimali güçlü de olsa, zina için kesin delil olamaz.  

P) Bir kişiyi suçlayan şahitlerin ifadelerinin farklı olması veya suçu ispat 
edememeleri durumunda, şahitlerin cezalandırılıp cezalandırılmayacağı 
konusunda da görüş ayrılığı vardır. Fakihlerin bir bölümüne göre, bu du-
rumda şahitler iftiracı kabul edilerek, kendilerine iftira cezası olan seksen 
değnek vurulur. Diğerleri ise, bunların şikâyetçi değil, şahit olduklarından 
cezalandırılmamaları gerektiği görüşündedirler. Çünkü şahitler bu şekilde 
cezalandırılacak olsa, kimse zina suçuna şahitlik etmez.  

R) Delilin yanısıra, zina suçunun sabit olmasının bir diğer nedeni bizzat 
suçlunun itirafıdır. Bu itiraf kesin ve açık sözlerle ifade edilmiş olmalı ve 
suçlu kendisine helâl olmayan bir kadınla zina ettiğini itiraf etmelidir. Zina 
eyleminin her bakımdan tamam olduğunu da kabul etmesi gerekir. Mah-
keme, suçlunun suçunu herhangi bir dış baskı olmadan kendi isteğiyle itiraf 
ettiğine ve itiraf anında aklı başında bulunduğuna kani olmalıdır.  

S) Kamçılamanın niteliği, Kur'an'ın "feclidü" emrindedir. "Celd" deri anla-
mında "cild"den türemedir. Bu yüzden, tüm dilciler ve müfessirler buradan, 
kamçılamanın etkisinin deriyle sınırlı kalıp, alttaki ete geçmeyecek şekilde 
olması gerektiği anlamını çıkarmışlardır. Ette derin yaralar açan veya onu 
yırtıp parçalayan kamçılamalar Kur'an'a aykırıdır.  
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Ş) Bir yandan suçlu utansın, öte yandan başkaları için caydırıcı olsun diye 
ceza açıkta uygulanmalıdır. Bu, İslâm'da ceza kavramına da ışık tutmakta-
dır. Hırsızlık cezasıyla ilgili Maide Suresi 38'inci ayette şöyle buyrulmuştu: " 
yaptıklarına karşılık ve Allah'tan caydırıcı örnek bir ceza olsun diye". Ve bu-
rada da zina edene cezanın açıkta uygulanması emrolunmaktadır. Bu İs-
lâm hukukunda cezanın şu üç amaca yönelik olduğunu gösterir:  

a) Bir başka kişi veya topluma karşı yaptığı aşırılıktan dolayı suçluya acı 
vermek, b) Tekrar suç işlemekten alıkoymak, c) Toplumda kötü eğilimleri 
olanlar böylesi suçları işlemekten vazgeçsinler diye, caydırıcılık görevi yap-
mak. Cezayı açıkta uygulamanın bir diğer yararı da, cezayı uygulayanların 
arzularına göre cezada eksiltme ve artırma yapmamalarıdır.  

 
ZİNA İFTİRASININ CEZASI 

24 En-Nûr: 
4) Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahit getirme-
yenlere de seksen değnek vurun ve onların şahitliklerini ebedi olarak ka-
bul etmeyin. Onlar fasık olanlardır.  

5) Ancak bundan sonra tevbe eden ve salihçe davrananlar hariç. Çünkü 
gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.6  

6. Bu hükmün amacı, sayısız kötülüklere yol açacağından, insanların ha-
ram bağlantı ve gayri meşru ilişkilerinin toplumda yayılmasına karşı tam 
bir yasak koymaktır. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek en büyük kötülük, 
derinden derine ahlâk dışı bir havanın yayılmasıdır. Biri çıkar, doğru, yanlış 
ayırmadan bir başkasının yaptıklarını anlatır, diğeri ona birşeyler katarak 
başkalarına aktarır. Böylece, toplum içinde kötü ihtiras ve arzuların doğ-
masına kapı açılmış olur. İslâm bu kapının kapalı kalmasını amaçlar. Bir 
yandan, zina halinde yakalanan ve suçu delille sabit olan kişiye, başka bir 
suç karşılığında verilmeyen en ağır cezayı verirken, öte yandan, bir kişiyi zi-
na ile suçlayıp da bunu delillendiremeyene bir daha böyle iftirada bulun-
masın diye 80 kamçı vurur. Eğer suçlayan ahlâk dışı bir hareketi gözleriyle 
görse bile, gizliyi açığa vurup kirin yayılmasına çalışacak yerde, yerinde 
kalmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte, yeterli şahidi varsa, gördüğünü 
toplumda yaymaktan kaçınarak doğru yetkililere koşacak ve suçluların 
mahkemece cezalandırılmalarını sağlayacaktır. Şimdi, bu konudaki yasanın 
ayrıntılarını maddeler hâlinde sunalım:  
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A) "Kazf" ifadesinin geçtiği ayet, burada sıradan bir suçlamanın değil, te-
miz kadınların iffetine karşı zina suçlamasının sözkonusu edildiğini açıkça 
göstermektedir. Sonra, suçlayanlardan dört şahit getirmelerinin istenmesi 
de, bunun zina ile ilgili olduğuna bir başka delildir. Çünkü tüm İslâm huku-
kunda dört şahit getirme şartı yalnızca zina ile ilgilidir. Bu bakımdan âlim-
ler, hırsızlık, içki, faiz alma gibi suçlamaları kapsamasın diye, ayetin zina 
suçlusuyla ilgili olduğunda görüş birliğine varmışlar ve bu tür suçlamaya 
mahsus olmak üzere "kazf" adını vermişlerdir. Kazf'ten ayrı olarak, daha 
başka yersiz suçlamaların cezalarını belirleme işi hâkimin veya gerektiğin-
de iftira ve hakaret ile ilgili genel yasalar çıkarılabilecek olan İslâm Devleti 
Şura Meclisi'nin ictihadına bırakılabilir.  

B) Ayet, her ne kadar el-muhsanat (temiz ve namuslu kadınlar) dan söz 
ediyorsa da, fakihler yalnızca kadınları suçlamakla sınırlı olmayıp, namuslu 
erkeklere iftirayı da içine aldığında ittifak halindedirler. Aynı şekilde, yasa 
yalnızca erkek iftiracılarla ilgili olmayıp, kadın iftiracıları da kapsamına 
almaktadır. Suçun kötülüğü ve ağrılığı açısından, suçlayan veya suçlanılan 
kadın olsun erkek olsun farketmez. Bu nedenle, iftira eden erkekle, faziletli 
ve temiz bir erkek veya kadına iftira atan kadının her ikisi de bu yasanın 
kapsamı içine girmektedir.  

C) Bu yasa, suçlanan yalnız "muhsan" veya "muhsana" olduğu zaman ge-
çerlidir. Suçlanan "muhsan(a) ahlâk dairesi içinde" olmadığı zaman yasa 
geçerliliğini yitirir. "Muhsan(a)" olmayan bir kişi ahlâksızlığıyla ünlüyse 
ortada iftira diye bir sorun olmayacaktır; aksi halde, hâkim, suçlayana bir 
ceza vermek için içtihadını kullanabilir, ya da Şura Meclisi böyle durumlar 
için gerekli yasaları çıkarabilir.  

D) Kazf suçuna ceza verilebilmesi için, birinin delilsiz olarak ahlâksızlıkla 
suçlanması yeterli olmayıp, kâzif (suçlayan), makzuf (suçlanılan) ve bizzat 
kazf eylemiyle ilgili yerine getirilmesi gereken bir takım şartlar vardır:  

Kâzifle ilgili şartlar şunlardır:  

a) Yetişkin olmalıdır, mükellef olmayan bir kazf suçu işlerse, kendisine 
hadd değil tazir uygulanır.  
b) Aklı yerinde olmalıdır, deli ve anormal kişilere hadd uygulanmaz; aynı 
şekilde, yasaklanmış sarhoşluk veren bir şeyin etkisindeki kişi de kazf suç-
lusu sayılamaz.  
c) Baskı altında değil de, kendi iradesiyle kazf'ta bulunmuş olmalıdır.  
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Makzuf (suçlanan)la ilgili şartlarsa şunlardır:  

a) Aklı ve şuuru yerinde olmalıdır; yani, aklı ve şuuru yerindeyken zina et-
miş olmakla suçlanmalıdır: Deli (akıl hastası) zina suçunu işlemiş olmaz. 
Çünkü deli namusunu tam olarak koruyamaz ve zina ettiği delilleriyle sabit 
bile olsa, ne hadd cezasıyla cezalandırılır, ne de şahsına karşı aşağılamada 
bulunulur. Bu nedenle, onu suçlayan da kazf cezasını hak etmiş olmaz. 
 b) Yetişkin olmalıdır, yani, yasal açıdan tam yaşındayken zina ile suçlan-
malıdır. Küçüklüğünde zina etmiş olan bir yetişkini suçlamak hadd cezasını 
gerektirmez. Çünkü, bir çocuk da şeref ve namusunu bütünüyle koruya-
maz. Fakat İmam Malik'e göre, suçlanan yetişkinlik çağına yakın bir erkek 
çocuğu olduğunda suçlayana hadd cezası uygulanmazsa da, aynı yaştaki 
bir kız çocuğu kendisini cinsel ilişki için teslim etmekle suçlanırsa, suçlama 
yalnızca kızın ailesinin şerefini lekelemekle kalmayıp, kızın geleceğini de 
harap edeceğinden suçlayan (kâzif) hadd cezasını haketmiş olur. 
c) Zina etmekle suçlanan kişi Müslüman olmalıdır.  
d) Hür olmalıdır, bir köle ve cariyeyi, ya da köle veya cariyeyken zina yap-
mış hür bir kimseyi suçlamak gerekli hadd cezasını gerektirmez. Çünkü kö-
lenin çaresizlik ve zayıflığı şeref ve namusunu korumaktan kendisini alıko-
yabilir. Fakat Davud el-Zahiri buna katılmaz, köle veya cariyeye iftira ata-
nın da kâzif olup, kazf cezasıyla cezalandırılacağını savunur.  
e) Temiz ve lekesiz bir karakteri olmalıdır. Yani, zinadan ve onu andıran her 
şeyden uzak bulunmalıdır. Ne eskiden zina ile suçlamış olmalı, ne yasa dışı 
bir evlilikte cinsel ilişkide bulunmuş veya mülkiyetinde bulunmayan bir 
cariyeyle yatmamış olmalıdır. Günlük hayatı ahlâksızlıkla suçlanamayacağı 
şekilde geçmeli ve daha önce zinadan küçük suçlarla suçlanmamış bulun-
malıdır. Aksi halde bu durumlar kişinin ahlâkî temizliğinde leke getirir ve 
böyle birini suçlayan kişi de 80 kamçılık hadd cezasını haketmiş olmaz. Bu 
beş durumla ilgili hadd cezası uygulanmazsa da, söz konusu kişileri, delilsiz 
olarak zina ile suçlayana tazir cezası verilebilir.  

Şimdi de kazfla ilgili şartlara bakalım. Eğer bir kişi, herhangi bir kişiyi hadd 
cezasını gerektiren bir cinsel eylemle veya yasa dışı doğumla suçlarsa kazf 
olur. Fakat her iki durumda da suçlama açık ve net olmalıdır. Sözgelimi, bir 
adam için zani, günahkâr, kötü, ahlâksız ve bir kadın için fahişe, kahpe gibi 
sözcüklerin kullanılması yalnızca bir işaret olup, kazf değildir.  

E) Kazf telâfi edilir bir suç değildir. Eğer suçlanan davayı mahkemeye getir-
mezse durum farklı olacaktır; fakat dava mahkemeye getirilecek olursa 
suçlayanın suçlamasını ispatlaması istenir, eğer ispatlayamazsa kendisine 
gerekli hadd uygulanır. Sonra, mahkeme de suçlanan da onu bağışlayamaz 
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ne sorun para vermekle çözümlenebilir, ne de suçlayan tevbe ve özürle ce-
zalardan kurtulabilir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuşlar-
dır: "Haddi gerektiren suçları aranızda bağışlayın, fakat dava bana geldi-
ğinde ceza vacip olacaktır."  

F) Hanefilere göre, kazf için hadd istemi suçlanan tarafından yapılabileceği 
gibi, o yoksa baba, anne, çocuklar ve torunlar gibi bu hakaretten etkilenen 
soyundan biri tarafından da yapılabilir. İmam Şafiî de aynı görüştedir.  

G) Bir kişinin kazf suçunu işlediği sabit olduktan sonra, onu gerekli hadd 
cezasından kurtarabilecek tek şey, suçlanan kişinin mahkemede falancayla 
zina halinde göründüklerini belirtecek dört şahit getirmesidir.  

H) Kur'an; kişinin kazf suçundan kurtulabilmesi için gerekli şehadeti sağla-
yamaz ise hakkında üç hüküm getirir:  

a) Kendisine 80 kamçı vurulur.  
b) Artık hiçbir şehadeti kabul edilmez.  
c) Bizzat fasık olur.  

Bundan sonra Kur'an şöyle der: "Ancak; tövbe ve ıslah edilenler hariç, şüp-
hesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir."  

I) Burada şöyle bir soru sorulabilir: " Kazf, nihayet, bir tür hakaret, bir 
lekelemedir. Bizzat Allah " ancak tövbe edenler ve ıslah edilenler, hariç, Al-
lah bağışlayıcıdır ve merhametlidir" derken, neden suçunu itiraf eden, özür 
dileyen ve tövbe eden bir kişiyi Allah affederken insanlar affetmez? Bu so-
rulara cevabımız şöyle olacaktır: Tevbe, yalnızca tevbe sözünü dille söyle-
mek demek değildir. Tevbe, pişmanlık, düzelme kararı ve salih amellerle 
bulunma eğilimidir bir kişinin içten tevbe edip etmediğini bilebilecek de 
yalnızca Allah'tır. Bu yüzden, tevbeyle dünyevî cezalar değil de, ancak Ahi-
ret cezası kalkar. Eğer tövbeyle dünyevî cezalar da bağışlanacak olsaydı, 
cezadan kurtulmak için tevbe etmeyecek suçlu bulunmazdı.  

İ) Sorunun bir diğer yanı da, suçlamasına destekleyici şahit getiremeyen bir 
kişinin, mutlaka yalancı sayılmayacağıdır. İspat edemese bile, o, suçla-
masında doğru olamaz mı? Sonra, şahit getiremedi diye, yalnızca insanlar 
tarafından değil, ayrıca Allah tarafından da bir fasık olarak nasıl mahkûm 
edilebilir. Bunun cevabı da şudur: Birisi, bir başkasının ahlâksızlığını görür 
ve gerekli şahidi olmadan hemen suçlamada bulunur ve gördüğünü yayar-
sa günahkâr olur.  
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ZU’L KARNEYN - YE’ CÜC, ME’ CÜC 

Yecuc-Mecuc, Kuran’da bahsedilen bir kavmin ismidir. Mehdi, Deccal, Hz. 
İsa’nın yeniden dünyaya geleceği Kuran’da yer almamasına karşın “kıya-
met alametleri” olarak anlatılırken; Yecuc-Mecuc konusunda Kuran’da ol-
mayan, Kuran’a uymayan saçma izahlar, Kuran’da geçen Yecuc-Mecuc ko-
nusunu detaylandırmak için anlatılmıştır. Yecuc-Mecuc, Kuran’da iki sure-
de şu şekilde geçmektedir: 

18 El-Kehf: 
83) Sana (Ey Muhammed,) Zu'l Karneyn61 den soruyorlar. De ki: "Size, 
ondan bir konu anlatacağım.62  
 
61. Bu ayetten, daha önce anlatılan "Mağarada Uyuyanlar" ve "Musa ile 
Hızır" kıssalarının da Mekke'li müşriklerin Ehl-i Kitab'a danıştıktan sonra 
Hz. Muhammed'in (s.a) Peygamberliğini sınamak için sordukları sorulara 
bir cevap olduğu anlaşılmaktadır.  
 
62. Zül'l-Karneyn'in kim olduğu, ilk dönemlerden beri tartışmalı bir konu 
ola gelmiştir. Müfessirlerin çoğu onun Büyük İskender olduğu görüşünde-
dirler, fakat Kur'an'da anlatıldığı şekliyle Zü'l-Karneyn'in özellikleri ona uy-
mamaktadır. Şimdi ise müfessirler onun eski İran İmparatoru Kisra Haris 
(Hüsrev veya Sayrıs) olduğuna inanma eğilimindedirler. Biz de onun büyük 
bir ihtimalle Kisra olduğu görüşünü kabul ediyoruz, fakat bu güne kadar 
gün ışığına çıkan tarihi gerçekler böyle bir iddiayı desteklemekten uzaktır. 
Şimdi de Zü'l-Karneyn'in Kur'an'da anlatıldığı şekliyle özelliklerine bir göz 
atalım: 1) Zü'lKarneyn (iki boynuzlu) adı Yahudiler tarafından çok iyi bilini-
yor olmalı, çünkü onların teklifi üzerine Mekke'li müşrikler bu soruyu Pey-
gamber'e (s.a) yönelttiler. 2) Zü'l-Karneyn fetihleri doğudan batıya, daha 
sonra da üçüncü bir yöne ya kuzeye ya da güneye yayılmış büyük bir kral 
ve büyük bir fatih olmalı. Kur'an'ın indirilmesinden önce böyle büyük fatih 
olan bir kaç kral vardı. Bu nedenle araştırmamız Zü'l-Karneyn'in diğer özel-
liklerini bu krallardan birinde bulmak yönünde olmalıdır. 3) Bu isim ancak 
krallığını Ye'cuc ve Me'cuc'un saldırısından korumak için iki dağın arasına 
sağlam bir duvar yapan bir krala verilmiştir. Bunu açığa çıkarabilmek için 
Ye'cuc ve Me'cuc'un kim olduklarını öğrenmeliyiz. Aynı zamanda böyle bir 
duvarın ne zaman inşa edildiğini ve hangi ülkenin sınırları içinde olduğunu 
da tespit etmeliyiz. 4) Yukarıdaki özelliklerin yanısıra Zü'l-Karneyn Allah'a 
ibadet eden bir kral ve adil bir yönetici olmalı. Çünkü Kur'an her şeyden ön-
ce bu özellikleri vurgulamaktadır. Bu özelliklerin ilki Kisra'ya uymaktadır, 
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çünkü Kitab-ı Mukaddes'e göre Daniel Peygamber, rüyasında Medva ve 
Fas krallıklarını Yunanlıların yükselişinden önce iki boynuzlu bir koç şeklin-
de görmüştür. (Daniel 8: 3, 20). Yahudiler "İki Boynuzlu" şahsa çok saygı 
duyarlar çünkü onun saldırısıyla Babil Krallığı çökmüş ve İsrailoğulları öz-
gürlüklerine kavuşmuştur. İkinci özellik de tamamen olmasa da kısmen Kis-
ra'ya uymaktadır. Onun fetihleri batıda Anadolu ve Suriye'ye, doğuda 
Belh'e kadar uzanmıştır, fakat onun kuzeye ve güneye bir sefer düzenledi-
ğini gösteren hiçbir delil yoktur. Oysa Kur'an onun bu üçüncü seferinden 
açıkça bahseder. Bununla birlikte üçüncü sefer tamamen konu dışı değildir, 
çünkü tarih Kisra'nın krallığının kuzeyde Kafkasya'ya kadar genişlediğini 
söyler. Ye'cuc ve Me'cuc'e gelince, onların eski zamanlardan beri yerleşik 
imparatorluk ve devletlere saldırılar düzenleyen ve çeşitli adlarla bilinen 
“Tatarlar, Moğollar, Hunlar ve İskitler” Orta Asya kabileleri olduğu söyle-
nir. Kafkasya'nın güney bölgelerinde sağlam siper ve duvarların yapıldığı 
da bilinmektedir. Fakat bunların Kisra tarafından yaptırıldığı tarihi olarak 
tespit edilmiş değildir. Son özelliğe gelince, Kisra eski krallar arasında bu 
özelliğe sahip olabilecek tek insandır. Çünkü düşmanları bile onun adaletini 
övmekten, kendilerini alamazlardı. Kitab-ı Mukaddes'in kitaplarından biri 
olan Ezra onun İsrailoğullarını Allah'a ibadet ettiği için serbest bırakan ve 
ortağı olmayan Allah'a ibadet edilmesi için Süleyman tapınağının tekrar in-
şa edilmesini emreden Allah'tan korkan ve Allah'a ibadet eden bir kral ol-
duğunu söyler. Yukarıda belirtilen noktaların ışığında, Kur'an'ın nazil olu-
şundan önce yaşayan krallar içinde sadece Kisra'nın Zü'l-Karneyn'in özel-
liklerine uyduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kisra'nın Zü'l-Karneyn olduğunu ke-
sin bir şekilde iddia edebilmemiz için daha fazla delile ihtiyacımız var. Yine 
de Kur'an'da anlatılan özelliklere Kisra'dan daha fazla uyan hiçbir kral ve 
fatih yoktur. Tarihi olarak Kisra'nın M.Ö. 549'da tahta geçen bir Pers Kralı 
olduğunu söylememiz yeter. Tahta geçtikten birkaç yıl sonra Medyen ve 
Lidya krallıklarını ele geçirdi ve M.Ö. 539'da Babil'i fethetti. Bundan sonra 
ona karşı çıkacak hiçbir güçlü krallık kalmamıştı. Kisra'nın fetihleri bir ta-
rafta Sind ve Türkistan'a, bir tarafta Mısır ve Libya'ya, diğer tarafta Trakya 
ve Makedonya'ya ve kuzeyde Kafkasya ve Harzem'e kadar uzanmıştı. Yani 
bütün medeni ülkeler onun yönetimi altındaydı. Zü'l-Karneyn doğuya doğ-
ru arka arkaya ülkeler fethederek ilerlerken medeni hayatın sona erdiği ve 
daha ötede ne çadır ne de bina gibi hiç bir barınakları olmayan barbar in-
sanların yaşadığı bir ülkeye ulaştı!  "İki dağ" Hazar Denizi ile Kara Deniz 
arasında uzanan dağ sıralarının bir bölümü olmalıdır. (Ayet 96.) Bu dağ-
ların ötesinde Ye'cuc ve Me'cuc bölgesi vardı. Yani, "Onlarla iletişim kur-
mak çok zordu. Onların dili Zü'l-Karneyn ve arkadaşlarına yabancı idi. On-
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lar da barbar oldukları için ne Zü'l-Karneyn'in dilini anlayabiliyorlar ne de 
başka bir yabancı dil biliyorlardı."  

93) İki setin arasına kadar ulaştı, onların önünde hemen hemen hiçbir sö-
zü kavramayan bir kavim buldu. 

94) Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc,69 yeryüzün-
de bozgunculuk çıkarmaktalar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen 
için sana vergi verelim mi?"  
 
69. Daha önce açıklama notu 62'de de değindiğimiz gibi, Ye'cuc ve Me'cuc 
eskiden beri Asya ve Avrupa'daki yerleşik imparatorluklara saldırılar dü-
zenleyen kuzey doğu Asya'nın vahşi kabileleriydi. Tekvin'e göre (10. bölüm) 
bunlar Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelmektedirler, müslüman tarihçiler 
de bu görüşü kabul etmişlerdir. Hezekiel'e göre (38. ve 39. bölümler) onlar 
Meşek (Moskova) ve Tubal (Tubalsek)'i ele geçirmişlerdi. İsrailli tarihçi Jo-
sephus'a göre, Ye'cuc ve Me'cuc, İskitlerdi ve ülkeleri Kara Deniz'in kuzey 
ve doğusuna dek yayılmıştı. Jerome'ye göre Me'cuc ülkesi Hazar Denizi'nin 
yakınında Kafkasya'nın kuzeyindeki toprakları kapsıyordu. 

95) Dedi ki: “Rabbim ’in beni içinde tuttuğu imkân ve güç daha üstündür. 
Siz bana bedensel güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapa sağ-
lam bir engel yapayım.” 

96) “Bana demir kütleleri getirin. İki ucu eşit düzeye gelince körükleyin.” 
dedi. Onu ateş haline getirince “Bana erimiş bakır getirin dökeyim” dedi. 

97) Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. 

98) Dedi ki: “Bu benim Rabbim ’den bir rahmettir. Rabbim ‘in vaadi ge-
lince onu yerle bir eder. Ve Rabbim ‘in vaadi haktır.”                                                                                                    

21 El-Enbiyâ’: 
96) Yecuc ve Mecuc(un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın 
ederler;  
 
97) Gerçek olan va'd yaklaşmıştır,93 işte o zaman, küfre sapanların göz-
leri yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet 
içindeydik, hayır, bizler zulme sapmıştık" (diyecekler).94 
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93. Ye'cuc ve Me'cuc açılacaktır, yani onlar kafesten salıverilen bir av hay-
vanı gibi yeryüzüne dağılacaklardır. "Gerçek Vaad" kıyamet günü meyda-
na gelecek, Ye'cuc ve Me'cuc'un görünmesi de onun işaretlerinden biri ola-
caktır. Müslim'de Huzeyfe b. Esîd el-Gifari'den rivayet edilen bir hadise gö-
re Peygamber (s.a) şöyle demiştir: "Şu sekiz işaret görülmedikçe kıyamet 
kopmayacaktır: 1) Duman, 2) Deccal 3) Dabbet ül-Arz 4) Güneşin batıdan 
doğması 5) Meryem oğlu İsa'nın gelmesi 6) Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkması 7) 
Birincisi doğuda, ikincisi batıda, üçüncüsü de Arabistan'da olmak üzere üç 
kara çökecek. 8) Yemen'de insanları mahşer meydanına toplayacak büyük 
bir ateşin ortaya çıkması." Başka bir hadiste de Peygamber (s.a) Ye'cuc ve 
Me'cuc'un ortaya çıkmasından sonra kıyametin çok yakın olacağını bildir-
miştir. Fakat Kur'an'da ve Hadislerde Ye'cuc ve Me'cuc'un ortaya çıkacağı-
na değinilen yerler onların hep birden insanların üstüne çullanıp çullanma-
yacağı konusunu açıklığa kavuşturmaz. Belki de onlar Kıyamete yakın bir 
zamanda birbirleriyle çarpışacaklar, bu karşılıklı savaşta evrensel bir felâ-
ket ve helâke sebep olacaklardır.  

94. "Biz bundan gaflet içindeydik" sözleri bir tür özrü ifade eder. Yani "Pey-
gamberler bizi kıyamet günü ile uyardılar. Fakat biz zalimlerdendik ve bu 
uyarıya hiç kulak asmadık." 
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SONSÖZ 
 

Kur’an’ı Kerim’in İsra Suresi 70. Ayetinde insanların “Eşref-i Mahlûkat”, ya-
ni üstün varlıklar oldukları bildiriliyor. Ayette geçen  “onları yarattığımız 
varlıkların çoğuna üstün kıldık” ifadesinin, Arapça metninde geçen “men” 
kelimesi ile bu üstünlükte cansız varlıkların söz konusu olmadığı, kastedile-
nin cin, melek gibi canlı ve şuurlu varlıklarla ilgili olduğu anlaşılıyor. Nitekim 
Bakara Suresi 30. Ayet’inde meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife(yöneti-
ci) tayin edeceğim,” açıklamasıyla da bu üstünlük ifadesi teyit ediliyor. 
 
Ayrıca; Allah kâinatta bulunan canlı-cansız bütün varlıkları belli bir sebebe 
dayanarak yaratmıştır. Hepsinin de mutlaka bir ihtiyacı karşılayacak görev-
leri vardır ve bu görevleri yerine getirecek fıtratları ile birlikte yaratılmışlar-
dır. Bütün varlıklar fıtratlarına uygun olarak yaratılış amaçları gereği, görev-
lerini harfiyen yerine getirir ve varlıklarını bozulmadan muhafaza ederler.    
 
Yaratılmışlar içerisinde sadece insan; (Dünya yaşamında huzurlu, mutlu ve 
Ahiret sınavında başarılı olabilmesi için, kendisine Rehber olacak Kitab’ı Al-
lah’ın Resul’ler vasıtasıyla göndermiş olmasına rağmen) kendi fıtratına sa-
dık kalmayarak insan özelliğini kaybedip “Eşref-i Mahlûkat” makamından 
nefsine uyması sayesinde “Esfel-i safilin” yani aşağıların en aşağısı mevkiine 
düşerek kendisine ihanet eden tek istisna varlık olmuşlardır.   
 
Hicr Suresi 39-40-41-42-43 Ayetlerinde; İblîs’in, Allah’ın emrini yerine ge-
tirmediği gibi, yeniden dirilme gününe kadar yaşaması için dilekte buluna-
rak bu süre içinde insanları yoldan çıkarmaya ahdetmesinin ve böyle bir 
cezaya çarptırılmasının asıl sebebi, kendi küstahlığı ve isyanı idi. Muhte-
melen İblîs, kendi günahına yine kendisinin kulluktaki samimiyetsizliğinin 
sebep olduğunu da düşünerek, “imanında samimi olan Salih kullara” za-
rar veremeyeceğini itiraf etmektedir. Allah Teâlâ, insanlar hakkında dünya 
hayatını bir imtihan süreci kılmayı murat ettiği için İblîs’in dileğini kabul et-
miş; kendisine ulaştıracak olan doğru yolun, şeytanın tuzaklarına kapılma-
yacak olan ihlâslı kulların tutacağı yol olduğunu, bunlar üzerinde şeytanın 
hâkimiyet kuramayacağını, buna karşılık şeytana uyacakların buluşma yeri-
nin cehennem olacağını bildirmek suretiyle dolaylı olarak insanlara şeyta-
na kapılmamaları, kendisine varılacak doğru yoldan şaşmamaları gerektiği 
uyarısında bulunmuştur. 
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Allah, diğer varlıklarda olduğu gibi; insandan fıtratına uygun şekilde yaşa-
masını istemektedir. Bunu gerçekleştiren insan ve toplumlar için, dünya 
hayatında başarı ve mutluluk kaçınılmazdır. Başarı ve mutluluk için Müs-
lüman olmak ta şart değildir. Fakat Müslüman olan aynı zamanda fıtratı 
bozulmamış insan demektir ve Kur’an da işte bu insanı inşa etmek için 
gönderilmiştir. Ancak; Asrı Saadetten sonraki toplumlar, kitapta yer alan 
muhtelif konularda da ifade edildiği gibi Kur’an’ın dışında ki diğer kaynak 
olarak kabul edilen kitaplar aracılığı ile Kur’an’dan o kadar koparılmıştır ki 
Kur’an kendisinin anlaşılır olduğunu, eksiğinin bulunmadığını, aracıya ihti-
yaç olmadığını ifade ederken onlar tersini söylemişlerdir. Tefrikaya düşme-
yin, bölünmeyin dedikçe toplumu mezheplere, fırkalara bölmüş, parçala-
mış ve yüz milyonlarca Müslümanın katledilmesine sebep olmuşlardır. Hi-
dayeti, salatı, infakı, ihsanı ve adaleti unutmuş sefalete sürüklenmişlerdir. 
Milyarı aşan nüfusuyla Müslüman kimliği taşıyan fakat aslında İslam (va-
hiy)’la hiç tanışmamış (istisnalar hariç) olan müşrik toplumlara dönüşmüş-
ler ve bu halleriyle sadece dünya saadetini değil, ahiret saadetini de kay-
betmişlerdir. Oysa halkı Müslüman olmayan fakat fıtratını bozmamış olan 
ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerin İslami referansları taşıyan Dünya-
nın en mutlu, müreffeh, zengin ve başarılı ülkeleri arasında ön saflarda yer 
aldığını görüyoruz.    
 
Bu nedenlerle; her iki cihan saadetine talip olan Müslümanlar olarak bozu-
lan fıtratımızı düzeltmek ve dinin tek kaynağı olan Kur’an’ı esas alarak Al-
lah’ın dini İslam’ı İnsanlar üzerinde yeniden inşa ederek Dünya’da barış ve 
huzuru hâkim kılmak için vahyi kaynağından okumak ve sadece O’na iman 
etmek gerekmektedir. Bunun dışında ki kaynaklar bilgi amacıyla okunmalı 
fakat her kimden gelirse gelsin Kur’an’dan referans almayan hiçbir bilgiye 
iman edilmemelidir.  
 
Dünya’da bir Mümin olarak sınava çekileceğimiz bilinciyle, görevimiz olan 
bu sınavı kazanmak ve Ahiret’te kurtulanlardan olmak amacıyla; göreve bi-
rey olarak önce kendimizden ve ailemizden başlayarak geçmişimizi sorgu-
lamalı ve sonra misyonumuzu toplumsal platformlara taşımalıyız. Allah bu 
misyona sahip ve gelecek nesillere taşıyacak olan bütün Müslüman’ları 
muvaffak kılsın inş’Allah.    
                                                                                             Sami ÖZ 

 


