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Ayetlerin Meali  

Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla 

1- Sana enfâlden sorarlar; de ki: "Enfâl, Allah'ın ve Elçisi'nindir." 

O hâlde eğer gerçekten müminler iseniz, Allah'tan korkun, aranızı 

düzeltin, Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin. 

2- Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 

ürperir, O'nun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını 

artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. 

3- Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan 

harcarlar. 

4- İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında 

dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızk var. 

5- Nitekim Rabbin hak üzere seni evinden çıkarmıştı. Hâlbuki 

müminlerden bir grubu bundan hoşlanmıyordu. 

6- Onlar için hak ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre 

ölüme sürükleniyorlarmış gibi hak konusunda seninle tartışıyorlardı. 

Ayetlerin Açıklaması 

Enfâl Suresi'nin ayetlerinin akışı, bu surenin Medine döneminde, 

Bedir Savaşı'ndan sonra indiğini gösteriyor. Surede Bedir Savaşı'yla 

ilgili bazı olaylardan söz ediliyor; cihat, ganimetler, enfâl gibi 

konulara ilişkin çeşitli meselelere değiniliyor; bunun yanında hicretle 

ilgili konulara işaret ediliyor ve sure, bu açıklamalarla son buluyor. 

1) Sana enfâlden sorarlar; de ki: "Enfâl, Allah'ın ve 

Elçisi'nindir." O hâlde eğer gerçekten müminler iseniz, Allah'tan 

korkun, aranızı düzeltin, Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin. 

Ayette geçen "enfâl" kelimesi, "nefel" kelimesinin çoğuludur. Bir 

şeye ilâve olunan fazlalık demektir. Bu yüzden isteğe bağlı olarak 

yerine getirilen ibadetlere "nefel" ve "nafile" denilmiştir. Bu şekilde 

isimlendirmede, bunların farz ibadete ilâve edilen fazlalıklar olduğu 
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göz önünde bulundurulmuştur. Dağların başları, vadilerin 

derinlikleri ve harabe diyarlar, terk edilmiş yurtlar, mirasçısı 

bulunmayan terekeler gibi insanlardan maliki olmayan ve "fey'" adı 

verilen şeylere de "enfâl" denir. Anlaşılan, bu isimlendirmede 

bunların insanların malik olduğu şeylerin dışındaki fazlalıklar 

olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar; kimsenin özel mülkü 

olmayan, Allah'a ve Elçisi'ne ait mallardır. Yine, savaş ganimetlerine 

de "enfâl" denir. Burada da ganimetlerin savaşla hedeflenen şeye 

ilâve bir fazlalık olduğu dikkate alınmış gibi. Çünkü savaş ve seferin 

asıl amacı düşmana karşı üstünlük sağlamak, onu yok etmektir. 

Düşmana üstünlük sağlanıp zafer elde e-dilince, maksat gerçekleşmiş 

olur. Savaşçıların elde ettikleri mallar ve aldıkları esirler ise, asıl 

amaca ilâve fazlalıklardır. 

"Enfâl"den ne kastedildiğiyle ilgili olarak bazıları, "Maksat, savaş 

ganimetleridir." derlerken, bazıları, "Maksat, özellikle Bedir 

ganimetleridir." demişler ve kelimenin başındaki elif-lâmı belli bir 

olayı betimleyen bir edat olarak algılamışlardır. Bazılarına göre ise, 

enfâlden maksat; Allah'a, Elçisi'ne ve İmam'a ait olan fey'dir. Bazıları 

da demişler ki: "Ayet, humus hükmünü içeren ayetin inmesiyle 

neshedilmiş, hükmü yürürlükten kaldırılmıştır." Bazıları da, "Tam 

tersine, ayet muhkemdir." demişlerdir. Bu konuda tefsir bilginleri 

arasında uzun tartışmalar ve görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Râzî ve 

Alûsî tefsirleri gibi uzun tefsir kitaplarına başvurulduğunda bu 

ihtilâfların boyutları rahatlıkla gözlemlenebilir. 

Ayetlerin akışından hareketle şunu söylemek mümkündür: Ayet, 

akışı itibariyle "Sana sorarlar..." ifadesiyle işaret edilen kimseler 

arasında bir tartışma olduğunu, tarafların her birinin, karşı tarafın 

kabul etmediği bir görüşü benimsediğini gösteriyor. Ayrıca, 

"Allah'tan korkun, aranızı düzeltin..." cümlesinde ifadesini bulan 

ayrıntılandırma ise, tartışmanın enfâl üzerinde patlak verdiğini 

göstermektedir. Bu da, ayetin başında yer alan ve onlar tarafından 

dile getirildiği anlatılan sorunun, tartışmanın bitirilmesi maksadıyla 

sorulmuş olmasını gerektirir. Demek ki onlar, enfâl hakkında 
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birbirleriyle tartışmışlar, sonra vereceği hükümle tartışmaya son 

vermesi ve aralarındaki husumeti ortadan kaldırması için 

Resulullah'a (s.a.a) başvurmuşlardır. 

Bu da -görüldüğü gibi- öncelikle meşhur kıraati, yani 

"Yes'elûneke ani'l-enfâli=Sana enfâlden sorarlar." şeklindeki okuyuşu 

desteklemektedir. Çünkü sual, "an" edatıyla geçişli kılındığı zaman, 

hükmü ve haberi öğrenmek amacıyla soru sormak anlamına gelir. 

Ancak kendiliğinden geçişli kılındığı zaman, merhamet isteme ve 

dilenme anlamını ifade eder. Ayetlerin akışına, birinci anlam uygun 

düşmektedir. 

İkinci olarak da şu hususu desteklemektedir: Enfâl sözcüğü, 

anlam itibariyle ganimeti ve fey'i kapsıyor olmakla beraber, ayet, 

savaş ganimetleri anlamındaki enfâl ile ilgili olarak inmiştir; sadece 

Bedir Savaşı ganimetleriyle ilgili olarak da değil. Çünkü böyle bir 

sınırlandırmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Zira 

taraflar Bedir ganimetleri hakkında tartışırlarken özellikle Bedir 

ganimetleri oldukları için tartışıyor değildiler. Tersine, dinsel bir 

savaşta din düşmanlarından aldıkları ganimetler hakkında 

tartışıyorlardı. Bu durum, ek bir izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

Ancak ayetin savaş ganimetleriyle ilgili olarak inmiş olması, 

içerdiği hükmün de bu konuyla sınırlı olmasını gerektirmez. Çünkü 

bir hükmün gelmesine sebep olan konu, hükmü o konuyla 

sınırlandırmaz. Dolayısıyla ayetin hükmünü, "enfâl" kavramının 

içine girebilecek her şeyi kapsayacak şekilde genellendirmek 

yerindedir. Bu da gösteriyor ki enfâl tümüyle Allah'ın ve 

Resulü'nündür; müminlerden hiç kimse enfâl hususunda Allah ve 

Resulü'ne (s.a.a) ortak değildir. Bu açıdan savaş ganimeti ile fey' (özel 

maliki olmayan mallar) arasında da bir fark yoktur. 

"De ki: Enfâl, Allah'ın ve Elçisi'nindir." ifadesi ve bu cümleden 

sonra yer alan ve Allah'ın onlara yönelik öğütlerini ve imana ilişkin 

teşviklerini içeren cümle gösteriyor ki, yüce Allah, enfâl üzerindeki 

mülkiyetin kendisine ve Elçisi'ne ait olduğunu belirtmek ve bunların 
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mülkiyetini onların ellerinden çıkarmak suretiyle husumeti çözüme 

kavuşturmuştur. Bunun ışığında şöyle bir tablo belirginleşiyor: 

Demek ki tartışan gruplardan biri, enfâlin sadece kendilerine ait 

olduğunu savunuyordu; ya da enfâl kapsamında yer alan bazı 

malların sırf kendilerine özgü olduğunu iddia ediyordu. Karşı taraf 

da buna karşı çıkıyordu, böyle bir ayrıcalığı tanımıyordu. Yüce Allah 

da enfâlin mülkiyetini onların elinden alıp mülkiyetin kendisinin ve 

Elçisi'nin olduğunu vurgulayarak tartışmaya nokta koyuyor, 

tartışma ve çekişmeden sakınmalarını öğütlüyor. Bazılarının, 

"Savaşçıların savaş meydanında elde ettikleri ganimetlere sahip 

olacakları icma ile sabittir." şeklindeki sözüne gelince, bu sözün 

tartışma alanı tefsirden çok fıkıh bilimidir. 

Kısacası; tarafların enfâl hakkında tartışmaları, daha önce 

ganimetlerin kendilerine ait olduğunu bildiren bir hükmün var 

olduğunu veya bu anlama gelebilecek bir sözün söylendiğini 

gösteriyor. Fakat bu hüküm yeterince açık ve net değilmiş ki, taraflar 

arasında tartışma çıkmış ve herkes kendi tarafına doğru yontmuştur. 

Ayetlerden bunu algılamak mümkündür. 

Ayrıca son ayetlerde, Müslümanların Peygamberimizle (s.a.a) 

savaş tutsaklarıyla ilgili olarak konuştukları, onları öldürmeyip fidye 

almasını istedikleri anlaşılıyor. Böyle bir istekte bulunmuş 

olmalarından dolayı da azarlanıyorlar. Ardından ganimet olarak 

aldıkları mallardan yemelerine izin çıkıyor. Bu izinden, sanki 

ganimetler ve enfâlin sahipleri olduklarını anlıyorlar. Ancak bu 

konuda kafalarında bazı soru işaretleri de vardır: Acaba bu mallara, 

savaşa katılan herkes mi, yoksa oturanlar değil de sadece savaşanlar 

mı sahip? Yine, bu mallara eşit düzeyde mi sahipler ve aralarında eşit 

şekilde mi paylaştırılacak, yoksa kimine çok, kimine az mı verilecek? 

Örneğin atlıların payı piyadelerinkinden fazla mı olacak? Ve benzeri 

sorular. 

İşte tartışmalarının ve kavgalarının sebebi buydu. Sonunda bu 

meselenin çözümünü Resulullah'a (s.a.a) bırakmaya karar verirler. 

Bunun üzerine ilk ayet iniyor: "De ki: Enfâl, Allah'ın ve Elçisi'nindir. 
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...Allah'tan korkun, aranızı düzeltin..." Böylece "Artık ele geçirdiğiniz 

ganimetten... yiyin." [69. ayet] ifadesinden çıkarsadıkları, kendilerinin 

enfâlin sahipleri oldukları şeklindeki düşüncelerinin yanlış olduğunu 

ortaya koyuyor, enfâl üzerindeki mülkiyetin Allah'ın ve Resulü'nün 

olduğunu vurguluyor, bu hususta tartışmalarını ve kavga etmelerini 

yasaklıyor. Bu meseleyle ilgili tartışma sona erince, Resulullah (s.a.a) 

ganimetleri yine onlara veriyor, aralarında eşit şekilde paylaştırıyor. 

Savaşa katılmayan bazı ashabının payını da ayırıyor. Savaşçılarla 

oturanlar arasında bir ayırıma gitmiyor. Atlılara piyadelere göre 

daha fazla bir pay ayırmıyor. Ardından, bir süre sonra konuyla ilgili 

ikinci ayet iniyor: "...bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz herhangi bir 

şeyin beşte biri Allah'a, Resulü'ne, onun yakın akrabasına... aittir." [41. 

ayet] Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.a), onlara verdiği paylardan 

beşte birlik (humus) bir payı ayırıyor, gerisini onlara bırakıyor. Enfâl 

ile ilgili ayetleri birbirleriyle bağlantılı olarak ele aldığımızda, 

karşımıza çıkan manzara budur. 

Dolayısıyla "Sana enfâlden sorarlar." ifadesi, ayetlerin akışından 

algılanan ipuçlarıyla birlikte düşünüldüğünde, şöyle bir tablo 

belirginleşiyor: Müslümanlar, savaş ganimetlerinin mülkiyetinin 

kendilerine ait olduğunu zannedip bunların kimlere yetişeceği veya 

bunları nasıl paylaşacakları noktasında görüş ayrılığına düştükten 

veya her iki hususta da böyle bir tartışma baş gösterdikten sonra 

Peygamberimizden (s.a.a) savaş ganimetlerinin hükmünü 

sormuşlardır. 

Buna göre, "De ki: Enfâl, Allah'ın ve Elçisi'nindir." ifadesi, bu 

sorularına ilişkin bir cevaptır. Bu cevap, onların enfâlin sahibi 

olmadıklarına, enfâlin sahibinin Allah ve Resulü olduğuna, 

dolayısıyla Allah ve Resulü'nün istediği yerlere verileceğine ilişkin 

bir açıklamayı içeriyor. Bu açıklamayla aralarındaki tartışma ve 

kavga kökünden kesilmiş oluyor. 

Dolayısıyla ganimetlerle ilgili üç ayetten şu sonuç çıkıyor: 

Ganimetlerde asıl mülkiyet Allah'ın ve Resulü'nündür. Sonra bu 

ganimetlerin beşte dördü, yemek ve sahip olmak üzere mücahitlere 
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veriliyor. Beşte biri de Allah, Peygamberi, Peygamber'in akrabaları ve 

diğer gruplar için ayrılıyor. Bunlar, kendileri için ayrılan paylar 

üzerinde tasarruf hakkına, özel meseleleri için harcama yetkisine 

sahiptirler. 

Ayrıca şunu da anlıyoruz ki: "De ki: Enfâl, Allah'ın ve 

Elçisi'nindir..." ifadesi, genel bir hükmü içermektedir. Bu hüküm, 

savaş ganimetleriyle birlikte toplumdaki boş evler, terk edilmiş 

köyler, dağların başları, derelerin yatakları, sultanların şahıslara 

bağışladığı araziler, mirasçısı bulunmayan terekeler gibi fazlalık 

sayılan tüm malları kapsar. Bu sayılanlardan savaş ganimetleri, 

Peygamber'in (s.a.a) uygulaması deliliyle savaşan Müslümanlara 

aittir. Geriye kalanları ise, Allah ve Resulü'nün mülkiyeti altında 

bakidir. 

Ayetler üzerinde düşündüğümüz zaman bu sonuçlara varıyoruz. 

Bu hususta tefsir bilginleri değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Geniş 

tefsir kitaplarına başvurulduğunda, bu değerlendirmeleri öğrenmek 

mümkündür. Ancak bu değerlendirmeleri burada aktarmanın, 

birbirleriyle çelişen veya örtüşen kısımları uzun uzadıya sunmanın 

bir yararı yoktur. 

2–3) Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 

ürperir, O'nun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını 

artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve 

kendilerine verdiğimiz rızktan harcarlar. 

Bu iki ayet ile onlardan sonraki ayette, gerçek müminlerin ayırıcı 

özellikleri, üstün nitelikleri ve onlar için öngörülen sayısız ödüller 

açıklanıyor. Böylece "Allah'tan korkun, aranızı düzeltin..." ayetinin 

kapsamına girenler netleştiriliyor. 

Yüce Allah, Kur'ân'ın değişik yerlerinde müminlerle ilgili olarak 

zikrettiği nitelikler arasından beş tanesini seçerek, onların ayırıcı 

özellikleri olarak bunların altını çiziyor. Özellikle bunların 

seçilmesinin nedeni, bunların, müminlerin çok sayıdaki üstün 

niteliklerini gerektirici olması ve gerçek imanın ayrılmaz yansımaları 
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olmasıdır. Özellikle bu niteliklere dikkat edildiği ve onlar üzerinde 

düşünüldüğü zaman bu etkinlikleri belirgin bir şekilde ortaya çıkar. 

Bu sayede nefislerini takva duygusu doğrultusunda eğitmeleri, 

aralarını düzeltmeleri, Allah'a ve Resulü'ne itaat etmeleri daha kolay 

hâle gelir. 

Bu beş ayırıcı özellik şunlardır: Allah anıldığı zaman kalbin 

ürpermesi, Allah'ın ayetlerini dinlerken imanın artması, Allah'a 

güvenip dayanma (tevekkül), namaz kılma, Allah'ın rızk olarak 

verdiği mallardan hayır amaçlı harcamalarda bulunma (infak). Bu 

niteliklerin ilk üçü, kalple ilgilidir. Son ikisi ise, insanın bedensel 

organlarıyla yerine getirdiği eylemlerdir. 

Bu niteliklerden söz edilirken, doğal olarak aralarında bulunan 

sıralama gözetilmiştir. Çünkü iman nuru aşamalı olarak kalbe yansır. 

Gitgide yoğunlaşır, katlanır. Derken gerçek anlamda olgunluğa 

erişir. İman nuru, ilk önce kalbin Allah'ın adının anılmasıyla birlikte 

ürpermesi, titremesi şeklinde etkisini gösterirken parlar. İşte şu 

ifadede bu gelişme anlatılıyor: "Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı 

zaman yürekleri ürperir." 

Bundan sonra iman genişler, derinlik kazanır, gelişir; Allah'ın 

varlığına ve birliğine delâlet eden, gerçek bilgilere ulaştıran ayetler 

içinde manevî bir gezintiyle dal budak verir. İşte mümin, bunlar 

üzerinde her düşündüğünde imanı biraz daha artar, olgunlaşır. Bu 

şekilde imanı güçlenir, yoğunlaşır, nihayet yakin aşamasında kalıcılık 

kazanır. İşte şu ifade bunu vurgulamaya yöneliktir: "O'nun ayetleri 

kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır." 

İman artıp olgunlaşınca, insan Rabbinin makamının ve kendi 

konumunun bilincine varır, realiteyle örtüşen bir bilgiye sahip olur. 

O realite de şudur: Her şeyin yönetimi yüce Allah'ın elindedir. Çünkü 

her şeyin eninde sonunda döneceği biricik Rab O'dur. O hâlde 

insanın sadece O'na güvenip dayanması, yalnızca O'na tevekkül 

etmesi, hayatının her meselesinde O'nu vekil edinmek suretiyle 

O'nun iradesine tâbi olması, hayat yolculuğunda kendisi için 
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öngördüğü kararları hoşnutlukla kabul etmesi gerekir. O'nun 

koyduğu hükümler doğrultusunda hayatını sürdürmesi, O'nun 

yasalaştırdığı şeriatı hayat sistemi edinmesi, emirlerine uyması, 

yasaklarını dinlemesi gerekir. İşte şu ifadede buna işaret ediliyor: "ve 

yalnız Rablerine tevekkül ederler." 

Sonra iman tam olgunlaşmış olarak kalbe yerleşince, kulun 

ibadet yoluyla Rabbine yönelmesini kaçınılmaz kılar. Artık insan 

kendini kulluk makamına oturtur, büyük bir içtenlikle, salt bir kulluk 

duygusuyla boyun büker.  

İşte namaz dediğimiz eylem bunun ifadesidir. Namaz kul ile 

Rabbi arasında bir iletişim aracıdır. Sonra toplumsal ihtiyaçların 

kişisel çabalarla giderilmesine sıra gelir. Allah'ın kendisine rızk 

olarak verdiği mal veya ilim gibi şeylerle, bu hususların yoksulu 

olanlara hayır amaçlı yardımda bulunma eylemi devreye girer. Bu da 

kişi ile toplumun diğer bireyleri arasındaki ilişkinin niteliğidir. İşte şu 

ifadede insanlar arası bu iletişime işaret edilmiştir: "Namazlarını 

kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan harcarlar." 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki, "imanlarını 

artırır" ifadesi, nitelik bakımından bir artışa işaret etmektedir. İmanın 

olgunluğunun artması yani. Yoksa bazı müfessirlerin ihtimal 

dâhilinde gördükleri nicelik bakımından bir artış, yani müminlerin 

sayılarının artması kastedilmemiştir.  

4) İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında 

dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızk var. 

Burada yüce Allah, yukarıda saydığı beş özelliği üzerinde 

taşıyanların gerçek imana sahip oldukları hükmünü veriyor. Bu 

yüzden kendilerine tükenmez bir rızk bahşedileceği şeklinde mutlak 

bir ifade kullanıyor: "Onlara Rablerinin katında dereceler... var." 

Dolayısıyla her gerçek mümin için öngörülen olgunluk nitelikleri, 

tükenmez ödül ve büyük ecir, bunlar için de vardır. 

"Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızk 

var." Bağışlanma, yüce Allah'ın onlar tarafından işlenen günahları 
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silmesi, görmezlikten gelmesi demektir. Kerim (bol, tükenmez, hoş, 

güzel) rızktan maksat da, yararlanacakları cennet nimetleridir. Yüce 

Allah Kur'ân'ın birçok yerinde "kerim rızk" ifadesiyle cenneti ve 

nimetlerini kastetmiştir. Buna şu ayeti örnek gösterebiliriz: "İnanıp iyi 

işler yapanlar için bağışlanma ve tükenmez bir rızk vardır. Ayetlerimizi 

etkisiz bırakmak için çalışanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır." 

(Hac, 50-51) Bunun dışında başka ayetler de örnek olarak sunulabilir. 

Dolayısıyla, "Onlara Rablerinin katında dereceler... var." ifadesiyle, 

yakınlık ve yaklaştırılmışlık mertebeleri ve manevî saygınlık 

dereceleri kastedilmiştir. Öyledir; çünkü bağışlanma ve cennet, 

Allah'a yakınlık mertebelerinin etkilerinden ve ayrıntılarından başka 

bir anlam ifade etmezler. 

Ayette işaret edilen müminler için bu derecelerin varlığının ifade 

edilmesi, bütün derecelerin bütün müminler için olduğunu gösterir. 

Her bir mümin için bu derecelerin tümünün olduğunu değil. Çünkü 

bu dereceler imanın gerekleridir. İman ise farklılık gösterir, çeşitli 

mertebelere sahiptir. Dolayısıyla bahşedilen derecelerin de bu iman 

derecelerine karşılık olması kaçınılmazdır. Bazı müminler için bir tek 

derece vardır, bazısına iki derece bahşedilir, kiminin birçok derecesi 

vardır. Burada belirleyici olan, onların iman bazındaki farklı 

derecelere sahip olmalarıdır. 

Aşağıdaki ayetler bu anlamı pekiştirir niteliktedirler: "Allah 

sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin." 

(Mücâdele, 11), "Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan 

kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış 

yeridir! Onların Allah katındaki dereceleri farklıdır. Allah onların 

yaptıklarını görmektedir." (Âl-i İmrân, 162-163) 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki, bazı tefsir 

bilginlerinin ayette geçen "dereceler"i, cennet dereceleri şeklinde 

yorumlamaları, ayetin akışının gerektirdiği bir yorum değildir. 

Bilakis, bununla Allah'a yakınlık derecelerinin kastedildiği 
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belirginleşmiştir. Ama daha önce de vurguladığımız gibi, bunların 

her biri diğerini gerektiren olgulardır. 

5–6) Nitekim Rabbin hak üzere seni evinden çıkarmıştı. 

Hâlbuki müminlerden bir grubu bundan hoşlanmıyordu. Onlar 

için hak ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre ölüme 

sürükleniyorlarmış gibi hak konusunda seninle tartışıyorlardı. 

Ayetlerin akışı, "Nitekim... seni çıkarmıştı." ifadesinin, "De ki: 

Ganimetler, Allah'ın ve Elçisi'nindir." ifadesiyle ilintili olduğunu 

gösteriyor. Bu durumda takdirî açılım şöyle olur: "Bazılarının hoşuna 

gitmese de Allah, ganimetlerin Allah ve Resulü'nün olmasına 

hükmetti. Nitekim onlardan bir grubun hoşuna gitmemesine rağmen 

seni hak üzere evinden çıkarmıştı."  

Şu hâlde bu gelişmelerin tümü, onların dinsel ve dünyevî 

maslahatlarını gerektirecek şekilde hak ilkesine dayanmaktadır. Ama 

onlar bunun farkında değildirler. 

Haktan maksat, batılın karşıtı gerçekliktir. Reel olarak amaçlanan 

sonuçlar doğuran sabit, değişmez olgu yani. Fiilin, yani "çıkarma"nın 

hak ile olması, fiilin realite açısından gerekli olması demektir. 

Bazılarına göre ayette geçen "hak"tan maksat, vahiydir. Diğer 

bazılarına göre maksat, cihattır. Bundan başka görüşler de ileri 

sürülmüştür. Ancak bunlar, ayetin akışı açısından uzak anlamlardır. 

Dolayısıyla iki ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: 

Allah, onların hoşlanmamasına rağmen ganimetler hakkında hak ile 

hükmünü verdi. Tıpkı seni Medine'deki evinden hakka uygun olarak 

çıkarması gibi. Nitekim seni çıkardığı sırada, müminlerden bir grup 

bundan hoşlanmamıştı. Genel hatlarıyla hak ortaya çıkmış olmasına 

rağmen bu konuda seninle tartışıyorlardı. Bu hâlleriyle onlar, ölüme 

sevk edilen bir topluluğu andırıyorlardı. Ölgün bakışlarla kendileri 

için hazırlanan ölüm gereçlerine ve sebeplerine gözlerini dikmiş 

ölüm mahkûmları gibi. 
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Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

el-Kâfi'de, müellif kendi rivayet zinciriyle Salih Kul İmam Musa 

Kâzım'dan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Sahipleri tarafından terk 

edilen bütün harap yurtlar, atlarla ve bineklerle hücum edilerek 

kazanılmayan, savaşmadan barış yoluyla elde edilen yurtların 

halkının kendi elleriyle verdikleri topraklar, enfâl kapsamındadır."  

İmam (a.s) devamla dedi ki: "Dağların başları, derelerin yatakları, 

sazlıklar, işlenmemiş sahipsiz topraklar da İmam'a aittir. Yine 

kralların has malları, yani gasp dışı bir yolla ellerinde bulunan 

(kıymetli) mallar da İmam'a aittir. Gasp yoluyla elde edilen mallar 

ise, sahiplerine iade edilmelidir. Yine İmam, mirasçısı olmayan 

kimselerin mirasçısıdır ve çaresiz kimselerin geçimini temin 

etmelidir." [Usul-i Kâfi, c.1, s.541] 

Aynı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle İmam Cafer Sadık'ın 

(a.s), "Sana enfâlden sorarlar" ifadesiyle ilgili olarak şöyle 

buyurduğunu rivayet eder: "Bir kimse öldüğünde mirasçısı 

bulunmuyorsa, onun malı enfâl kapsamına girer." [c.1, s.546] 

Ben derim ki: Bu iki rivayetin içeriğini destekleyen birçok hadis 

Ehlibeyt İmamları'ndan rivayet edilmiştir. Bunlarda "enfâl" 

kelimesinin "savaş ganimetleri" anlamında zikredilmemiş olmasının 

bir sakıncası yoktur. Çünkü ayetin akışından da anlaşıldığı gibi ayet, 

konusu itibariyle buna zaten işaret etmektedir. 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde şöyle denir: Said b. Mansur, 

Ahmed, İbn Münzir, İbn Ebî Hatem, İbn Hibban, Ebu'ş-Şeyh, Hâkim 

-sahih olduğunu belirterek-, Beyhakî ve İbn Mürdeveyh, Ubade b. 

Samit'ten şöyle rivayet ederler:  

"Resulullah (s.a.v) ile beraber Medine'den çıktık. Ben onunla 

birlikte Bedir Savaşı'na katıldım. Derken insanlar (iki ordu) karşı 

karşıya geldi. Allah, düşmanı yenilgiye uğrattı. Bir grup, hezimete 

uğramış olarak kaçanların ardından giderek onları öldürüyordu. Bir 

grup, düşman ordugâhında ganimetleri toplamakla meşguldü. Bir 
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grup da Peygamberimizin (s.a.v) etrafını sarmış, düşmanın 

beklenmedik bir anda ona yaklaşmasına fırsat vermemek için hazırda 

bekliyordu. Derken akşam oldu ve insanlar toplanmaya başladılar. 

Ganimet toplayan grup, 'Biz ganimetleri topladık. Dolayısıyla bizden 

başka kimsenin ganimetlerde hakkı yoktur.' dedi. Düşmanın peşine 

düşenler de, 'Ganimetler hususunda siz bizden daha çok hak sahibi 

değilsiniz. Biz düşmanı ganimetlerden uzaklaştırdık ve onları 

yenilgiye uğrattık.' dediler. Resulullah efendimizi (s.a.v) koruyanlar 

ise, 'Siz bizden daha çok hak sahibi değilsiniz. Biz Resulullah'ın (s.a.v) 

etrafını sardık, onu düşmanın ani bir baskınından koruduk.' dediler. 

Bunun üzerine, 'Sana enfâlden sorarlar; de ki: Enfâl, Allah'ın ve 

Elçisi'nindir... Allah'tan korkun, aranızı düzeltin.' ayeti indi. Resululah 

da (s.a.v) ganimetleri Müslümanlar arasında bölüştürdü." 

Aynı eserde şöyle geçer: İbn Ebî Şeybe, Ebu Davud, Nesaî, İbn 

Cerir, İbn Münzir, İbn Hibban, Ebu'ş-Şeyh, İbn Mürdeveyh, Hâkim -

sahih olduğunu belirterek- ve Beyhakî -ed-Delâil adlı eserinde- İbn 

Abbas'tan şöyle rivayet ederler: "Bedir Savaşı olduğu gün, 

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Bir düşmanı öldürene şu şu 

ödüller var. Bir düşmanı tutsak alana şu şu ödüller var.' Yaşlılar 

sancağın altında direndiler. Gençlerse düşmanları öldürmeye ve 

ganimetleri elde etmeye koştular. Yaşlılar gençlere dediler ki: 'Bizi de 

topladığınız ganimetlere ortak edin. Biz sizin için bir destektik. Eğer 

size bir şey olsaydı, bize sığınırdınız.' Aralarında tartışma çıktı, 

problemin çözümü için Peygamber'e (s.a.v) başvurdular. Bunun 

üzerine, 'Sana enfâlden sorarlar; de ki: Enfâl, Allah'ın ve Elçisi'nindir.' 

ayeti indi ve Resulullah ganimetleri onlar arasında eşit şekilde 

paylaştırdı." 

Yine aynı eserde, "İşte gerçek müminler onlardır." ifadesiyle ilgili 

olarak deniliyor ki: "Taberanî, Hâris b. Malik el-Ensarî'den şöyle 

rivayet eder: "Hâris, bir gün Resulullah (s.a.v) ile karşılaştı. 

Resulullah ona, 'Nasıl sabahladın ey Hâris?' diye sordu. 'Gerçek bir 

mümin olarak.' diye cevap verdi. Resulullah ona şöyle buyurdu: 

'Söylediğin söz üzerinde iyi düşün! Şüphesiz her şeyin bir gerçekliği 
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vardır; senin imanının gerçekliği nedir?' Hâris şöyle arz etti: 'Nefsimi 

dünyadan koparmışım. Artık gecemi uyanık, gündüzümü susuz 

geçiriyorm. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehlini seyrediyor gibiyim. 

İniltileri birbirine karışmış olan cehennemlikleri seyrediyor gibiyim.' 

Resulullah şöyle buyurdu: 'Ey Hâris! Gerçek marifete ermişsin, onu 

korumaya çalış.' Peygamberimiz bu sözü üç kere tekrarladı." 

Ben derim ki: Bu hadis, Şiî kanallardan da çeşitli rivayet 

zincirleriyle aktarılmıştır. 
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Ayetlerin Meali  

7- Hani Allah size, iki topluluktan birinin sizin olacağını 

vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. 

Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirlerin ardını 

kesmek istiyordu. 

8- Ki suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin, batılı da ortadan 

kaldırsın. 

9- Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz; O da, "Ben, 

arkalarından başkaları da gelecek olan bin melek ile size yardım 

edeceğim." diye duanızı kabul buyurmuştu. 

10- Allah bunu ancak müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın 

diye yaptı. Yoksa yardım, yalnız Allah katındandır. Çünkü Allah 

daima üstündür, hikmet sahibidir. 

11- Hani kendi katından bir güven olarak sizi hafif bir uykuya 

daldırıyordu; sizi arındırmak, Şeytan'ın vesvese ve pisliğini sizden 

gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve adımlarınızı sağlamlaştırmak 

için gökten size su indiriyordu. 

12- Hani Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle 

beraberim; siz inananları pekiştirin; ben inkâr edenlerin yüreklerine 

korku salacağım. Artık vurun boyunların üstüne, vurun onların her 

parmağına." 

13- Bu, onların Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelmelerinden ötürüdür. 

Kim Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelirse, muhakkak ki Allah'ın cezası 

çetin olur. 

14- İşte böyle; şimdi tadın onu ve (bilin ki) kâfirler için ateş azabı 

da vardır. 
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Ayetlerin Açıklaması 

Ayetlerde Bedir Savaşı'ndan söz ediliyor. Bu, Müslümanların 

katıldıkları ilk savaştır. İleride de açıklanacağı gibi, ayetlerin akışı, 

Bedir Savaşı'ndan sonra indiklerini ortaya koymaktadır. 

7) Hani Allah size, iki topluluktan birinin sizin olacağını 

vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. 

Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirlerin ardını 

kesmek istiyordu. 

Yani, "Hatırlayın o zamanı ki Allah size... vadediyordu..." Bu, 

Allah'ın onlara yönelik iyiliklerini açıklama, üzerlerindeki 

nimetlerini sayma amaçlı bir açıklamadır. Ki şunu açıkça bilsinler ki, 

Allah karşılarına bir iş çıkarıyorsa veya üzerlerine bir hüküm 

indiriyorsa, mutlaka hakka dayalı olarak gerçekleştiriyordur. Bunda 

onların maslahatları gözetilmiş, mutlulukları hedeflenmiştir. Bu 

nedenle bu gibi meselelerde ihtilâfa düşmemeleri, Allah'ın kendileri 

için seçtiğini hoşnutsuzluk ve memnuniyetsizlikle karşılamamaları, 

tam tersine işleri hususunda Allah'a güvenip dayanmaları, O'na ve 

Elçisi'ne itaat etmeleri gerekmektedir. 

Ayette geçen iki topluluktan maksat, kervan ve kervanı korumak 

için seferber olmuş ordudur. Kervan dediğimiz, Kureyş'in ticaret 

kervanıydı ve onlara ait malları taşıyordu. Bu kervanı, aralarında Ebu 

Süfyan b. Harb'in de bulunduğu kırk kişilik bir grup koruyordu. 

Seferber olan topluluk ise, bin kişiden oluşan Kureyş ordusuydu. 

"Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek... istiyordu." ifadesi, 

cümle içinde hâl konumundadır. Hakkın gerçekleştirilmesi (ihkak-ı 

hak), hakkın açığa çıkarılması ve gerekli olan sonuçlarının 

belirginleştirilmesi suretiyle kalıcı hâle getirilmesi anlamına 

gelmektedir. Allah'ın sözleri de, yüce Allah'ın peygamberlerine 

yardım edeceğine ve hak dinini egemen kılacağına ilişkin olarak 

verdiği karar anlamına gelir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

"Gönderilen elçi kullarımıza şu sözümüz geçmişti: Zafere ulaştırılanlar, 

mutlaka kendileri olacaktır. Ve galip gelenler, mutlaka bizim ordumuz 
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olacaktır." (Sâffât, 171-173) "Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek 

istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasa da, Allah nurunu tamamlayacaktır. O, 

Elçisi'ni hidayet ve hak din ile gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da, onu 

bütün dinlere üstün getirsin." (Saff, 8-9)  

Tefsirini sunduğumuz ayette geçen "bi kelimatihi=sözleriyle" 

ifadesi, "bi kelimetihi=sözüyle" şeklinde de okunmuştur. Bu okuyuş, 

daha isabetli ve verilmek istenen mesaja daha yakındır. Yine ayette 

geçen "ed-dâbir" sözcüğü, bir şeyin ardından gelip onunla ilintili ve 

ona bitişik olan şey demektir. Bir şeyin ardının kesilmesi ise, bir şeyin 

izlerinin kalmayacağı, bütün ayrıntılarının ve uzantılarının ortadan 

kaldırılacağı şekilde yok edilmesinden, kökünün kurutulmasından 

kinaye olarak kullanılan bir deyimdir. 

Dolayısıyla ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: 

Hatırlayın ki, bir zaman Allah size, iki topluluktan biri sizin olacak 

diye vadetmişti. Allah'ın yardımıyla onlara üstünlük sağlayacaktınız. 

Kervan veya ordu. Ama siz, size vadedilen topluluğun kervan 

olmasını istiyordunuz. Çünkü ordunun güçlü olduğunu 

biliyordunuz. Son derece güçlü ve sıkı savaşçılardan oluşan bir 

orduydu. Buna karşılık siz zayıf ve güçsüzdünüz. Allah ise, bunun 

aksini istiyordu. Sizi orduyla karşılaştırmak ve sizi onlara üstün 

getirmek, dolayısıyla hakkı belirginleştirip üstün getirmek, böylece 

kâfirlerin köklerini kazıyıp artlarını kesmek istiyordu. 

8) Ki suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin, batılı da 

ortadan kaldırsın. 

Ayetin akışı, ifadenin orijinalinin başındaki "lâm" harfinin amaç 

bildirmeye dönük olduğunu ortaya koyuyor. "gerçekleştirsin" ifadesi, 

"size... vadediyordu" ifadesiyle ilintilidir. Yani, vaadinden asla 

dönmeyen Allah, size bunu vadediyordu ki, bununla hakkı 

gerçekleştirsin ve batılı iptal etsin; suçlular hoşlanmasalar, 

istemeseler de. 
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Bununla anlıyoruz ki, "hakkı gerçekleştirsin..." ifadesi, aynı anlama 

gelse de, "Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek... İstiyordu." 

ifadesinin bir tekrarı değildir. 

9) Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz; O da, "Ben, 

arkalarından başkaları da gelecek olan bin melek ile size yardım 

edeceğim." diye duanızı kabul buyurmuştu. 

Tefsirini sunduğumuz ayet ile Âl-i İmrân Suresi'nde yer alan ve 

bu kıssaya işaret eden ayet arasında bir uyum vardır: "Nitekim 

Bedir'de, Allah sizi zafere ulaştırdı. Oysa siz güçsüz idiniz. O hâlde 

Allah'tan korkun ki, şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere; 'Rabbinizin 

size, gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi, size yetmez mi?' 

diyordun. Evet, eğer sabırlı olur ve (kötülüklerden) sakınırsanız, onlar şu 

anda üzerinize saldırsalar, Allah size beş bin nişanlı melekle yardım eder. 

Allah bunu sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla güven bulsun diye 

yaptı. Yoksa zafer, sadece üstün ve güçlü olan hikmet sahibi Allah 

katındandır." (Âl-i İmrân, 123-126) 

İki surenin (Âl-i İmrân ve Enfâl surelerinin) ilgili ayetlerini 

birbirine uyarladığımız zaman, "arkalarından başkaları da gelecek 

olan bin meleğin indirilmesi"nden, peşlerinden başkaları gelecek olan 

bin meleğin indirilmesinin kastedildiği ortaya çıkıyor. Böylece 

"arkalarından başkaları da gelecek olan bin melek" ile "indirilen üç 

bin melek" arasında uyum olduğu anlaşılıyor. 

Bununla, bazılarının, "Meleklerin, arkalarından başkalarının da 

gelecek olmasından maksat, bin meleğin ardından diğer bin meleğin 

gelmesidir. Çünkü meleklerin her biriyle beraber, terkisinde bir 

melek vardı. Böylece iki bin melek oluyorlar." şeklindeki 

değerlendirmelerinin yanlış olduğu anlaşılıyor. Yine bazıları 

demişlerdir ki: "Maksat, meleklerin birbiri ardınca gelmeleridir." 

Başkaları da demişler ki: "Maksat, onların Müslümanların peşinden 

gelmiş olmalarıdır." Dolayısıyla "murdifîn" ifadesi, "râdifîn" 

anlamına gelmiş olur. Diğer bazılarının görüşü de şöyledir: "Maksat, 
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Müslümanların onları izlemeleridir. Melekler Müslüman askerlerin 

önüne geçmiş ve kâfirlerin kalplerine korku salmışlardı. 

10) Allah bunu ancak müjde olsun ve kalpleriniz bununla 

yatışsın diye yaptı. Yoksa yardım, yalnız Allah katındandır. Çünkü 

Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. 

Melekler müşrikleri öldürmek için indirilmemişlerdi. Onlar bir 

tek kâfiri dahi öldürmediler. Onlardan öldürülenlerin üçte birini veya 

yarısını Hz. Ali (a.s), geri kalan üçte ikisini ve yarısını da diğer 

Müslümanlar öldürmüşlerdi. Melekler yalnızca, iki ordu birbirine 

girdiğinde Müslümanları kalabalık gösteriyor ve Müslümanların 

yüreklerini pekiştiriyorlardı. Müşriklerin yüreklerine de korku 

salıyorlardı. İleride bu konuyla ilgili bazı açıklamalara yer vereceğiz. 

"Yoksa yardım, yalnız Allah katındandır. Çünkü Allah daima 

üstündür, hikmet sahibidir." Yardımla ilgili gerçek durumu Allah'ın 

tekeline verme amaçlı bir açıklamadır bu. Demek isteniyor ki, eğer 

zafer sayı çokluğuna ve maddî güce ve caydırıcılığa bağlı olsaydı, o 

gün müşriklerin üstün gelmeleri gerekirdi. Çünkü müşrikler sayıca 

çok, güç bakımından son derece donanımlı, buna karşın 

Müslümanlar az ve güçsüzdüler. 

Ayetin tüm içeriği ve onunla bağlantılı olarak önceki ayetin 

içeriği, "Allah daima üstündür, hikmet sahibidir." ifadesiyle 

gerekçelendiriliyor. Buna göre Allah, üstünlüğü ile onlara yardım 

etti, zafer bahşetti; hikmeti ile de zaferin bu şekilde gerçekleşmesini 

öngördü. 

11) Hani kendi katından bir güven olarak sizi hafif bir uykuya 

daldırıyordu; sizi arındırmak, Şeytan'ın vesvese ve pisliğini sizden 

gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve adımlarınızı 

sağlamlaştırmak için gökten size su indiriyordu. 

Ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: Zafer ve müjdeli 

destek, kalplerin güvene kavuşturulması, sizi hafif bir uykunun 

aldığı sırada gerçekleşiyordu. Bu uyku, Allah'ın kalplerinize akıttığı 

güvenin neticesindeydi. Bu sayede uyudunuz. Yoksa eğer korku ve 
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ıstırap hâlinde olsaydınız, ne uyuklayabilir, ne de uyuyabilirdiniz. 

Sonra Allah sizin üzerine bir yağmur yağdırdı. Onunla sizi temizledi, 

sizden Şeytan'ın vesvesesini giderdi, kalplerinizi pekiştirdi, sıkıca 

bağladı. -Bu deyim cesaret telkin etmek anlamına gelen bir mecazdır.- 

Bu yağmur sayesinde ayaklarınız savaş meydanına sağlam bastı. 

Kumlar ıslanınca sağlam basmaya elverişli oldular veya kalplerinizi 

sağlamlaştırarak sağlam basmanızı sağladı. 

Bu bakımdan ayet, şu rivayeti destekler mahiyettedir: "Müşrikler, 

Müslümanlardan önce su kuyularının başına gelmişlerdi. 

Müslümanlar bir kum tepesinin üzerinde konaklamışlardı. Çoğu 

abdestsiz ve cenabetti. Ayrıca susuzluk da çekiyorlardı. Şeytan 

içlerine şu vesveseyi saldı: 'Düşmanlarınız sizden önce suyun başına 

geldiler. Siz ise abdestsiz ve cenabet olarak -teyemmümle- namaz 

kılıyorsunuz. Ayaklarınız kumlara batıyor.' Bunun üzerine yüce 

Allah, üzerlerine bir yağmur yağdırdı. Onunla gusül abdestini 

aldılar. Abdestsizliklerini giderdiler. Bastıkları yerler sertleşti. Buna 

karşılık düşmanlarının bulunduğu yerin toprağı cıvık bir çamur 

hâline geldi." 

12) Hani Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle 

beraberim; siz inananları pekiştirin; ben inkâr edenlerin 

yüreklerine korku salacağım. Artık vurun boyunların üstüne, 

vurun onların her parmağına." 

"Artık vurun boyunların üstüne, vurun onların her parmağına." 

Ayetin zahirinden anladığımız kadarıyla boyunların üstünden 

maksat, kafalardır. Her parmaktan maksat da, ellerinin ve 

ayaklarının bütün parmakları veya sadece ellerinin parmaklarıdır ki, 

silâh kullanamasınlar, kılıçların kabzalarını tutamasınlar. 

İlk bakışta insanın aklına geldiği gibi, "vurun" ifadesindeki 

hitabın meleklere yönelik olması mümkündür. Bu durumda 

boyunların üstüne ve her parmağa vurmaktan maksat, bu ifadelerin 

açık anlamlarıdır veya bu ifade bir kinayedir; maksat onları 

alçaltmak, yüreklerine korku salarak silâh tutma yeteneklerini 
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dumura uğratmaktır. Hitabın müminlere yönelik olması durumunda 

ise, maksat onların yüreklendirilmeleri, düşmanlarına karşı 

morallerinin yükseltilmesi, ayaklarının yere sağlam basmasının 

sağlanması, kalplerinin birbirine kenetlenmesi, müşriklere karşı 

teşvik edilmeleri, coşturulmaları olur. 

13) Bu, onların Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelmelerinden 

ötürüdür. Kim Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelirse, muhakkak ki 

Allah'ın cezası çetin olur. 

Ayetin orijinalindeki "şakku" ve yuşakık" kelimelerinin mastarı 

olan "muşâkka"; karşı çıkmak, muhalefet etmek demektir. Bu 

kelimenin kökü, "şıkk"tır. Karşı gelen kimsenin, karşı çıktığı kimsenin 

şıkkından başka bir şıkka eğilim göstermiş olması esas alınmış gibi. 

Dolayısıyla ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: Müşriklerin 

uğradığı bu durum, onların Allah'a ve Resulü'ne karşı çıkmaları ve 

bu tutumlarında inat ve ısrar etmeleri sebebiyle Allah'ın onlara 

verdiği bir cezadır. Kim Allah'a ve Resulü'ne karşı çıkarsa, bilsin ki 

Allah'ın cezası şiddetli olur. 

14) İşte böyle; şimdi tadın onu ve (bilin ki) kâfirler için ateş 

azabı da vardır. 

Kâfirlere yönelik olarak gittikçe sertleşen bir hitaptır bu. 

Üzerlerine indirilen rezil edici, alçak düşürücü azaba işaret ediliyor. 

Sonra bu azabı tatmaları emrediliyor. Bir de bundan sonra, ateş azabı 

olduğu hatırlatılıyor. 

Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde şöyle denir: "İbn Abbas'tan rivayet 

edilmiştir ki: "Bedir günü halk saf tutup savaş düzeni alınca Ebu Cehil 

şöyle dedi: 'Allah'ım, taraflardan hangisi zafere daha lâyıksa onu 

muzaffer kıl.' Müslümanlar da Allah'tan yardım istediler. Bunun 

üzerine melekler indi ve şu ayet nazil oldu: Hani siz Rabbinizden 

yardım istiyordunuz..." 
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"Şöyle de denilmiştir: Peygamber (s.a.a), bir müşriklerin sayısal 

çokluklarına baktı, bir de Müslümanların sayısal azlıklarına baktı. 

Sonra kıbleye yönelerek şöyle dedi: 'Allah'ım! Bana verdiğin sözü 

yerine getir. Allah'ım! Eğer bu küçük topluluğu helâk edersen, artık 

yeryüzünde sana ibadet edilmez.' Peygamberimiz, bu şekilde 

Rabbine yalvarmaya devam etti; ellerini kaldırarak yakardı; öyle ki 

hırkası omuzlarından kayarak yere düştü. Bunun üzerine yüce Allah 

şu ayeti indirdi: 'Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz...' Ömer b. 

Hattab'dan, Süddî'den ve Ebu Salih'ten rivayet edilmiştir. İmam 

Muhammed Bâkır'dan (a.s) da rivayet edilmiştir." 

Mecmau'l-Beyan'da devamla şöyle denir: "Resulullah (s.a.a) 

savaş meydanında akşamlayıp gecenin karanlığı çökünce, ashabını 

hafif bir uyku aldı. Kumluk bir yerde konaklamışlardı. Bu yüzden 

ayaklar yere basınca kayıyorlardı. Derken Allah çisentili bir yağmur 

yağdırdı; toprak sıkıştı ve ayaklar kaymamaya başladı. Yağmur 

Kureyş ordusunun bulunduğu tarafta ise sağanak şeklinde 

yağıyordu. Allah da onların yüreklerine korku salmıştı. Şu ayette 

işaret edildiği gibi: Ben inkâr edenlerin yüreklerine korku salacağım..." 

Ben derim ki: Ayetin, "Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz..." 

şeklindeki lafzı, onun Bedir günü, Allah'tan yardım dilemelerinin 

hemen sonrasında inmiş olması ihtimaliyle örtüşmüyor. Tam tersine 

ayetin akışı, onun, "Sana enfâlden sorarlar..." ayeti ile ondan sonraki 

ayetlerle birlikte indiğini göstermektedir. Buna göre ayet, geçmişte 

olan bir durumu ve yüce Allah'ın Müslümanlara yönelik iyiliklerini, 

onlara indirdiği zafer alâmetlerini ve çeşitli nimetleri anlatıyor ve bu 

hatırlatma ile, Müslümanların Allah'a şükretmeleri, emir ve yasakları 

hususunda O'na itaat etmeleri maksadı güdülüyor. 

Büyük bir ihtimalle, Müslümanların yardım istemelerinin 

zikredilmesinden sonra ayetin inişinin zikredilmesiyle, ayetin 

içeriğinin bu olayla ilgili olduğu kastedilmiştir. Nitekim ayetlerin iniş 

sebeplerine ilişkin rivayetlerde bunun örnekleri çoktur. 
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Tefsiru'l-Burhan'da, İbn Şehraşub'dan şöyle rivayet edilir: 

"Peygamber (s.a.a) kendisi için hazırlanan karargâhın içinde şöyle 

dedi: 'Allah'ım! Eğer bugün bu küçük topluluğu helâk edersen, 

bugünden sonra artık sana ibadet edilmez.' Bunun üzerine yüce 

Allah, 'Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz...' ayetini indirdi. 

Bunun ardından Peygamberimiz karargâhından çıktı, bir yandan da 

şunları söylüyordu: 'Toplulukları hezimete uğrayacak ve gerisin geri 

dönüp kaçacaklar.' Allah onu beş bin işaretli melekle destekledi. 

Böylece Müslümanları müşriklerin gözünde kalabalık gösterdi, 

müşrikleri de Müslümanların gözünde az gösterdi. Sonra şu ayeti 

indirdi: 'onlar da uzak kenarında idiler.' [Enfâl, 42] Onlar vadinin uzak 

kenarında geniş kumluk alanda, Peygamberimiz (s.a.a) de vadinin 

yakın kenarında kuyunun yanında bulunuyordu." 

Ben derim ki: Bundan önceki rivayet için söylediklerimiz, bunun 

için de geçerlidir. 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde şöyle denir: "Siyer yazarları 

demişler; Ebu Hamza ve Ali b. İbrahim de tefsirlerinde zikretmişler 

bunların sözlerini birbirine karıştırarak nakletmiştir- ki: Ebu Süfyan, 

Kureyş kervanıyla birlikte Şam'dan dönüyordu. Kervanda Kureyş'in 

misk yüklü develerden ibaret malları vardı. Kureyş'ten kırk atlı da 

kervana eşlik ediyordu. Peygamber (s.a.a) ashabını kervanı ele 

geçirmek için hareket etmeye çağırdı. Buyurdu ki: 'Bakarsınız Allah, 

bu kervanı enfâl olarak size verir.' İnsanlar Peygamber'in sözüne 

icabet ettiler. Ama bir kısmı elini çabuk tutup hemen hazırlandı, bir 

kısmı ise ağır davrandı. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.a) bir hile veya 

savaş ile karşılaşacağını sanmıyorlardı. Sadece Ebu Süfyan'ı 

yakalamak ve kervanı ganimet olarak ele geçirmek için Medine'den 

çıkıyorlardı." 

"Ebu Süfyan Peygamberimizin (s.a.a) harekete geçtiğini haber 

alınca, Damdam b. Amr el-Gıfarî'yi ücretle tutarak Mekke'ye 

gönderdi. Kureyş'e gitmesini, onları seferber etmesini, Muhammed'in 

ashabıyla birlikte kervanlarına saldırmak üzere olduğunu haber 
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vermesini emretti. Damdam, hızla Mekke'ye doğru yol almaya 

başladı." 

"Bu arada Abdulmuttalib'in kızı Âtike, Damdam b. Amr'ın 

gelişinden üç gün önce bir rüya gördü. Rüyada bir adam devesinin 

üzerinde çıkıp gelmiş ve 'Ey Galiboğulları! Yıkılacağınız yerlere 

koşun!' diyordu. Sonra bu adam devesiyle Ebu Kubeys dağına çıkıyor 

ve oradan bir taş yuvarlıyordu. Taş parçalanıyor ve Kureyş'ten isabet 

etmedik ev bırakmıyordu. Her parçası bir eve değiyordu. Âtike 

büyük bir korkuyla uyandı ve rüyasını Abbas'a anlattı. Abbas da 

Utbe b. Rebia'ya haber verdi. Utbe dedi ki: 'Bu, Kureyş'e dokunacak 

bir felâkete işarettir.' Derken rüya kentte yayıldı ve Ebu Cehil'in 

kulağına gitti. Ebu Cehil bu rüyayı duyunca şunları söyledi: 'Bu da 

Abdulmuttaliboğulları'nın kadın peygamberidir! Lat'a ve Uzza'ya 

yemin ederim ki, üç gün bekleyeceğiz. Eğer gördüğü rüya gerçek 

olursa, ne âlâ! Aksi takdirde aramızda şöyle bir yazı yazacağız: 

Araplar arasında Haşimoğulları'nın kadınlarından ve erkeklerinden 

daha yalancı bir ev halkı yoktur." 

"Üçüncü gün olunca Damdam çıka geldi ve Kureyş'e şöyle 

seslendi: 'Ey Galiboğulları, Ey Galiboğulları! Misk yüklü develeriniz, 

misk yüklü develeriniz! Kervan, kervan! Yetişin! Ama yetişeceğinizi 

de sanmıyorum. Muhammed ve Medineli Sabiîler kervanınızı ele 

geçirmek için harekete geçtiler.' Bunun üzerine kervanı kurtarmak 

amacıyla sefer hazırlıklarına başladılar. Kureyş'in ileri gelenlerinden 

herkes ordunun donatılması için büyük oranda mal bağışladı. Sefere 

katılmayanların evlerini yıkacaklarını duyurdular. Onlarla birlikte 

Abbas b. Abdulmuttalib, Nevfel b. Hâris b. Abdulmuttalib ve Akil b. 

Ebu Talib de sefere katıldı. Beraberlerinde def çalan çengi cariyeler de 

götürdüler." 

"Peygamberimiz (s.a.a) üç yüz on üç kişiyle birlikte yola çıktı. 

Bedir kuyularının bulunduğu yere yaklaşınca, Kureyş'in 

hareketlerini izlemek üzere bir gözcü görevlendirdi. Gözcü, 

Kureyşlilerin hareket ettiğini kendisine haber verdi. Ebu Hamza'nın 

rivayetinde ise şöyle deniyor: Resulullah (s.a.a), kervanın 
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hareketlerini izlemek üzere bir gözcü görevlendirdi. Gözcünün adı 

Adiy idi. Gözcü gelip Resulullah'a kervandan nerede ayrıldığını 

haber verince, Cebrail indi ve müşriklerin Mekke'den seferber 

olduklarını bildirdi. Peygamber (s.a.a) arkadaşlarıyla kervana 

saldırma veya orduyla karşılaşma hususunda istişarelerde bulundu. 

Ebu Bekir kalktı ve şunları söyledi: 'Ya Resulallah! Bu, onca kendini 

beğenmişliğiyle Kureyş'tir! İnkâr ettiği günden beri hiç inanmadı. 

Üstünlük sağladıktan bu yana hiç zelil olmadı. Biz ise, savaş için 

hazırlık yapmış değiliz.' Ebu Hamza'nın rivayetinde sözlerini şöyle 

sürdürdüğü belirtiliyor: 'Ben bu yolları iyi bilirim. Adiy şurada 

kervandan ayrıldı. Onlar yollarına devam ettiler, biz de yürüdük. 

Onlar şu günde Bedir kuyularına gelmiş olacaklar. Biz kapana 

düşmüş av gibi olacağız.' Resulullah ona, 'Otur.' dedi. O da oturdu. 

Sonra Ömer b. Hattab kalktı ve Ebu Bekir'in sözlerini aynen 

tekrarladı. Peygamberimiz (s.a.a) ona da, 'Otur.' dedi. O da yerine 

oturdu." 

"Sonra Mikdad yerinden kalktı ve şunları söyledi: 'Ya Resulallah! 

Bu, onca kendini beğenmişliğiyle Kureyş'tir. Fakat biz sana iman 

ettik, seni doğruladık ve getirdiğinin hak olduğuna tanıklık ettik. 

Allah'a yemin ederim ki, eğer bizim kor ateşin üzerine ve dikenler 

arasına dalmamızı emretsen, seninle birlikte hiç çekinmeden dalarız. 

Allah'a yemin ederim ki, İsrailoğulları'nın Musa'ya dedikleri gibi, 

'Git, sen ve Rabbin savaşın; biz burada oturacağız.' demeyiz. Aksine 

şöyle deriz: Rabbinin emrini yerine getir, biz de seninle birlikte 

savaşacağız.' Bu sözleri üzerine Resulullah (s.a.a) ona hayırlar diledi." 

"Sonra şöyle dedi: 'Ey insanlar, bana görüşünüzü bildirin.' 

Peygamberimiz bununla ensarı kastediyordu. Çünkü orada 

bulunanların çoğu ensardandı. Çünkü ensar Akabe'de 

Peygamberimize (s.a.a) biat ederken şöyle demişti: Sen bizim 

yurdumuza varıncaya kadar, biz senin başına geleceklerden sorumlu 

değiliz. Yurdumuza geldikten sonra artık sen bizim himayemizdesin. 

Oğullarımızı ve kadınlarımızı koruduğumuz gibi seni de koruruz." 
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"Peygamberimiz (s.a.a) ensarın sadece Medine'de saldıran bir 

düşman olması durumunda Peygamber'i savunmakla kendini 

sorumlu görmesinden, Medine dışında böyle bir sorumluluğunun 

olmadığını düşünmesinden endişe ediyordu."  

"Bunun üzerine Sa'd b. Muaz ayağa kalktı ve şunları söyledi: 

'Anam babam sana kurban olsun, ya Resulallah! Bana öyle geliyor ki, 

bizi kastediyorsun.' Resulullah, 'Evet.' dedi. Sa'd şunları söyledi: 

'Anam babam sana kurban olsun, ya Resulallah! Biz sana iman ettik, 

seni doğruladık ve senin Allah katından getirdiğin dinin hak 

olduğuna şahitlik ettik. Bize istediğini emret, malımızdan istediğini 

al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki, bize şu denize dalmamızı 

emretsen, seninle beraber denize dalmaktan kaçınmayız. Bakarsın 

Allah bizimle senin gözünü aydınlatan bir gelişme gerçekleştirir. Bizi 

Allah'ın bereketi doğrultusunda harekete geçir." 

"Resulullah efendimiz (s.a.a) bu sözler üzerine sevindi ve şöyle 

buyurdu: 'Yürüyün, Allah'ın bereketi sizinledir. Allah bana iki 

topluluktan birini vadetti. Allah vaadinden asla dönmez. Allah'a 

yemin ederim ki, Ebu Cehil b. Hişam'ın, Utbe b. Rebia'nın, Şeybe b. 

Rebia'nın, falanın ve falanın serilecekleri yerleri görür gibiyim."1  

"Resulullah (s.a.a) hareket emrini verdi. Müslümanlar Bedir 

denilen kukuya doğru yola çıktılar. -Ebu Hamza es-Sümalî'nin 

rivayetinde, Bedir'in Cüheyne kabilesinden bir adamın adı olduğu ve 

bu kuyu da ona ait olduğu için kuyuya onun adının verildiği 

belirtiliyor.- Kureyş ordusu da bu esnada yol alıyordu. Kendilerine 

su bulmaları için kölelerini önden gönderdiler. Peygamberimizin 

ashabı bu köleleri yakaladılar, 'Kimsiniz?' dediler. 'Biz Kureyş 

kabilesinin köleleriyiz.' şeklinde cevap verdiler. Müslümanlar, 

'Kervan nerede?' diye sordular. Köleler, 'Kervandan haberimiz yok.' 

dediler. Bunun üzerine Müslümanlar onları dövmeye başladılar. Bu 

 
1- Burada Resulullah, orduyla karşılaşılacağına işaret ediyor; ama onlar 

kervanla buluşmayı umuyorlardı. 
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sırada Peygamberimiz (s.a.a) namaz kılıyordu. Namazını 

tamamlayınca şöyle buyurdu: 'Size doğru söyledikleri zaman onları 

dövüyorsunuz, yalan söyledikleri zaman bırakıyorsunuz.' 

Müslümanlar köleleri Peygamberimizin yanına getirdiler. 

Peygamberimiz onlara sordu: 'Kimsiniz?' Dediler ki: 'Ey Muhammed, 

biz Kureyş'in köleleriyiz.' Peygamberimiz dedi ki: 'Ordudaki 

askerlerin sayısı ne kadardır?' dediler ki: 'Sayılarını bilmiyoruz.' 

Peygamberimiz (s.a.a), 'Günde kaç deve kesiyorlar?' diye sordu. 

'Dokuz, on deve kesiyorlar.' dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz 

(s.a.a) şöylele buyurdu: 'Kureyş ordusu dokuz yüz ilâ bin kişiden 

oluşmaktadır.' Peygamberimiz kölelerin alıkonmalarını emretti. Bu 

olay Kureyş'e ulaştığında korkuya kapıldılar, geldiklerine pişman 

oldular." 

"Utbe b. Rebia, Ebu'l-Buhterî b. Hişam'la karşılaştı; ona dedi ki: 

'Şu azgınlığı görüyor musun? Allah'a yemin ederim ki, bastığım yeri 

göremiyorum. Biz kervanımızı savunmak için geldik. Şimdi kervan 

kurtulmuş bulunuyor. Biz ise saldırmak ve savaşmak istiyoruz. 

Allah'a yemin ederim ki, saldırgan bir topluluk asla iflâh olmaz. 

Keşke Abdumenafoğulları'nın kervanda bulunan tüm malları 

gitseydi de biz bu sefere çıkmasaydık!' Bunun üzerine Ebu'l-Buhterî 

ona şöyle dedi: 'Sen Kureyş'in liderlerinden birisin. İnsanlar arasında 

dolaş ve Muhammed ve arkadaşlarının Nahle'de saldırdığı kervanın 

uğradığı zararı ve İbnü'l-Hadremî'nin kanını üstlendiğini duyur. 

Çünkü sen onun müttefikisin.' Utbe ona şu karşılığı verdi: Tamam, 

bunu yapacağım. Bizden İbnü'l-Hanzeliye'den (Ebu Cehil'i 

kastediyor) başka kimse buna karşı çıkmaz. Sen onun yanına git, 

benim kervanın zararını ve İbnü'l-Hadremî'nin kanını üstlendiğimi, 

onun benim müttefikim olduğunu, bu yüzden onun kanını 

karşılayacağımı bildir." 

"Ebu'l-Buhterî diyor ki: Ebu Cehil'in çadırına gittim ve Utbe'nin 

bu sözlerini ona aktardım. Ebu Cehil şöyle dedi: Utbe, Muhammed'in 

tarafını çekiyor. Çünkü o da, Abdumenafoğulları'ndandır. Ayrıca 

oğlu da onun yanındadır. Onun amacı aradan çekilmektir. Lat ve 
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Uzza'ya yemin ederim ki, Medine'yi onların başına yıkmadıkça veya 

onları tutsak alıp Mekke'ye götürmedikçe geri dönmeyiz. Araplar 

bizim bu zaferimizi duymalıdır. Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe, 

Peygamberimizin (s.a.a) yanındaydı." 

"Ebu Süfyan kervanı kurtarınca, Kureyş'e şu haberi saldı: 'Allah 

kervanınızı kurtardı, geri dönün, Muhammed'i diğer Araplarla baş 

başa bırakın. O sizinle savaşmadıkça onunla savaşmayın. Eğer geri 

dönmezseniz, çengileri geri gönderin.' Ebu Süfyan'ın elçisi Cuhfe 

denilen yerde onlarla karşılaştı. Utbe geri dönmek istedi. Ama Ebu 

Cehil ve Benî Mahzum kabilesi buna yanaşmadı. Ama çengileri 

Cuhfe'den geri gönderdiler." 

"Peygamber'in (s.a.a) ashabı, Kureyş'in sayısı hakkındaki 

haberleri duyunca paniğe kapıldılar. Allah'tan yardım istediler, 

yakardılar. Bunun üzerine yüce Allah, 'Hani siz Rabbinizden yardım 

istiyordunuz...' ayetiyle ondan sonraki ayeti indirdi." 

Tabersî devamla Mecmau'l-Beyan'da der ki: "Resulullah (s.a.a) 

Bedir günü sabah olunca ashabını harp nizamına soktu. İslâm 

ordusunda iki tane at vardı. Biri Zübeyir b. Avvam'ın, diğeri de 

Mikdad b. Esved'in idi. Yetmiş tane de deve vardı ve bunlara sırayla 

biniyorlardı. Resulullah (s.a.a), Ali b. Ebu Talib (a.s) ve Mersed b. Ebî 

Mersed el-Ganevî sırayla Mersed b. Ebî Mersed'in devesine 

biniyorlardı. Kureyş ordusunda ise dört yüz at vardı. Bazılarına göre 

ise, Kureyş'in atlarının sayısı iki yüzdü." 

"Kureyşliler Müslümanların sayıca az olduklarını görünce Ebu 

Cehil şöyle dedi: 'Bunlar bir lokmadan başka bir şey değildirler. 

Kölelerimizi göndersek onları yakalayıp getirebilirler.' Utbe b. Rebia 

dedi ki: 'Sence bir tuzak kurmuş olmasınlar, arkadan destek 

kuvvetleri gelmesin?!' Bunun üzerine Umeyr b. Vehb el-Cumehî'yi bu 

hususta bilgi edinmek için gönderdiler. Umeyr yürekli bir süvariydi. 

Atıyla İslâm ordusunun etrafında bir tur attı, sonra geri dönüp 

şunları söyledi: Ne bir tuzak kurmuşlar, ne de destek kuvvetleri var. 

Ancak Medine'nin delikanlıları ölümü göze almışlardır. Nasıl sessiz 



 

32 

 

durduklarını, zehirli yılanlar gibi dillerini çıkardıklarını görmüyor 

musunuz? Tek sığınakları kılıçlarıdır. Onların savaşmadan geri 

döneceklerini sanmıyorum. Her biri sizden birini öldürmeden 

öldürülmeyecektir. Artık siz kararınızı verin.' Ebu Cehil ona şu 

karşılığı verdi: 'Yalan söylüyorsun. Sen korkağın tekisin." 

"Bu sırada yüce Allah şu ayeti indirdi: ' Eğer barışa yanaşırlarsa, 

sen de ona yanaş.' [Enfâl, 61] Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) onlara 

şu mesajı gönderdi: 'Ey Kureyş topluluğu, sizinle savaşmayı başlatan 

taraf olmak istemiyorum. Benimle Arapların arasından çekilin.' Bu 

mesajı duyan Utbe şöyle dedi: 'Bu mesaja olumlu tepki gösteren bir 

kavim kesinlikle kurtulur.' Sonra kırmızı devesine bindi. Resulullah, 

iki ordu arasında dolaşarak savaşa engel olmak isteyen bu adama 

baktı, sonra şunları söyledi: İçlerinden birinde hayır varsa eğer, o da 

şu kırmızı devenin binicisidir. Eğer ona uyarlarsa, doğruyu bulurlar." 

"Utbe bir konuşma yaptı. Şunları söyledi: 'Ey Kureyş topluluğu! 

Bugün bana uyun, sonra ömür boyu bana uymayın. Muhammed 

ittifakları ve sözleşmeleri olan bir insandır. O, sizin amcanızın 

çocuğudur. Onunla diğer Arapların arasından çekilin. Eğer doğru 

sözlüyse, bu herkesten çok sizin için övünç kaynağıdır. Şayet 

yalancıysa, Arap kurtları size ihtiyaç bırakmadan onun hakkından 

gelirler.' Ebu Cehil onun bu sözlerinden dolayı öfkelendi ve şöyle 

dedi: 'Senin korkudan ciğerlerin şişmiş.' Utbe dedi ki: Benim gibi 

birine mi korkak diyorsun? Kureyş ikimizden hangimizin daha alçak, 

daha korkak olduğunu yakında bilecektir. Kimin halkı için 

bozgunculuk yaptığını görecektir." 

"Sonra zırhını giydi, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid ile birlikte öne 

çıktı. Dedi ki: 'Ey Muhammed, Kureyş'ten dengimiz olan kişileri 

karşımıza çıkar.' Ensardan bir grup öne atılıp karşılarına dikildiler. 

Fakat onlar dediler ki: 'Dönün, biz Kureyş'ten kendimize denk 

olanları istiyoruz.' Peygamberimiz (s.a.a), Ubeyde b. Hâris b. 

Abdulmuttalib'e -o sırada yetmiş yaşındaydı- baktı ve 'Amca kalk!' 

dedi. Sonra Hamza'ya baktı ve 'Amca kalk!' dedi. Ardından Ali b. Ebu 

Talib'e baktı ve 'Ya Ali kalk!' dedi. Ali o sırada Müslümanların yaşça 
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en küçüğüydü. Sonra şöyle buyurdu: '(Kalkın ve) Allah'ın sizin için 

öngördüğü hakkınızı isteyin. Kureyş, bütün kendini beğenmişliğini, 

kibrini takınarak gelmiş, Allah'ın nurunu söndürmeyi amaçlıyor. 

Oysa Allah nurunu kesinlikle tamamlayacaktır.' Sonra şunları 

söyledi: Ey Ubeyde, Utbe b. Rebia senindir. Ey Hamza, Şeybe 

senindir. Ey Ali, Velid de senindir." 

"Bu üç Müslüman ileri çıkan müşriklerin karşısına çıktı. Onlar, 

'Bize denk kişiler gönderilmiş.' dediler. Ubeyde, Utbe'ye bir hamle 

yaptı, kafasına bir darbe indirdi ve yaraladı. Utbe de Ubeyde'nin 

dizini yaraladı. İkisi de yere düştü. Şeybe, Hamza'ya saldırdı. Her 

ikisinin de kılıcı kırılıncaya kadar vuruştular. Emirü'l-Müminin Ali 

(a.s), Velid'e saldırdı. Omzunun üzerinden bir kılıç vurdu, 

koltuğunun altından çıktı. Ali der ki: Velid sağ kolunu sol eliyle tuttu 

ve onunla başıma vurdu, gök yere indi sandım." 

"Sonra Hamza ile Şeybe boğuşmaya başladılar. Müslümanlar 

dediler ki: 'Ey Ali, köpeğin amcana saldırdığını görmüyor musun?' 

Ali ona bir hamle yaptı. Sonra dedi ki: 'Amca kafanı eğ.' -Hamza 

Şeybe'den uzundu.- Hamza başını göğsüne doğru eğdi. Ali bir kılıç 

darbesiyle Şeybe'yi ikiye biçti. Sonra Utbe'nin yanına geldi, can 

çekişiyordu. Onun da işini bitirdi." 

"Bir diğer rivayette şöyle deniyor: Hamza Utbe'nin karşısına çıktı, 

Ubeyde Şeybe'nin karşısına çıktı, Ali de Velid'in karşısına çıktı. 

Hamza Utbe'yi, Ubeyde Şeybe'yi ve Ali de Velid'i öldürdü. Şeybe, 

Ubeyde'nin ayağına bir darbe indirip kesti. Hamza ve Ali, Ubeyde'yi 

kurtardılar. Hamza ve Ali, Ubeyde'yi taşıyarak Resulullah'ın yanına 

getirdiler. Ubeyde, Peygamberimizden durumunu sordu ve 'Ben 

şehit değil miyim?' dedi. Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: Evet, sen 

benim akrabalarımın içinde ilk şehit düşen kişisin." 

"Ebu Cehil Kureyş'e şöyle seslendi: Acele etmeyin, Rebia'nın 

oğulları gibi şımarmayın. Medinelileri kıtır kıtır doğrayın. 

Kureyşlileri de tutsak alın. Onları Mekke'ye götürelim ve 

sapıklıklarını gözlerinin önüne serelim." 
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"İblis, Suraka b. Malik b. Cu'şum kılığında göründü ve 

Kureyşlilere şöyle dedi: 'Ben sizin komşunuzum, sancağınızı bana 

verin.' Sol cenahın sancağını ona verdiler. Sancak 

Abduddaroğulları'nın elindeydi. Resulullah (s.a.a) ona baktı ve 

ashabına şöyle dedi: 'Gözlerinizi kapatın, dişinizi sıkın.' Sonra ellerini 

kaldırarak şöyle dedi: 'Allah'ım! Eğer bu küçük topluluğu helâk 

edersen, artık sana ibadet eden olmaz.' Sonra Peygamberimizi (vahiy 

inme sırasında olduğu gibi) baygınlık gibi bir hâl aldı. Kendine 

geldiğinde yüzünden terler akıyordu. Buyurdu ki: İşte Cebrail, size, 

peşlerinden başka meleklerin de geldiği bin melekle yardım getirdi." 

Ben derim ki: Siyer yazarlarının ve tarihçilerin görüşleri de bu 

yöndedir. Yakubî, Tarih'inde şunları söylüyor: "Bedir savaşı, 

Peygamberimizin (s.a.a) Medine'ye hicret edişinden on sekiz ay sonra 

ramazan ayının on yedinci gününe denk gelen cuma gününde 

meydana geldi." [c.2, s.45] 

Vakıdî şöyle der: "Resulullah (s.a.v) Bedir vadisine ramazanın on 

yedinci gününde indi. Ali'yi, Zübeyr'i, Sa'd b. Ebî Vakkas'ı ve Besbes 

b. Amr'ı kuyuların başında etrafı gözetlemek üzere gönderdi. Orada 

Kureyş için su çeken kişileri gördüler, yakalayıp tutsak aldılar. Bazısı 

da kaçıp kurtuldu. Tutsakları Peygamberimizin yanına getirdiler. 

Peygamberimiz o sırada namaz kılıyordu. Müslümanlar onlara 

birtakım sorular sordular. Dediler ki: 'Biz Kureyş'in sucularıyız. 

Onlar için kuyulardan su çekmemiz için bizi gönderdiler.' 

Müslümanlar onları dövmeye başladılar. Dayak yiyince bu sefer: 'Biz 

Ebu Süfyan'ın adamlarıyız, biz kervanın sucularıyız. Kervan şurada, 

şu sırtta bulunuyor.' Adamlar bunları söyleyince, Müslümanlar 

onları dövmekten vazgeçiyorlardı. Derken Resulullah (s.a.a) 

namazını tamamladı; sonra şöyle buyurdu: Doğru konuştuklarında 

onları dövüyorsunuz, yalan söylediklerinde ise, bırakıyorsunuz." 

"Sabah olunca Resulullah (s.a.v) safları düzeltti, savaş düzeni 

aldırdı. Müslümanlara bir konuşma yaptı, Allah hamdetti, 

nimetlerine şükretti. Buyurdu ki: 
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"İmdi... Ben sizi, Allah'ın teşvik ettiği şeye teşvik ediyorum. Onun 

yasakladığı şeyi size yasaklıyorum. Allah'ın şanı yücedir; hakkı 

emreder, doğruyu sever; hayır işleyenlere katındaki menzillere ek 

olarak mükâfatlar verir. Onlar hayırla anılırlar, birbirine karşı hayırla 

fazilet kazanırlar. Siz hak menzillerinden birinde bulunuyorsunuz. 

Allah burada kendisinin rızasına yönelik olan amelden başkasını 

kabul etmez. Zor zamanlarda gösterilen sabırla Allah gamı, kederi, 

sıkıntıyı giderir; gamdan kurtarır. Bununla ahirette kurtuluşa 

erersiniz. Aranızda Allah'ın peygamberi bulunuyor. Sizi 

kötülüklerden sakındırıyor, size iyilikleri emrediyor. Bugünde, 

Allah'ın sizi cezalandırmasını gerektirecek bir davranıştan sakının. 

Çünkü Allah buyuruyor ki: 'Allah'ın öfkesi, sizin öfkenizden daha 

büyüktür.' [Mü'min, 10] Allah'ın kitabında size emrettiğine bakın, size 

gösterdiği ayetlerini inceleyin, sizi zilletten sonra yüceltmesini 

anımsayın. Allah'a güvenip dayanın, sizden razı olsun. Bugün 

Rabbinize öyle bir sınav verin ki, size vadettiği rahmetini ve 

mağfiretini gerektirsin. Çünkü Allah'ın vaadi haktır, sözü 

doğruluktur, cezası çok şiddetlidir. Ben ve siz daima diri ve egemen 

olan Allah ile varız. Sırtımızı O'na dayadık, O'na sarıldık, O'na 

güvenip dayandık, O'nadır dönüşümüz. Allah beni ve Müslümanları 

bağışlasın." [el-Magazi, c.1, s.52-59] 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde şöyle denir: "İbn Abbas gibi bir 

grup müfessir şöyle demişlerdir: Bedir günü Cebrail Peygamberimize 

(s.a.a) şöyle dedi: 'Bir avuç toprak al. Müşriklere doğru at.' İki 

topluluğun karşılaştığı sırada Peygamberimiz Ali'ye dedi ki: 'Bana 

vadinin çakıllarından bir avuç getir.' Ali (a.s), üzerleri tozlu bir avuç 

çakıl taşı getirdi. Peygamberimiz (s.a.a) onları Kureyşlilere doğru attı. 

Bu sırada şöyle diyordu: 'Yüzleri çirkin olasıcalar.' Bir tek müşrik 

kalmadı ki bu tozdan gözüne, ağzına ve burun deliklerine girmiş 

olmasın. Sonra Müslümanlar artlarına düştüler; kimini öldürüyor, 

kimini de tutsak alıyorlardı. Müşriklerin hezimetinin sebebi, 

Peygamberimizin (s.a.a) onlara doğru attığı bu çakıllardı." 
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el-Emalî adlı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle İbn 

Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Resulullah (s.a.a) Bedir'de öldürülen 

müşriklerin başında durdu ve şunları söyledi: 'Allah sizi bir avuç 

insanla en kötü cezalardan birine çarptırdı. Ben doğruyken siz beni 

yalanladınız, eminken hainlikle suçladınız.' Sonra Ebu Cehil'e 

yöneldi ve şöyle dedi: 'Bu adam Allah'a karşı Firavun'dan daha 

inatçıydı. Çünkü Firavun helâk olacağını anladığı anda Allah'ın 

birliğini kabul etmişti. Ama bu adam helâk olduğu sırada da Lat ve 

Uzza'ya dua ediyordu." [c.1, s.317] 

Vakıdî'nin el-Mağazî adlı eserinde şöyle denir: "Resulullah (s.a.v) 

Bedir günü kuyu kazılmasını ve öldürülen müşriklerin cesetlerinin 

kuyuya atılmasını emretti. Ümeyye b. Halef'in dışında hepsinin 

cesedi kuyuya atıldı. O ise çok şişmandı ve aynı gün içinde cesedi 

şişmişti. Onu kuyuya atmak istediklerinde etleri dökülmeye başladı. 

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v), 'Bırakın onu.' dedi. Öylece 

bıraktılar ve üzerini toprak ve taşlarla örttüler." 

"Sonra Peygamberimiz (s.a.v) kuyudaki cesetlerin başında durdu 

ve teker teker isimleriyle çağırarak şunları söyledi: 'Rabbinizin size 

vaat ettiklerinin hak olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana 

vaat ettiğinin hak olduğunu gördüm. Siz, Peygamberi'ne karış ne çok 

kötü davranan bir kavimdiniz! Siz beni yalanladınız, insanlar beni 

doğruladılar. Siz beni yurdumdan kovdunuz, insanlar beni 

barındırdılar. Siz benimle savaştınız, insanlar bana yardım ettiler.' 

Orada bulunan Müslümanlar dediler ki: 'Ya Resulullah, ölmüş 

kimselere mi konuşuyorsun?' Buyurdu ki: 'Onlar Rablerinin vaat 

ettiğinin hak olduğunu gördüler.' Bir rivayete göre de 

Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Benim sözlerimi onlardan 

daha iyi duyuyor değilsiniz. Ama onlar cevap veremiyorlar." 

"Güneş batıya doğru kaymaya başladığında, Kureyş yenilgiye 

uğramıştı. Resulullah (s.a.v) Bedir'de kaldı. Abdullah b. Kâ'b'a 

ganimetleri toplayıp taşımasını emretti. Ashabından bazısına da ona 

yardım etmelerini emretti. Sonra Bedir meydanında ikindi namazını 

kıldı. Ardından yola çıktı. Güneşin batmasından önce Esil denilen 
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yere geldi, orada konakladı, gecesini orada geçirdi. Ashabından 

bazısı yaralanmıştı, ama sayıları fazla değildi. Peygamberimiz (s.a.v) 

Zekvan b. Abdukays'a Müslümanların başında nöbet tutmasını 

emretti. Gecenin sonuna gelindiğinde hareket emrini verdi." [c.1, 

s.111] 

Tefsiru'l-Kummî'de uzun bir rivayetin kapsamında şöyle denir: 

"Ebu Cehil karşı karşıya gelen iki ordunun ortasına çıktı ve şöyle 

dedi: Allah'ım! Muhammed akrabalık bağlarımızı kesti, bilmediğimiz 

bir şeyi getirdi, bu sabah onu mahvet."  

"Bunun üzerine Allah, Peygamberi'ne şu ayeti indirdi: 'Eğer fetih 

istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyidir. 

Ama yine dönerseniz, biz de döneriz. O zaman topluluğunuz çok da olsa, 

size hiçbir yarar sağlayamaz. Allah inananlarla beraberdir.' [Enfâl, 19]" 

"Sonra Resulullah (s.a.a) bir avuç çakıl taşı aldı ve 'Yüzleri çirkin 

olasıcalar.' diyerek Kureyş'e doğru attı. Bu sırada yüce Allah 

Kureyşlilerin yüzlerini döven bir rüzgâr gönderdi. Derken Kureyş 

hezimete uğradı. Resulullah (s.a.a) dedi ki: 'Allah'ım, bu ümmetin 

Firavun'u Ebu Cehil b. Hişam kurtulmasın.' O gün müşriklerden 

yetmiş kişi öldürüldü, yetmiş kişi de tutsak edildi." 

"Amr b. Cemuh, Ebu Cehil'le karşılaştı. Amr, Ebu Cehil'in uyluk 

kemiğine bir darbe indirdi. Ebu Cehil de Amr'ın koluna bir darbe 

indirdi. Kolu pazu kısmından kopacak oldu. Böylece kolu deriden 

asılı kaldı. Amr kolunu ayağının altına aldı ve yukarı doğru kasıldı. 

Böylece kolunu koparıp attı." 

"Abdullah b. Mes'ud şöyle der: Kanlar içinde kalan Ebu Cehil'e 

rastladım. Dedim ki: 'Seni rezil eden Allah'a hamdolsun.' Başını 

kaldırdı ve şöyle dedi: 'Allah ancak köle oğlu bir köleyi rezil etti. 

Kahrolasıca, sonuç kimindir?' Dedim ki: 'Sonuç Allah'ın ve 

Resulü'nündür ve ben de seni öldüreceğim.' Ayağımı boynunun 

üzerine koydum, dedi ki: 'Ey koyun çobancığı, pek de yüksek bir yere 

çıkmış bulunuyorsun! Bugün senin beni öldürmenden daha elem 

verici bir şey olmaz. Muttaliboğulları'ndan veya müttefiklerden bir 
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kimse yok muydu ki beni o öldürseydi?!' Başındaki miğferi çıkardım, 

onu öldürdüm ve kesik başını Resulullah'a (s.a.a) getirip dedim ki: 

'Ya Resulullah, müjde! Bu, Ebu Cehil b. Hişam'ın başıdır.' Resulullah 

(s.a.a) hemen şükür secdesine gitti." 

Şeyh Müfid, el-İrşad adlı eserinde şunları anlatır: "Sonra Emirü'l-

Müminin (a.s), As b. Said b. As ile çarpıştı, kısa bir sürede onu 

öldürdü. Ondan önce başkaları As'ın karşısına çıkmaya cesaret 

edememişlerdi. Hanzala b. Ebu Süfyan da, Emirü'l-Müminin'in 

karşısına çıktı, onu da öldürdü. Ondan sonra Tuayma b. Adiy onun 

karşısına çıktı, onu da öldürdü. Ondan sonra da Kureyş'in 

şeytanlarından biri olan Nevfel b. Huveylid'i öldürdü. Karşısına 

çıkanları birer birer öldürüyordu. Öyle ki Kureyş'ten öldürülenlerin 

yarısını Ali öldürmüştü. O gün Kureyş'ten yetmiş kişi öldürülmüştü. 

Bunun yarısını Bedir Savaşı'na katılan bütün Müslümanlarla üç bin 

melek, diğer yarısını da Ali tek başına öldürmüştü." [s.39-40] 

el-İrşad ve el-Menakıb adlı eserlerde belirtildiğine göre Useyd b. 

Ebî İyas, Kureyş müşriklerini İmam Ali'ye (a.s) karşı şu beyitlerle 

kışkırtırdı: 

"Bir sancağın açıldığı her yerde sizi rezil etti, taze bir delikanlı ki; 

beş yaşını tamamlamış, savaş görmüş, deneyimli atları (süvarileri) 

yenilgiye uğrattı." 

"Allah için söyleyin! Bu durumdan utanmadınız mı? Her özgür 

insan böyle bir duruma düşmekten utanır, hayâ eder." 

"Şu Fatıma'nın oğlu (Ali b. Ebu Talib) sizi yok etti; bazen öldürdü, 

bazen başınızı kesti, bazen de sizi ortadan kaldırdı." 

"O hâlde ona cizye verin de darbesinden korunun, ya da tam bir 

zilletle ona biat edin; ama bunun da size bir faydası olmayacaktır." 

"Ah! Nerede yaşlılar, nerede o dayanaklar? Ki her mesele de 

onlara başvurulurdu, nerede Ebtah'ın süsü, iftihar vesilesi?" 

"Ali onları yok etti; kimini bir el darbesiyle, kimini de kılıçla. Bu 

öyle bir darbe ki öldürücü, öyle bir kılıç ki hiçbir zaman körelmez." 



 

39 

 

  



 

40 

 

Ayetlerin Meali  

15- Ey inananlar! İnkâr edenlerle toplu hâlde karşılaştığınızda, 

onlara arkalarınızı döndürüp kaçmayın. 

16- Kim o gün savaşmak için bir tarafa çekilmek ya da başka bir 

birliğe katılmak dışında arkasını döner kaçarsa, Allah'tan bir gazaba 

uğrar, onun sığınağı cehennemdir ve (orası) ne kötü varılacak bir 

yerdir! 

17- Onları siz öldürmediniz; fakat Allah onları öldürdü. Attığın 

zaman sen atmadın; fakat Allah attı. Müminleri katından güzel bir 

imtihanla sınamak için (bunu yaptı). Çünkü Allah işitendir, bilendir. 

18- İşte böyle; şüphesiz Allah, kâfirlerin tuzağını zayıflatandır.  

19- Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer (eski 

yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyidir. Ama yine 

(eski yaptıklarınıza) dönerseniz, biz de döneriz (size yardım 

etmekten vazgeçeriz). O zaman topluluğunuz çok da olsa, size hiçbir 

yarar sağlayamaz. Allah, inananlarla beraberdir.  

20- Ey inananlar! Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin, işittiğiniz hâlde 

ondan dönmeyin.  

21- İşitmedikleri hâlde, "İşittik." diyenler gibi olmayın.  

22- Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve 

dilsizlerdir.  

23- Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette onlara 

işittirirdi; onlara işittirseydi de, yine aldırmayarak dönerlerdi.  

24- Ey inananlar! Sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allah'ın 

ve Elçisi'nin çağrısına icabet edin. Bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi 

arasına girer ve siz O'nun huzuruna toplanacaksınız.  

25- Öyle bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık 

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir). Bilin ki Allah'ın azabı 

çetindir.  
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26- Hatırlayın ki bir zaman siz az idiniz, yeryüzünde 

hırpalanıyordunuz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden 

korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı, sizi yardımıyla destekledi ve 

size temiz rızklar verdi ki şükredesiniz.  

27- Ey inananlar! Bile bile emanetlerinize hıyanet etmek suretiyle 

Allah'a ve Elçisi'ne hıyanet etmeyin. 

28- Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir (sınavdır). 

Büyük mükâfat ise, Allah'ın yanındadır.  

29- Ey inananlar! Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt 

edici bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah 

büyük lütuf sahibidir.  

Ayetlerin Açıklaması 

Ayetlerde, kıssanın akışına uygun düşen birtakım emir ve 

yasaklara yer veriliyor. Bu bağlamda müminler, Allah'tan korkup 

sakınmaya davet ediliyorlar; Allah ve Resulü'ne karşı gelmenin, 

dolayısıyla Allah'ın gazabının hedefi hâline gelmenin akıbetinden 

sakındırılıyorlar. Bu arada Bedir olayında yaşanan bazı ilâhî 

lütuflara, müminlere yönelik iyiliklerine ve desteğine işaret ediliyor. 

15) Ey inananlar! İnkâr edenlerle toplu hâlde karşılaştığınızda, 

onlara arkalarınızı döndürüp kaçmayın. 

Ayetin içeriği geneldir ve salt belli bir zamanla sınırlı değildir, 

yalnızca belli bir savaş kastedilmemiştir. Dolayısıyla bu ayetini 

içeriğini salt Bedir Savaşı'yla sınırlandırmayı gerektirecek herhangi 

bir kanıt yoktur. Düşman karşısında hezimete uğrayıp kaçmanın 

haramlığını sadece Bedir Savaşı'yla sınırlandırmanın mantığı yoktur. 

Nitekim bazı müfessirler bu yönde görüşler ileri sürmüşlerdir ki, 

bunların mantıksal bir dayanaktan yoksun oldukları açıktır. Kaldı ki, 

ayetlerin akışının onların Bedir Savaşı'nın olduğu sırada değil, Bedir 

Savaşı'ndan sonra indiklerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu 

ayetler, surenin giriş kısmında yer alan "Sana enfâlden sorarlar; de ki: 

Enfâl, Allah'ın ve Elçisi'nindir." ifadesinin devamı niteliğindedir. Bu 
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konunun devamı vardır. İnşaallah hadisler bölümünde yeterli 

açıklamaları sunacağız.  

16) Kim o gün savaşmak için bir tarafa çekilmek ya da başka bir 

birliğe katılmak dışında arkasını dönerse...  

"Taharruf"; orta çizgiden yana sapmak, kenara eğilim göstermek 

demektir. Savaşçının düşmanını tuzağa düşürmek için bir yönden 

uzaklaşarak başka bir yöne eğilim göstermesi yani. "Tahayyüz"; yer 

tutmak demektir. "Fieh"; insan topluluğundan bir bölük anlamına 

gelir. Bir bölüğün yanında yer tutmak ise, savaşçının tek başına 

düşmanla karşılaşmaktan kaçınıp kavminden bir bölüğe katılması, 

onlarla birlikte düşmanla savaşması demektir. 

"Beva"; bir yere dönmek ve oraya yerleşmek anlamına gelir. Bu 

yüzden Ragıp şöyle demiştir: "Beva' sözcüğünün aslı, parçaların bir 

yerde eşit olmaları anlamına gelir. 'Nebve' ise, parçaların eşit 

olmamaları anlamına gelir." (Ragıb'ın sözleri burada sona erdi.) 

Dolayısıyla, "Bae bi gadabin" ifadesinin anlamı; "Beraberinde Allah'ın 

gazabı olduğu hâlde geri döndü." şeklindedir. 

Bu bakımdan iki ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: Ey 

iman edenler, kâfirlerle topluca karşılaştığınız veya savaşmak için 

onlara doğru harekete geçtiğiniz zaman, onların önünden kaçmayın. 

Kim o sırada onlardan kaçarsa, beraberinde Allah'tan bir gazapla 

dönmüş olur, onun sığınağı cehennemdir ve orası ne kötü bir 

sığınaktır! Ama düşmanı tuzağa düşürmek için taktik amacıyla bir 

kenara çekilmeniz veya diğer bir mümin bölüğe katılmak için 

çekilmeniz başka. Bunun bir sakıncası yoktur. 

17) Onları siz öldürmediniz; fakat Allah onları öldürdü. Attığın 

zaman sen atmadın; fakat Allah attı. Müminleri katından güzel bir 

imtihanla sınamak için (bunu yaptı). Çünkü Allah işitendir, 

bilendir.  

Ayet üzerinde düşünüldüğü zaman, Bedir Savaşı'na ve 

Peygamberimizin (s.a.a) bu savaşta bir avuç çakılı müşriklerin 

yüzlerine doğru atmasına, müminlerin dalkılıçla üzerlerine 
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saldırmalarına, onları bir ekin gibi biçmelerine işaret ettiğinden 

kuşku duyulmaz. Ayetin sonundaki "Müminleri katından güzel bir 

imtihanla sınamak için (bunu yaptı)." ifadesi gösteriyor ki, ayetin akışı, 

yüce Allah'ın müminlere yönelik iyiliklerini sergileme amacını 

gütmektedir. Yüce Allah, bir tek cümlede, önce olumsuzladığını, 

ifade bakımından tekrar olumladığının bir örneğini göstermiştir: 

"Attığın zaman sen atmadın..." 

Bu belirtilerin tümünü göz önünde bulundurduğumuz zaman, 

"Onları siz öldürmediniz; fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman sen 

atmadın; fakat Allah attı." ifadesiyle güdülen amacın; Bedir'de 

olanların, müşriklerin kökten biçilmelerinin, onlar karşısında kesin 

bir zafer kazanılmasının normal gelişmelerle izah edilemeyeceğini ve 

doğa yasaları çerçevesinde gerçekleşmediğini vurgulamak olduğunu 

görürüz. Rivayet edildiğine göre bir veya iki atları, birkaç tane 

zırhları ve birkaç tane kılıçları olan küçücük bir topluluk; piyadesi, 

silâhı ve süvarisiyle, erzak ve nakliye araçlarıyla tam teçhizatlı büyük 

bir orduyu nasıl yenebilir ki?! Normal doğa yasalarıyla bunu izah 

etmek mümkün mü?! Bu ordu, sözünü ettiğimiz küçücük topluluğun 

birkaç katı büyüklüktedir, güç ve caydırıcılık bakımından mukayese 

edilmeyecek kadar büyüktür. Bir zafer elde etmek için gerekli olan 

bütün maddî nedenler bu ordudan yanadır. İmha gereçleri kendi 

çağlarının en ileri teknolojisini temsil etmektedir. Sonra 

konuşlandıkları yer, jeopolitik konumları, ilerlemelerine elverişlidir. 

Fakat yüce Allah, melekler indirerek müminlerin ayaklarının 

yere sağlam basmasını sağlıyor, müşriklerin yüreklerine korku 

salıyor. Hz. Peygamber'in (s.a.a) yüzlerine doğru savurduğu bir avuç 

çakılla onları hezimete uğratıyor. Derken müminler dört bir yandan 

onları sararak kılıçtan geçiriyorlar, yakaladıklarını esir alıyorlar. 

Böylece müşriklerin taktikleri geçersiz oluyor, plânları bozuluyor, 

nefesleri tükeniyor, savaş kösleri çalmaz oluyor. O hâlde müşriklerin, 

müminlerin elleriyle öldürülmeleri, darmadağın olup etrafa 

savrulmalarına neden olan atış, yüreklerine sinen onulmaz hezimet 

duygusu, müminler yerine Allah'a izafe edilse yeridir. 



 

44 

 

Ayette ifade edildiği şekliyle olayların müminlere izafe 

edilmesinin olumsuzlanması, olayların doğal nedenlerin ötesinde 

tüm yönleriyle ilâhî nedenlere dayanması dolayısıyladır. Bu nedenle, 

olayların bu şekilde ilâhî sebeplere izafe edilmesiyle insanlar 

tarafından kavranan yakın ve doğal sebeplerine izafe edilmesi 

arasında bir çelişki yoktur. Yani müminlerin öldürdükleri müşrikleri 

öldürenler ve Peygamber'in (s.a.a) de çakıl taşlarını atan olması, 

ayetteki değerlendirme ile çelişmemektedir. 

"Müminleri katından güzel bir imtihanla sınamak için (bunu yaptı)." 

ifadesinin orijinalinde yer alan "minhu" kelimesindeki zamirin, yüce 

Allah'a dönük olduğu anlaşılmaktadır. Mahzuf olarak takdir edilen 

bir ifadeye matuf olan bu cümle, amaç bildirmeye yöneliktir. 

Dolayısıyla ifadenin takdirî açılımı şöyledir: Yüce Allah'ın, 

müşriklerin öldürülmeleri ve üzerlerine çakıl taşlarının atılması 

şeklinde gerçekleştirdiği eylemler, O'nun katında öngörülen büyük 

maslahatlara yönelikti. Bir de bununla müminleri güzel bir imtihanla 

sınamak veya onlara bu vesileyle güzel bir nimet bahşetmek 

istiyordu. Düşmanlarının yok edilmesi, tevhit mesajının en 

yükseklere çıkarılması, sonra kendilerinin elde ettikleri ganimetlerle 

zenginleşmeleri yani. 

"Çünkü Allah işitendir, bilendir." ifadesi, "Müminleri... sınamak için 

(bunu yaptı)." ifadesine yönelik bir gerekçelendirmedir. Yani Allah 

onları sınıyor; çünkü O, onların yardım istediklerini işitiyor, onların 

durumlarını biliyor, dolayısıyla onları güzel bir sınavdan geçiriyor. 

Ayetin girişindeki "Onları siz öldürmediniz..." neticelendirme 

nitelikli ifade, "Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz..." [Enfâl, 9] 

ayeti ve sonrasındaki ayetlerin içerikleriyle ilintilidir. Çünkü bu 

ayetler, Allah'ın müminlere yönelik iyiliklerini, üzerlerine destek 

amaçlı melekleri indirmesini, onlara yardım etmesini, onları hafif bir 

uykuyla dinlendirmesini, üzerlerine yağmur yağdırmasını, meleklere 

onları desteklemelerini, ayaklarını sağlamlaştırmalarını 

vahyetmesini, düşmanlarının yüreklerine korku salmasını dile 

getiriyor. Sözün akışı bu noktaya varınca, bir netice olarak şu 
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açıklamaya yer verilmiştir: "Onları siz öldürmediniz; fakat Allah onları 

öldürdü. Attığın zaman sen atmadın; fakat Allah attı." 

Buna göre, "Ey inananlar, inkâr edenlerle toplu hâlde karşılaştığınızda 

onlara arkalarınızı döndürüp kaçmayın... ve (orası) ne kötü varılacak bir 

yerdir!" ifadesi bir ara cümle olarak, "Artık vurun boyunların üstüne, 

vurun onların her parmağına." [Enfâl, 12] ifadesiyle veya bu ifadeden 

anlaşılan anlamla ilintilidir. "Onları siz öldürmediniz..." ifadesi ise, 

cümlenin kuruluşu itibariyle öncesiyle bağlantılıdır. 

Ayetin sözel yapısı ile ilgili olarak iki değişik yorum daha dile 

getirilmiştir: 

Birincisi: Yüce Allah, bundan önceki ayette Müslümanlara 

öldürme emri verince, hemen arkasından Bedir günü gerçekleşen 

fethin ve müşriklerin ezilmesinin kendisinin yardımı ve desteğiyle 

gerçekleştiğini, bir nimeti anımsatma şeklinde zikretmiştir. Bu 

görüşü Ebu Müslim ileri sürmüştür. 

İkincisi: Müslümanlara savaşma emri verilince ve daha sonra 

bazıları, "Ben falanı öldürdüm, ben şöyle şöyle yaptım." demeye 

başlayınca, ayet nazil olarak yaptıklarıyla övünmemeleri gerektiğini 

vurguladı. Bazıları, "Onları siz öldürmediniz" ifadesinin orijinalinin 

başındaki "fa" harfinin, yalnızca ifadeleri birbiriyle ilintilendirme 

amacına yönelik bir bağlaç olduğunu söylemişlerdir. Doğrusu ise, 

bizim yukarıda yaptığımız tahlildir. 

18) İşte böyle; şüphesiz Allah, kâfirlerin tuzağını zayıflatandır. 

Ayetin anlamı şöyle belirginleşmektedir: Durum, bizim sözünü 

ettiğimiz şekildedir ve gerçek şudur ki, Allah kâfirlerin tuzaklarını 

zayıflatandır. 

19) Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer (eski 

yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyidir. Ama 

yine (eski yaptıklarınıza) dönerseniz, biz de döneriz (size yardım 

etmekten vazgeçeriz). O zaman topluluğunuz çok da olsa, size 

hiçbir yarar sağlayamaz. Allah, inananlarla beraberdir. 
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Ayetin akışı, içerdiği "Eğer vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyidir." 

ve "Ama yine dönerseniz, biz de döneriz." gibi cümleleri de göz önünde 

bulundurduğumuz zaman, hitabın müşriklere yönelik olduğunu 

gösteriyor, müminlere değil. Çünkü ifadede azarlama, ayıplama 

amaçlı bir yöneliş söz konusudur. Bu aynı zamanda, "Şüphesiz Allah, 

kâfirlerin tuzağını zayıflatandır." ifadesine de uygun düşmektedir.  

O hâlde ayetin anlamı şudur: Ey müşrikler, eğer fetih istiyorsanız 

ve Allah'tan sizinle müminlerin arasını açmasını diliyorsanız, işte size 

fetih geldi. Allah Bedir günü hakkı üste çıkardı. Üstünlük size karşı 

müminlerin oldu. Eğer Allah'a ve Resulü'ne karşı plânlar kurmaktan 

vazgeçerseniz bu, sizin için daha iyi olur. Eğer bundan önce 

yaptığınız gibi plânlar kurmaya devam ederseniz, biz de daha önce 

yaptığınız gibi tuzaklarınızı zayıflatır, plânlarınızı boşa çıkarırız. 

Sayınızın çok olması, cemaatinizin güçlü olması işe yaramayacaktır. 

Nitekim bu sefer de bir işe yaramadı. Allah müminlerle beraberdir ve 

Allah onlarla beraber oldukça, siz onları yenemezsiniz. 

Bu ifadeden de anlıyoruz ki, Ebu Cehil, iki ordunun savaş düzeni 

aldığı veya karşı karşıya geldiği sırada gerçekten şu sözleri 

söylemiştir: "Allah'ım, Muhammed akrabalık bağlarını kesti, bizim 

tanımadığımız bir şey getirdi; bugün bize ona karşı yardım et." Ya da 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde de belirtildiği gibi ki bu daha 

uygundur- şöyle demiştir: "Allah'ım, ey Rabbimiz! Bizim dinimiz 

eski, Muhammed'in dini yenidir. Bu dinlerden hangisini seviyorsan, 

hangisinden hoşnutsan, bugün o dinin mensuplarına yardım et." 

Bazıları, bu ayetteki hitabı müminlere yönelik olduğunu ileri 

sürerek iddialarını kanıtlamak için ayetin içeriğini, söz sanatının 

kaldıramayacağı şekillerde yorumlamaya kalkışmışlardır. Bunları 

uzun uzadıya anlatmanın, tartışmanın gereği yoktur. Ancak bu 

konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, bu tür görüşlerin uzun uzadıya 

anlatıldığı eserlere bakabilirler. 

20) Ey inananlar! Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin, işittiğiniz hâlde 

ondan dönmeyin. 
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Ayetin akışından anladığımız kadarıyla zamir Resulullah'a (s.a.a) 

yöneliktir. Dolayısıyla cümlenin anlamı şu şekilde 

belirginleşmektedir: "Size yönelttiği hak çağrısını, size emrettiğini ve 

size yasakladığını, dininizin ve dünyanızın maslahatına yönelik olan 

uyarılarını işittiğiniz hâlde Peygamber'e arkanızı dönmeyin." Lafız 

genel olsa da açıklamanın ilgili olduğu akış, savaş emirlerinin 

kastedildiğini ortaya koymaktadır. 

21) İşitmedikleri hâlde, "İşittik." diyenler gibi olmayın. 

İfadenin anlamı açıktır. Burada müşriklere yönelik bir tür eleştiri 

söz konusudur. Çünkü onlar, işitmedikleri hâlde, "İşittik!" diyorlardı. 

Nitekim yüce Allah, birkaç ayet sonra onların bu tavırlarını 

anlatmıştır: "Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, 'İşittik!' dediler, 

'İstesek biz de bunun gibisini söyleriz." (Enfâl, 31) Ama onlar yalan 

söylüyorlardı; işitmemişlerdi. Eğer işitmiş olsalardı, cevap verirlerdi. 

Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: "Kulakları vardır, 

onlarla işitmezler." (A'râf, 179) Yüce Allah, çılgın alevli ateşe atılanların 

şöyle dediklerini bize anlatmaktadır: "Ve dediler ki: Eğer söz dinleseydik 

yahut düşünseydik, şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık." (Mülk, 

10) Örnek olarak sunduğumuz ayetlerin ilkinde geçen "işitmek"ten 

maksat, hak içerikli sözü kulak aracılığıyla algılamaktır. İkinci ayette 

ise, işitilen hak içerikli sözün gereklerini yerine getirmek 

kastedilmiştir. 

Görüldüğü gibi bu iki ayet, müminlere yönelik bir hitaptır, 

önceki ayetle de bir şekilde bağlantılıdır ve müşriklere yönelik bir 

tariz içermektedir. Yüce Allah, hitabın yönünü daha önce değiştirerek 

müşriklere seslendi, onları yerdi ve kendileri açısından olumsuzluk 

ifade eden fethi gündeme getirdi. Bu arada küfür mesajına karşı iman 

mesajının ve batıl davasına karşı hak davasının daima üstün 

geleceğini vurguladı. Şimdi de hitabın yönünü müminlere, yani 

taraftarlarına doğru çeviriyor. Kendisine ve Resulü'ne (s.a.a) itaat 

etmelerini istiyor. Hak içerikli sözü işittikten sonra ona arkalarını 

dönmekten sakındırıyor ve işitmedikleri hâlde "işittik" diyenler gibi 

olmamalarını istiyor. 
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Bu ayette Mekke halkından bazı kimselere de işaret edilmiş 

olabilir. Bunlar, Peygamberimize (s.a.a) iman etmişlerdi; ama kalpleri 

kuşkudan kurtulamamıştı. Nitekim müşriklerle birlikte Bedir'e 

gelmiş, Resulullah'a (s.a.a) karşı savaşmak durumunda kalmışlardı 

ve böylece Kureyş müşriklerinin duçar olduğu musibete onlar da 

duçar olmuşlardı. Rivayette şöyle deniyor: Kureyş kabilesine mensup 

bir grup iman etmişti. Ama babaları bunları hapsederek 

Müslümanlara katılmalarına engel olmuşlardı. Bedir Savaşı olunca, 

Kureyş'in saflarında savaşa katıldılar. Bu grup Kays b. Velid b. 

Muğire, Ali b. Ümeyye b. Halef, As b. Münebbih b. Haccac, Hâris b. 

Zem'a, Kays b. Fâkih b. Muğire'den oluşuyordu. Bunlar, 

Müslümanların sayısal olarak azınlık olduklarını görünce, "Bunlar bir 

grup miskindirler; dinleri, akıllarını başlarından almış." dediler. 

Nitekim birkaç ayet sonra yüce Allah onlardan şu şekilde söz 

edecektir: "Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, 'Bunları 

dinleri aldatmış.' diyorlardı...." [Enfâl, 49] 

Bazılarına göre, "İşitmedikleri hâlde 'İşittik.' diyenler"den 

maksat, Kurayzaoğulları ile Nadiroğulları Yahudilerinden oluşan 

Ehlikitap'tır. Ama bu ihtimal, ayetin akışının oluşturduğu 

atmosferden uzaktır. 

22–23) Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar 

ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette 

onlara işittirirdi; onlara işittirseydi de, yine aldırmayarak 

dönerlerdi. 

Bu ifade, ayetlerin akışından ve içerdiği akıl sahibi varlıklarla 

ilgili ismi mevsul ve zamirlerden anlaşıldığı kadarıyla daha önce 

işaret edilen kâfirlere yönelik kınama amaçlı bir ifadedir. Yeryüzünde 

hareket eden tüm canlı türleri ve cinsleri içinde en kötüleri, şu 

düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Düşünmüyorlar; çünkü hakkı 

algılayacakları bir yola, bir araca sahip değiller. Kulakları ve dilleri 

yoktur. Ne işitebiliyorlar, ne de konuşabiliyorlar. 
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Sonra yüce Allah, onları sağırlık ve dilsizlik belâsına duçar 

kıldığını, dolayısıyla hak içerikli mesajı işitemediklerini, hak içerikli 

sözü söyleyemediklerini, kısacası onları işitme ve kabul etme 

nimetinden yoksun bıraktığını belirttikten sonra bunun gerekçesini 

şöyle açıklıyor: Çünkü Allah onlarda bir hayır görmemiştir, onlarda 

bir hayır bulmamıştır. Eğer hayır olsaydı, Allah mutlaka bilirdi. Ama 

böyle bir şey onlar açısından bilinmediğine göre, onları işitme ve 

kabul etme yeteneğine sahip kılmamıştır. Eğer Allah onları işitme 

yeteneğine sahip kılsaydı ve durum yine de böyle olsaydı, onlar 

açısından işitme ve kabul etme gerçekleşmeyecekti. Tam tersine, 

arkalarını dönecek ve haktan yüz çevireceklerdi. 

Bundan da anlaşılıyor ki, hayırdan maksat, insanın içinde hakkı 

kabul etme yeteneğinin kalıcı olmasını ve kalpte istikrar bulmasını 

sağlayan iç güzelliğidir. Dolayısıyla, "onlara işittirseydi de" ifadesi, 

hakka ilişkin bu kalıcı ve istikrara kavuşmuş eğilim olmaksızın 

işitmeleri durumunu dile getirmektedir. Bunu iyi anlamak gerekir. 

Dolayısıyla, "Eğer yüce Allah onlara işittirseydi ve onlara hakkı kabul 

etme yeteneği verseydi, onlarda hayır gerçekleşmiş olurdu. Bu 

durumda da onların arkalarını dönmelerinin ve yüz çevirmelerinin 

bir anlamı olmazdı." şeklinde bir eleştiri de yöneltilemez. Çünkü, 

"onlara işittirseydi de" ifadesindeki şart, ifadenin akışından 

anladığımız kadarıyla içlerinde hayrın olmaması farzına göre 

söylenmiştir. 

24) Ey inananlar, sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman 

Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına icabet edin. 

Daha önce, "Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin..." ifadesiyle müminler 

hak içerikli mesaja itaat etmeye, onu işittikten sonra ona sırt 

çevirmemeye davet edilmişlerdi. Şimdi de ikinci kez Peygamber'in 

(s.a.a) çağrısı şahsında Allah'ın ve Resulü'nün çağrısına icabet etmeye 

yönelik bir çağrıyla bu davet pekiştiriliyor. Bu noktada meselenin iç 

yüzü ve davetin temelini oluşturan reel zemin açıklanıyor. Buna göre 

Peygamber'in (s.a.a) seslendirdiği çağrı, insanı yaşatacak türdendir; 

onu yok oluş ve tükeniş uçurumlarından kurtaracak özelliktedir. 
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İnsanın varlık âlemindeki konumu da bu çağrıya uymasını 

gerektirmektedir. Çünkü Allah insana kalbinden daha yıkındır ve 

insan çok geçmeden Allah'ın huzuruna çıkacaktır. O hâlde gerekli 

önlemleri alması, var gücüyle çabalaması, kararlı bir tutumla bu 

meseleye gerekli özeni göstermesi gerekir. 

Yaşamak, nimetlerin en büyüğüdür. Canlı bir varlık, yaşıyor 

olmasını en değerli şey olarak algılar. Nasıl olmasın ki?! Yaşamaktan 

öte yok oluştan ve geçersiz kılınıştan başka bir şey görmezken! 

Yaşamanın bir belirtisi olan bilinç, duygu ve irade, hayatın amacını 

oluşturmaktadır. İnsan, bunlar aracılığıyla hayatını sürdürür. Bu 

açıdan her zaman bilgisizlikten, irade özgürlüğünü ve seçme 

yeteneğini yitirmekten kaçınır, sakınır. Canlı varlıklardan biri olan 

insan, manevî hayatını korumasını sağlayacak donanımlara sahip 

kılınmıştır. Aslında insan varoluşunun gerçek yönü, manevî hayatın 

şahsında somutlaşmaktadır. Aynı şekilde yeryüzündeki bütün 

varlıklar da, varlıklarını koruyacak ve kalıcı kılacak donanımlara 

sahip kılınmışlardır. İnsanın sahip kılındığı bu donanım, onun 

açısından iyi ve yararlı olan şeyleri belirginleştirir, kötülük ve zarar 

kaynağı olan şeylerden de onu sakındırır. 

İnsanı mutluluğa, hayra yönelten, varlığı için faydalı olan 

davranışlar içine iten bu ilâhî yol göstericilik, evrensel sistemin bir 

gereği ve yaratılış düzeninin çerçevesi içinde gerçekleştiği için, ayrıca 

evrene egemen olan sistemde bir yanılmanın da söz konusu 

olamayacağı için, insanın varoluş mutluluğunu en ufak bir kuşkuya 

yer bırakmayacak şekilde algılaması, varoluşsal bir zorunluluktur. 

Nitekim diğer varlık türleri de varoluşlarının hayrına, şahıslarının 

çıkarına olacak tarzda hareket ederler ve fıtratları gereği bu hususta 

hiç yanılmazlar. Bazen birtakım tökezlemeler ve sürçmeler oluyorsa, 

bunlar başka etkenlerin ve sebeplerin etkisiyle meydana gelmekte ve 

varlık üzerinde fıtratına aykırı bir etki bırakmakta, onu kendisi için 

hayırlı olan şeyden saptırıp kötü olan şeye yöneltmekte, kendisi için 

yararlı olan şeyden uzaklaştırıp zararlı olan şeyin kucağına 

itmektedir. Tıpkı yeryüzü menşeli ağır bir cisim gibi ki, dünyevî 
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doğası gereği yeryüzünün bir noktasında sabit kalır. Ancak kendisini 

doğasına aykırı bir şekilde yukarı doğru iten bir etkenin sonucu bir 

itme hareketiyle yerden uzaklaşabilir. Ama itici etkenin etkisi 

geçince, tekrar yere doğru bir hareketle kalıcı meskenine, yere döner. 

Ancak bir engelin bulunması ve onu doğru çizgisinden uzaklaştırıp 

sapkın ve çarpık bir yürüyüş sürdürmesine neden olması başka. 

İşte Kur'ân ısrarla bu gerçeği vurgular. Buna göre insan, 

yaşamının mutluluk kaynağı olan bilgi ve amellerden habersiz 

değildir. O, öz yaratılışı gereği hangi inancın ve amelin hak nitelikli 

olduğunu bilir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Allah'ın 

yaratma kanununa ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması 

değiştirilemez. İşte doğru din odur." (Rûm, 30), "O ki her şeyi yarattı, 

düzenledi. Ve O ki her şeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi... 

O hâlde eğer hatırlatmak yarar verirse hatırlat, öğüt ver. Allah'tan korkan 

hatırlar, öğüt alır. Bahtsız olan da ondan kaçınır." (A'lâ, 2-11) "Nefse ve 

onu biçimlendirene, ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene andolsun 

ki; nefsini temizleyen kazanmış, onu kirleten de ziyana uğramıştır." (Şems, 

7-10) 

İnsanın kimi zaman inanç ve amel açısından hak yoldan saptığı, 

yanlışlığa düştüğü, ayağının sürçtüğü bir gerçektir; ancak bu, insanî 

fıtratın ve ilâhî yol göstericiliğin onu sapıklığa düşürdüğü, onu 

tehlikeye attığı anlamına gelmez. Tam tersine aklı gafil olduğu, 

doğruluğu unuttuğu, tutkularının peşine düştüğü, Şeytan'ın 

ordularının gözünde süslü ve çekici kıldığı şeylerin cazibesine 

kapıldığı için böyle bir duruma düşer. Nitekim yüce Allah şöyle 

buyurmuştur: "Onlar zanna ve nefislerin alçak hevesine uyuyorlar. Oysa 

kendilerine, Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir." (Necm, 23), 

"Keyfini tanrı edinen ve bilgisine rağmen Allah'ın saptırdığı kimseyi 

gördün mü?" (Câsiye, 23) 

İnsan fıtratının bilgi ve amel bağlamında insanı çağırdığı bu 

olgular, insan hayatının mutluluğunun vazgeçilmezleridir. Bu, özel 

olarak hayat niteliğini hak eden gerçek hayattır. Mutlu hayat bu 

olguları, bunlar da mutlu hayatı gerektirir. Eğer hayat rayından 
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çıkarsa, onu yeniden rayına sokar; onu saptıran, doğruluğunu 

yitirmesine neden olan etkenleri bertaraf eder. 

İnsan, beşerî fıtratın gösterdiği ve ilâhî yol göstericiliğin 

yönelttiği dosdoğru yoldan saparsa, faydalı ilim ve yapıcı amel gibi 

mutlu hayatın vazgeçilmezlerini yitirir. Cehaletin peşine takılmak, 

özgür iradeden yoksun bir bozgunculuğun kucağına düşmek ve 

faydalı amelleri algılayamamak suretiyle ölüler kategorisine girer. 

Onu ancak hak nitelikli bilgi ve amel diriltebilir. Zaten insan fıtratı da 

bu ikisine teşvik eder. Tefsirini sunduğumuz ayetin vurgulamak 

istediği de budur: "Ey inananlar! Sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman 

Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına icabet edin." 

Kur'ân perspektifinden bakıldığında, hayatın, bizim basit ve 

yüzeysel bakış açımızla belirlediğimizden farklı, ondan daha incelikli 

ve derinlikli bir anlamının olduğu görülür. Bizim ilk bakışta hayattan 

anladığımız, insanın dünyada, ölüme kadar geçirdiği yaşamadır. Bu 

esnada insan bilinç ve özgür irade sahibidir. Bu hususta diğer canlı 

türleri de insanla aynı veya yakın konumdadırlar. Fakat yüce Allah 

bir ayette şöyle buyuruyor: "Bu dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka 

bir şey değildir. Ahiret yurdu, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!" 

(Ankebût, 64) Bu ayetten şunu anlıyoruz: Şu dünya hayatından zevk 

alarak yararlanan insan, aslında vehimlerle oyalanmaktadır. O, bu 

vehimlerle uğraşırken varoluşunun amaçları, ruhunun hedefleri 

açısından çok daha önemli olan değerlerin farkına varamamaktadır. 

İnsan kalın perdeler gerisindedir. Bu perdeler, onunla hayatın gerçek 

hedefleri ve amaçları arasına girmişlerdir. 

Kıyamet gününe ilişkin hitapları içeren şu ayetin vurguladığı 

gerçek de budur: "Andolsun, sen bundan gaflet içinde idin. Biz senden 

perdeni açtık; bugün artık gözün keskindir." (Kaf, 22) 

Buna göre insanın, yüce Allah'ın oyun ve eğlence olarak 

nitelendirdiği şu dünya hayatından daha onurlu ve daha değerli bir 

diğer hayatı vardır. İleride üzerindeki perdelerin açılacağı ahiret 

hayatı yani. Oyunla ve eğlenceyle bir ilgisi, bir ilintisi yoktur bu 
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hayatın. Anlamsızlık ve günah, bu hayatın semtine uğramaz. İnsan 

bu hayatta iman nuruyla, kulluk bilinciyle yol alır. Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: "Allah, onların kalplerine iman yazmış ve onları 

kendinden bir ruh ile desteklemiştir." (Mücâdele, 22), "Ölü iken kendisini 

dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur 

verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi 

olur mu?" (En'-âm, 122) Bu öteki hayat, şu tüm genel dünyevî 

hayattan daha değerli ve daha yüksek bir konumdadır. Çünkü dünya 

hayıtını, konuşamayan hayvanlar da yaşamaktadırlar. "Onu Ruhu'l-

Kudüs ile destekledik..." (Bakara, 253), "İşte sana da böyle emrimizden bir 

ruh vahyettik." (Şûrâ, 52) gibi ayetlerden anladığımız kadarıyla 

yukarıda işaret edilen bu iki hayattan öte bir hayat daha vardır. 

İnşaallah, bununla neyin kastedildiği hususunda gerekli 

açıklamalara yeri geldikçe yer vereceğiz.  

Genel olarak şunu söyleyebiliriz: İnsanın dinsel ve dünyevî 

hayatından daha onurlu ve daha mükemmel bir hayatı vardır. İnsan 

din süsüyle süslenmeye ve salih veliler zümresine katılmaya tam 

olarak hazırlandığı zaman bu hayatı yaşamaya başlar. Tıpkı bir 

embriyonun ana rahminde dünya hayatını yaşamaya hazırlanması 

gibi.  

Tefsirini sunduğumuz ayeti bu açıdan ele alabiliriz: "Ey 

inananlar! Sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allah'ın ve Elçisi'nin 

çağrısına icabet edin." Buna göre, İslâm'ın temsil ettiği hak mesajın 

teşvik ettiği hayat tarzını yaşamak, insanı bu gerçek hayata doğru 

götürür. Nitekim bu hayat da, İslâm'ı doğuran, yararlı bilgiye ve 

yapıcı amele kaynaklık eden bir hayattır. Aşağıdaki ayet de bu 

anlama gelmektedir: "Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş 

yaparsa, onu hoş bir hayatla yaşatırız, onların ücretini yaptıklarının en 

güzeliyle veririz." (Nahl, 97) 

"Sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman" ifadesi mutlaktır. 

Dolayısıyla Peygamber'in (s.a.a) kalpleri diriltme özelliğine sahip 

tüm çağrılarını veya diriltme doğasını taşıyan bazı çağrılarını ya da 

bu çağrıların gerçek mutluluk hayatının türlerinden ibaret 
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sonuçlarını -ahirette Allah katında mutlu bir hayat yaşamak gibi- 

kapsamaya elverişlidir. 

Bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz O'nun 

huzuruna toplanacaksınız. 

"Haylule=araya girmek"; iki şeyin ortasına girip ayırmak 

demektir. "Kalb"; bildiğimiz organın adıdır. Kur'ân'da genellikle 

insanın eşya ve olayları algılamasını sağlayan yetenek anlamında 

kullanılır. İnsanın sevgi, nefret, korku, ümit, temenni ve bunalım gibi 

içsel duygularına ilişkin yargılar onun aracılığıyla belirginleşir. O 

hâlde kalp, yargılayan ve hükmedendir. Bir şeyi severken, bir 

başkasından nefret eder. Korkan, uman, temenni eden, sevinen ve 

üzülen odur. Gerçekte kalp, insanın nefsidir, kendisidir. Sahip 

kılındığı güçler ve içsel duygular aracılığıyla işlevini görür. 

İnsan, tıpkı yaratılış âleminin parçalarından ibaret olan diğer 

canlı türleri gibi değişik parçaların bileşiminden ibarettir; 

varoluşuyla birlikte belirginleşen, varoluşuna tâbi olan güçler ve 

gereçlerle donatılmıştır. İnsan bu güçlere ve gereçlere sahiptir, onları 

varoluşunun amaçları doğrultusunda kullanır. Tümü de bir şekilde 

ona bağlıdır. Birçok parçalar ve bölümler ve sayısız güçler ve aletler 

onun şahsında bir birlik oluştururlar. Bu birlik, birliği ve tekliği içinde 

yapar ve terk eder; hareket eder ve durur. 

Ancak insanı var eden, varlığını oluşturan parçaları birer birer 

meydana getiren, farklı güçlerini ve aletlerini yaratan Allah olduğu 

için, onu bütünüyle kuşatan, onun varlığının bütün parçalarını ve 

bağlı olgularını saran, kontrolünde tutan O'dur. Allah, onların her 

birine, kelimenin tam anlamıyla sahiptir, onlar üzerinde dilediği gibi 

tasarrufta bulunur. Bunlardan dilediğini, dilediği şekilde insanın 

mülkü hâline getirir. O hâlde insan ile insanın varlığını oluşturan 

bütün parçaların, şahsının bütün ayrıntı nitelikli özelliklerinin 

arasına girer. Onunla kalbinin, onunla kulağının, onunla gözünün, 

onunla bedeninin, onunla kendisinin arasına girer. Yaratması ile 

onlar üzerinde tasarrufta bulunur. Onlardan istediğini, istediği 
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şekilde insanın mülkü hâline getirir. Dilediğini verir, dilediğinden 

yoksun bırakır. 

Bu hususta, diğer canlı türleri de insanla aynı konumdadır. 

Evrende bir zata ve bu zata bağlı olarak birtakım güçlere, etkinliklere 

ve fiillere sahip hiçbir varlık yoktur ki, yüce Allah, kelimenin tam 

anlamıyla onun zatının ve zatına bağlı olguların gerçek sahibi 

olmasın. Her varlığa zatını ve zatına bağlı olguları veren O'dur. 

Dolayısıyla varlıklar ile onların zatları, zatlarına bağlı olguları, 

güçleri, etkinlikleri ve fiilleri birbirinden ayıran, aralarına giren 

O'dur. 

Allah insan ile kalbinin arasına girer. İnsanın sahip olduğu, bir 

şekilde onunla irtibatlı, onunla ilintili olan her şey için de bu husus 

geçerlidir. O, insana her şeyden daha yakındır. Nitekim bir ayette 

şöyle buyurmuştur: "Biz ona şahdamarından daha yakınız." (Kaf, 16) 

İşte tefsirini sunduğumuz ayet, bu gerçeğe işaret etmektedir: 

"Bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz O'nun huzuruna 

toplanacaksınız." Yüce Allah, her şeyin, bu arada insanın gerçek 

sahibidir ve O'ndan başka gerçek malik ve sahip yoktur. Tek ve 

ortaksız malik O'dur. O, insana onun nefsinden daha yakındır, 

nefsinin sahip olduğu güçlerden de. Çünkü bu güçleri insanın mülkü 

hâline getiren de yüce Allah'tır. O, insanla bütün bunların arasına 

girer, insanı bunlara sahip kılar ve bunları insanla ilintilendirir. 

Okuyucularımızın bunun üzerinde iyi düşünmeleri lâzım. 

İfadenin sonunda, "O'nun huzuruna toplanacaksınız." cümlesinin 

yer alması da bu yüzdendir. Çünkü insanların Allah'ın huzurunda 

toplanmaları ve dirilmeleri ile birlikte varlıkların tek ve ortaksız 

gerçek sahibinin yüce Allah olduğu gerçeği belirginleşir. Bu andan 

itibaren bütün şeklî sahiplikler, bütün zahirî saltanatlar geçersiz olur. 

Sadece O'nun gerçek mülkü kalır. Nitekim bir ayette bu gerçeğe şöyle 

işaret etmiştir: "Bugün mülk kimindir? O tek ve kahhar olan Allah'ın!" 

(Mü'-min, 16) "O gün, kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündür! 

O gün buyruk, yalnız Allah'ındır." (İnfitâr, 19) 
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Sanki ayette şu anlam kastediliyor gibi: Bilin ki, sizin ve 

kalplerinizin gerçek sahibi Allah'tır. O, size her şeyden daha yakındır. 

Siz O'nun huzuruna toplanacaksınız, o zaman sizin üzerinizdeki 

mülkünün ve saltanatının gerçekliği ortaya çıkacaktır. Hiçbir şey sizi 

O'ndan müstağni kılamaz. 

"Bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer." ifadesinin, "Sizi 

yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına icabet 

edin." ifadesiyle irtibatlı olduğuna gelince; bilindiği gibi yüce Allah'ın 

kişi ile onun kalbinin arasına girmesi, onun Allah'ın ve Elçisi'nin 

kendisini yaşatacak çağrısına olumlu karşılık vermemesini 

gerekçelendirmek için kullanacağı bütün bahaneleri kökünden 

çürütür. Allah ve Elçisi'nin çağrısı ise tevhittir ki, hak çağrısının 

özünü oluşturur. Yüce Allah insana her şeyden daha yakındır. Hatta 

insanın her şeyden önce tanıdığı, bildiği kalbinden de daha yakındır. 

Dolayısıyla O, -ki tektir ve ortağı yoktur- insanın algılama aracı ve 

bilgilerinin nedeni olan kalbinden daha iyi tanır onu. 

Bu nedenle insan da, kalbini ve kalbi aracılığıyla bildiği her şeyi 

bilmeden önce Allah'ın tek ve ortaksız ilâh olduğunu bilir. O, 

birtakım şeyler hakkında kuşkuya düşse de, tek ve ortaksız Rabbi 

hakkında kuşkuya düşmez. O'nun her şeyin Rabbi olduğunu bilir. Bu 

gerçeği algılamada yanılmaz. 

Hakka çağıran bir davetçi, insanı icabet etmesi durumunda 

kendisini yaşatacak olan hak mesajını ve tevhit dinini kabul etmeye 

çağırdığı zaman, insanın Allah adına bu çağrıyı seslendiren kimseye 

olumlu karşılık vermesi gerekir. Çünkü bu çağrıyı kabul etmemesini 

hiçbir özürle izah edemez. Davetçinin çağırdığı şeyin gerçek olup 

olmadığını bilmediğini ileri süremez. Ya da gerçekle batılın birbirine 

karıştığını söyleyemez. Ya da çeşitli düşünce akımlarının ve dinsel 

mezheplerin apaçık hakkı görmesine engel olduğu bahanesine 

sığınamaz. Çünkü Allah apaçık gerçeğin ta kendisidir. Hiçbir perde, 

hiçbir örtü O'nu örtemez, gizleyemez. Ne tür bir perde farz edilir 

edilsin, Allah insana ondan daha yakındır. Ne tür bir kuşku ve 

vesvese kalbe gelirse gelsin, Allah o şüphe ve vesvese ile insanın 
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arasına girer. O şüphe ve vesvesenin cereyan ettiği yer olan kalp ile 

insanın arasına girdiği gibi. Dolayısıyla insanın Allah'ı bilmemesinin, 

O'nun birliğinden kuşku duymasının imkânı yoktur. 

Ayrıca, yüce Allah insan ile onun kalbinin arasına girdiğine göre, 

O, insanın kalbine insandan daha yakındır; insana kalbinden daha 

yakın olduğu gibi. Çünkü iki şeyin arasına giren, her ikisine de 

öbüründen daha yakın olur. Allah insanın kalbine ondan daha yakın 

olduğuna göre, kalbinde geçen duygu ve düşünceleri de ondan daha 

iyi bilir. 

O hâlde, insanın, kendisini yaşatacak şeylere çağırdığı zaman hak 

mesajın davetçisinin çağrısına diliyle olumlu karşılık verdiği gibi 

kalbiyle de icabet etmesi gerekir. Diliyle söylediklerine ters düşen 

düşünceleri kalbinde barındırmamalıdır. Böyle yapması münafıklık 

olur. Çünkü Allah, kalbinde olanları ondan daha iyi bilir. Sonra insan 

çok geçmeden Allah'ın huzuruna çıkacaktır. O zaman Allah, onun 

amellerinin gerçek mahiyetini, kalbinde gizlediği duyguları ona 

haber verecektir. Nitekim yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: 

"O gün onlar ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." 

(Mü'min, 16), "Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler." (Nisâ, 42) 

Aynı şekilde, yüce Allah insan ile onun kalbi arasına girdiğine ve 

kelimenin tam anlamıyla kalbin gerçek sahibi olduğuna göre, 

insandan önce kalp üzerinde tasarrufta bulunan O'dur. Kalp 

üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Dolayısıyla insanın 

kalbinde kendi isteğine bağlı olarak veya bir etkenin zorlamasıyla 

meydana gelen iman, kuşku, korku, ümit, huzur, huzursuzluk veya 

kararsızlık gibi olgular, bir şekilde ulu Allah'a nispet edilebilirler. 

Çünkü kalbe her şeyden daha yakın olan O'dur ve onda tasarruf 

etmektedir. O'nun tasarrufu değişik şekillerde olabilmektedir. Bazen 

başarı verme şeklinde, bazen yardımını esirgeme şeklinde, bazen de 

ilâhî eğitim türlerinden biri şeklinde olabilir. Dilediği gibi tasarruf 

eder, istediği biçimde hüküm verir. Hiçbir şey O'nu engelleyemez, 

hiçbir kınama veya yerme O'nu korkutamaz. Nitekim bu hususta 

şöyle buyurmuştur: "Hüküm veren Allah'tır. O'nun hükmünün ardına 
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düşüp onu iptal edecek yoktur." (Ra'd, 41), "Mülk O'nundur, hamd 

O'nundur. O, her şeye kadirdir." (Teğâbun, 1) 

Bir insanın kalbinde hakka ilişkin olarak hissettiği imana, iyi 

niyete ve hayra ilişkin kararlılığa sahip olmasına, yapıcılığa ve 

takvaya yönelik güçlü ilgisine güvenmesi, bunu kalbi üzerindeki 

bağımsız mülkiyeti ve mutlak kudreti, ilgilendiği şeye yönelik 

sınırsız etkinliği gibi algılaması tam anlamıyla bir cehalet örneğidir. 

Çünkü kalp, Rahman olan Allah'ın parmakları arasındadır; onu 

istediği gibi çevirir. Kelimenin tam anlamıyla kalbin gerçek sahibi 

O'dur. Yine kelimenin tam anlamıyla kalbi O kuşatmıştır. Yüce Allah 

bu hususla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Biz kalplerini ve gözlerini, 

ilkin ona (Kur'ân'a) inanmadıkları gibi, ters çeviririz." (En'âm, 110) O 

hâlde insan hakka inanmak, hayırlı ameller işleme gayreti içinde 

olmak zorundadır; ama sürekli olarak Allah'ın kendisini mutluluktan 

mutsuzluğa çevirebileceği korkusunu, kalbini doğruluktan eğriliğe 

ve sapkınlığa yöneltebileceği endişesini içinde taşımalı, Allah'ın 

evrensel yasalar sistemi doğrultusunda öngördüğü plânından, 

tuzağından emin olmamalıdır. Çünkü sadece hüsrana uğrayanlar, 

Allah'ın tuzağından emin olarak aymazlıkları içinde sorumsuzca 

yaşarlar. 

Aynı şekilde, bir insan, kalbinin hakkı kabul etmeye, hayra 

yönelmeye ve salih ameller işlemeye eğilimli olmadığını 

gördüğünde, derhal Allah ve Resulü'nün çağrısına olumlu karşılık 

vermeli ve kalbi tarafından üretilen ümitsizlik etkenlerinin ve 

karamsarlık sebeplerinin saldırıları karşısında hezimete 

uğramamalıdır. Çünkü Allah kişi ile onun kalbinin arasına girer. 

Dolayısıyla O, insanın kalbinin gizli duygularını yapıcı hâle getirme, 

kalbini en güzel hâle döndürme, onu kendinden bir ruh ve rahmet ile 

sarma gücüne sahiptir. Her şey O'nun yetkisi dâhilindedir. Nitekim 

şöyle buyurmuştur: "Doğrusu, kâfir kavimden başkası Allah'ın 

rahmetinden umut kesmez." (Yûsuf, 87), "Sapıklardan başka kim Rabbinin 

rahmetinden umut keser?" (Hicr, 56) 
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Görüldüğü gibi tefsirini sunduğumuz ayet, Kur'ân'da yer alan en 

kapsamlı ayetlerden biridir. İlâhî bilgilere ilişkin gerçek bir açıklama 

içermektedir. Araya girme meselesini yani. Böylece bu ayet, kâfirlerin 

ve müşriklerin Allah'ı bilmeme yönündeki tüm mazeretlerini 

geçersiz kılıyor. Münafıklık sapıklığının temellerini sarsıyor. 

Münafıkların özlerini Rablerinin ulu makamıyla karşı karşıya 

getiriyor ve O'nun, kalplerini kendilerinden daha iyi bildiğini dile 

getiriyor. Bunun yanında Allah'a ve ayetlerine iman etme yolunda 

olan Müslümanlara da ruhsal bir telkinde bulunuyor. Kalplerine 

sahip olma hususunda bağımsız bir etkinliğe sahip olmadıklarını, 

Rablerinden kopuk bir egemenliklerinin söz konusu olmadığını 

vurguluyor. Böylece bir yandan sahip olduğu şeyler bakımından 

kendisinde bağımsızlık ve egemenlik vehmedenlerin içine düştükleri 

kibre kapılma alçaklığını gideriyor, kalplerinin takvasına ve imanına 

aldanmamalarını sağlıyor; bir yandan da kalbini saran heva ve heves 

etkenlerinden ve dünyevî hedeflerden dolayı hakka iman etme ve 

hayra yönelme hususunda ağırlaşıp yere çakılan kimselerin 

ümitsizliğe kapılma alçaklıklarını gideriyor, karamsarlığın ve 

ümitsizliğin kendilerine egemen olmasını önlüyor. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki, "Bilin ki 

Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer..." ifadesi, "Sizi yaşatacak şeylere 

çağırdığı zaman Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına icabet edin." ifadesine 

yönelik bir gerekçelendirme mahiyetindedir ve bu durum ifadeyle 

ilgili her türlü yorum açısından geçerlidir. 

Yine buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki, ayetin 

anlamı, tefsir bilginlerinin yaptıkları açıklamalardan çok daha geniş 

boyutludur. Örneğin tefsir bilginlerinden biri şöyle demiştir: "Bu 

ifadeyle kastedilen anlam şudur: 'Allah kişiye kalbinden daha 

yakındır.' Tıpkı, 'Biz size, şahdamarından daha yakınız.' [Kehf, 16] 

ayetinde olduğu gibi. Burada da sert bir uyarı söz konusudur." 

Bir diğeri şöyle demiştir: "Ayetin anlamı şöyledir: Kalp Allah'tan 

bir sözü, bir duyguyu gizleyemez. Çünkü Allah, insanın kalbine 
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ondan daha yakındır. İnsanın kalbinde geçip de bildiği şeyleri Allah 

ondan önce bilir." 

Bir başkası şu yorumu yapmıştır: "Ayetin anlamı şöyledir: 'Allah, 

kişi ile kalbi arasına ölüm olayıyla girerek kişinin kalbinden 

yararlanmasına engel olur. Böylece insanın kaçırdığı şeyleri elde 

etmesi imkânsızlaşır. O hâlde bu olay gerçekleşmeden önce Allah'a 

itaate koşun ve işleri yarına ertelemeyi bırakın.' Dolayısıyla bu ayette, 

araya bir engel girmeden önce insanların Allah'a ibadet etmelerinin 

teşvik edilmesi söz konusudur." 

Diğer bir müfessirin yorumu ise şöyledir: "Ayette şu anlam 

kastedilmiştir: 'Allah kalpleri hâlden hâle sokma gücüne sahiptir.' 

Öyle anlaşılıyor ki, bu ayetin muhatapları savaştan korktuklarını belli 

etmişlerdir. Bunun üzerine yüce Allah korkularını güvene 

dönüştürebileceğini belirterek, bunu içlerinde korku duygusunun 

meydana gelmesine neden olan etkenlerle onların arasına girmek 

suretiyle gerçekleştirebildiğini vurgulamıştır."  

Ehlibeyt İmamları'ndan (a.s), "Bundan maksat, yüce Allah insan 

ile onun hakkı batıl ve batılı hak olarak algılamasının arasına girer." 

şeklinde bir rivayet aktarılmıştır. İnşaallah rivayetler bölümünde bu 

hadisi değerlendireceğiz. 

25) Öyle bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık 

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir). Bilin ki Allah'ın azabı 

çetindir.  

Ayet, müminleri aralarından zalimlere özgü bir fitneden 

sakındırmaktadır. Bu fitne, sırf müminler içindeki zalimlere özgüdür 

ve onların dışında kâfirlere ve müşriklere kadar uzanmaz. Fitnenin 

yalnızca müminlerin içindeki zalimlere özgü kılınması, bunun 

yanında genel olarak bütün müminlerin bundan sakındırılması 

gösteriyor ki, bu fitne müminler topluluğunun içindeki bir grupla 

bağlantılı olmakla beraber kötü sonuçları herkesi kapsayacak 

niteliktedir.  



 

61 

 

Ayrıca, "Bilin ki Allah'ın azabı çetindir." ifadesi de, bütün 

müminlere yönelik bir azap tehdidi içermektedir. Bu azabın dünya 

hayatına özgü olduğunu, iç savaş, bozgunculuk, güvenliğin ortadan 

kalkması, barış ortamının yok olması gibi dünyevî cezalarla sınırlı 

olduğunu gösterecek bir kanıt yoktur. 

Bunun gereği, sözü edilen fitnenin toplumun belli bir kesimiyle 

sınırlı olmasına karşın, bütün toplumun bu fitneyi bertaraf etme 

çabası içine girmeleridir. Bu fitneyi kökünden kazmak, bütün 

toplumun görevidir. Münkeri yasaklamak ve marufu emretmek 

bağlamında Allah tarafından kendilerinden istenen yükümlülüğü 

yerine getirmek suretiyle alevlenen fitne ateşini söndürmek, 

toplumun genelinin üzerine düşmektedir. 

Sözün özü şudur: Müslümanların geneli, birliklerini tehdit eden, 

aralarında iki başlılığa neden olan ve amaçlarının farklılaşmasına yol 

açan iç ihtilâflara karşı müsamahalı davranmaktan sakındırılıyor. 

Çünkü böyle bir şeye müsamahalı davranmaları durumunda çok 

geçmeden çeşitli partilere bölünmeleri, birbirleriyle savaşan 

grupların ortaya çıkması ve galip gelenin iktidarı ele geçirmesi 

kaçınılmaz olur. Böylece egemenlik, bütün Müslümanların üzerinde 

birleştikleri hak söz ve hanif din yerine bozgunculuğun olur.  

Bu fitne, müminlerin içindeki belli bir grup tarafından çıkarılır; 

ancak bunun kötü sonuçları herkesi kapsar, bütünü ilgilendirir. 

Sonuçta zillet ve alçaklığın kucağına düşerler. Artık her türlü musibet 

onların yakalarını bırakmaz. Her gün yeni bir ihtilâf baş gösterir. 

Böyle bir sonuçtan ise, bütün Müslümanlar Allah katında 

sorumludur. Allah'ın azabı da çetindir. 

Yüce Allah, bu fitneyi kapalı geçmiştir; ismini ve şeklini 

vermemiştir. Ancak hemen sonrasında yer alan "aranızdan yalnız 

haksızlık edenlere erişmekle kalmaz." ve "Bilin ki Allah'ın azabı çetindir." 

ifadeleri, daha önce de vurguladığımız gibi, bu fitneyi bir ölçüde 

açıklamaktadır.  
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Buna göre, kastedilen fitne, bütün ümmet hakkın ne olduğunu 

bildiği hâlde ümmetin içindeki bir grubun diğer bir grupla bir 

meseleyle ilgili olarak ihtilâfa düşmesi, hakkı kabule yanaşmaması, 

zalim olarak kötülük yapması ve ümmetin genelinin de, ihtilâf eden 

gruplardan kimin haktan yana olduğunu bildiği hâlde, haksız olan 

tarafı zulmünden vazgeçirmemesi, yaptığı kötülüklere engel 

olmamasıdır.  

Burada kastedilen, her türlü zulüm değildir kuşkusuz. Yüce 

Allah'ın herkesi sakındırmasından anlaşıldığı kadarıyla bundan 

maksat, ümmetin bir grubu tarafından işlenen, ama olumsuzlukları 

bütün ümmeti kuşatan bir zulümdür. Ümmetin bir kısmının işlediği 

ve geri kalan kısmının da sakınmak durumunda olduğu bir zulüm, 

haksız yere İslâm hükümetini ele geçirmek ve iktidar gücünü 

kullanarak Kitap ve Sünnet'in kesin hükümlerini ortadan 

kaldırmaktan başkası olamaz. 

Artık nasıl ve hangi şekilde olmuşsa, İslâm'ın ilk dönemlerinde 

meydana gelen iç karışıklıklar ve fitneler, ayetin içeriğiyle net bir 

şekilde örtüşmektedir. Çünkü bu karışıklıklar sonucu dinin birliği 

bozulmuş, gruplaşmalar baş göstermiş ve İslâm ümmetinin gücü 

tüketilmiştir. Yapılan katliamlarla, tutsak almalarla, talan etmelerle, 

insanların ırzlarını kirletmelerle, Kitab'ı terk edip Sünnet'i geçersiz 

kılmalarla İslâm'ın heybeti ortadan kaldırılmıştır. Nitekim Kur'ân'da 

Peygamber'in (s.a.a) şöyle diyeceği ifade edilmiştir: "Ya Rabbi! 

Kavmim, bu Kur'ân'ı terk edilmiş bıraktılar." (Furkan, 30) 

Bu fitnenin uğursuzluğunun kapsayıcılığı ve yıkıcılığının 

köklülüğü, ümmetin onun neden olduğu acıklı azaptan kurtulacak 

gücü kendinde bulamamasından anlaşılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, 

ümmetin bütünü bu fitnenin olumsuzluğunun farkına varsa bile, 

artık kendini onun olumsuz akıbetinden sıyıramayacaktır. Çünkü 

bundan önce olumsuz eylemler içine girmişler ve Allah katında kötü 

bir tavır sahibi olarak tescil edilmişlerdir. Bu azaptan çıkmak 

istedikleri her seferinde ona yeniden döndürülürler ve yakıcı azabı 

yeniden tadarlar. 
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Bazı müfessirler ayeti yorumlarken gayet isabetli bir 

değerlendirmeyle, ayetin İslâm ümmetini, herkesi kapsayan, 

topluluklarını dağıtan, birliklerini parçalayan bir fitneyle tehdit 

ettiğini, uyardığını, sakınmamaları durumunda Allah'ın çetin 

azabına maruz kalacakları uyarısında bulunduğunu söylemişlerdir. 

Bu müfessirlerin değerlendirmeleri gerçekten isabetlidir. Ancak 

ayette işaret edilen azabı dünyevî azap şeklinde yorumlarken ve 

azabın genelliğine ilişkin olarak ayette yer alan ifadenin kapsamını 

daraltırken zorlandıkları ve zorlama sonucu böyle bir kanaate 

vardıkları anlaşılmaktadır. Ama öyle uzaktan savurmalarla anlamı 

daraltamazlar. 

26) Hatırlayın ki bir zaman siz az idiniz, yeryüzünde 

hırpalanıyordunuz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden 

korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı, sizi yardımıyla destekledi ve 

size temiz rızklar verdi ki şükredesiniz. 

Ayetin akışından anlaşıldığı kadarıyla, "bir zaman siz az idiniz, 

yeryüzünde hırpalanıyordunuz." ifadesinden maksat, Müslümanların 

hicretten önce Mekke'de mahsur kaldıkları zamandır. O zaman hem 

sayıca azdılar, hem de müşrikler tarafından hırpalanıp eziliyorlardı. 

"İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz." ifadesiyle Arap 

müşrikleri ve Kureyş kabilesinin ileri gelenleri kastedilmiştir. "Allah 

sizi barındırdı" ifadesiyle Medine'de barındırılmalarına işaret 

edilmiştir. "Sizi yardımıyla destekledi" ifadesiyle de Bedir Savaşı'nda 

kendilerine bahşedilen zafer nimetine işaret edilmiştir. "Size temiz 

rızklar verdi" ifadesinde de bahşettiği ganimetlere, onları helâl kılışına 

işaret edilmiştir. 

Gerçi ayette müminlere ilişkin olarak sayılan hususlar, bu arada 

onların barındırılmalarının bir iyilik olarak zikredilmesi ensardan 

çok muhacirlerle ilgilidir; ancak ifadenin amacı hem muhacirlere, 

hem de ensara Allah'ın lütuflarını hatırlatmaktır. Çünkü onlar tek bir 

dinin etrafında birleşen bir tek ümmettirler. Kaldı ki, yüce Allah'ın 

ayette işaret ettiği yardımıyla destekleme ve temiz rızklar verme 

nimetleri her iki grubu da kapsamaktadır. Bunu, ayetin Bedir 
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Savaşı'yla ilgili ayetler grubunun akışı içinde yer almasından 

çıkarıyoruz.  

Fakat ayetin içeriği tek başına ve özü itibariyle, bir ümmet 

olmaları hasebiyle bütün Müslümanları kapsamaktadır. Bir ümmet 

söz konusu olduğunda, sonradan gelenler öncekilerle aynı konumda 

olurlar. İslâm onlar arasında ortaya çıktı, o sırada onlar azdılar ve 

Mekke'de eziliyorlardı. İnsanların onları kapıp götürmelerinden 

korkuyorlardı. Allah onları Medine'de barındırdı, ensarın da 

aralarına katılması suretiyle sayılarını artırdı, Bedir ve diğer 

zaferlerle onları destekledi. Onlara ganimetler gibi türlü temiz 

nimetler verdi ki, Allah'ın bu iyiliklerine karşı şükretsinler. 

27–28) Ey inananlar! Bile bile emanetlerinize hıyanet etmek 

suretiyle Allah'a ve Elçisi'ne hıyanet etmeyin. Bilin ki, mallarınız 

ve çocuklarınız birer fitnedir (sınavdır). Büyük mükâfat ise, 

Allah'ın yanındadır. 

Hıyanet, bilgiye dayalı olarak gerçekleştiğinde, haram kılma 

nitelikli yasaklamaya konu olabilir. Meselenin bilincinde olmadan, 

konu bilinmeden yasaklama da, haram kılma da söz konusu olamaz. 

Ancak bilgi, bütün ilâhî yükümlülüklerin geçerli olması için gerekli 

olan genel şartlardan biridir. Dolayısıyla bu bağlamda, zikredilmeye 

ihtiyaç duyulmayacak kadar belirgin bir şart olan bilgiden, hıyaneti 

yasaklamanın kayıtlandırıcı bir şartı olarak söz etmeyi gerektiren 

incelik belirgin değildir.  

"Bile bile" ifadesinde bilinenin ne olduğu zikredilmediğine göre 

bu ifadenin zahiri, "bunun hıyanet olduğunu bildiğiniz hâlde" 

şeklinde bir anlamın kastedildiğini göstermektedir. Yoksa bazılarının 

söylediği gibi, "hıyanetin yıkıcılığını, kötü sonuçlarını, ayrıca Allah'ın 

onu haram kıldığını bildiğiniz hâlde" şeklinde bir anlam 

kastedilmemiştir. Çünkü ne lafız, ne ayetin akışı açısından böyle bir 

anlamı çıkarsamamızı gerektirecek herhangi bir kanıt yoktur. 

“Emanetlerinize hıyanet etmek suretiyle Allah'a ve Elçisi'ne hıyanet 

etmeyin." ifadesinde bir tek hıyanet türüne ilişkin bir tek yasaklama 
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söz konusudur. O da, Allah'ın ve Elçisi'nin emanetine hıyanettir. Bu, 

aynı zaman da müminlerin kendi emanetlerine hıyanet etmeleri 

demektir. Çünkü emanetlerin bir kısmı, Allah'ın insanların yanındaki 

emanetleridir. Katından yasa olarak indirdiği hükümler gibi. 

Bunların bir kısmı, Peygamber'in (s.a.a) insanların yanındaki 

emanetleridir. Güzel ve örnek hayat tarzı gibi. Bunların bir kısmı, 

bazı insanların diğer bazılarına bıraktıkları emanetlerdir. İnsanların 

birbirleri yanında emanet olarak bıraktıkları mallar veya sırlar gibi. 

Bu emanetlerin bir kısmı da, Allah'ın, Resul'ün ve müminlerin ortak 

emanetleridir. Allah'ın emrettiği, Peygamber'in (s.a.a) uyguladığı ve 

müminlerin de yararlandığı şeyler gibi. Toplumsal egemenliğin 

omurgasını oluşturan siyasal sırları ve savaş hedeflerini buna örnek 

gösterebiliriz. Böyle sırların ifşa edilmesiyle dinin amaçları zayi olur, 

bununla birlikte İslâm devletinin çabaları da boşa gider. Sonuçta 

Allah'ın ve Resulü'nün hakkı geçersiz kılınmış olur, zararı da bütün 

müminlere ilişir. 

Bu tür emanetlere hıyanet etmek, Allah'a, Resulü'ne ve 

müminlere hıyanet etmek demektir. Müminler içinde bu tür bir 

ihanet işleyen kimse, hıyanet ettiği bu emanetin hem kendisi, hem de 

diğer müminlerle ilgili olduğunu, dolayısıyla kendi emanetine 

hıyanet ettiğini bildiği hâlde Allah'a ve Resulü'ne hıyanet etmiş olur. 

Aklı başında olan hiç kimse, kendi emanetine hıyanet etmez. Çünkü 

insan, kendisine bahşedilen aklı sayesinde emanete hıyanetin 

çirkinliğini bilir. Buna rağmen bir insan kendi emanetine hıyanet eder 

mi? 

Dolayısıyla, "Bile bile emanetlerinize hıyanet etmek suretiyle..." 

ifadesi -Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir- şu anlamı 

içirmektedir: "Kendi emanetiniz olduğunu, bu emanete hıyanet 

etmekte olduğunuzu bildiğiniz hâlde Allah'a ve Resulü'ne hıyanet 

etmenin zımnında kendi emanetinize de hıyanet ediyorsunuz. Aklı 

başında olan bir kimse, kendi emanetine hıyanet eder mi, bunun 

zararının sadece kendisine yöneldiğini bile bile böyle bir şeye yeltenir 

mi?" Dolayısıyla yasaklamanın sonunda, "Bile bile" şeklinde bir 
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ifadenin yer alması, insanın öz doğasındaki hakka duyarlı 

donanımları harekete geçirme, fıtrat yasasının hükmünü vermesini 

sağlama amacına yöneliktir. Yoksa maksat, yükümlülüğün 

koşullarından birini açıklamak değildir. 

Öyle anlaşılıyor ki, Müslümanların içindeki bazı bireyler, 

Peygamberimizin (s.a.a) müşriklerden gizli olarak yaptığı bazı 

plânları ifşa ediyorlardı veya Peygamberimizin (s.a.a) bazı sırlarını 

onlara haber veriyorlardı. İşte yüce Allah, bunu hıyanet olarak 

nitelendirdi ve yasakladı. Bunu Allah'a, Resulü'ne ve müminlere 

hıyanet etmek olarak değerlendirdi. 

Yasaklamanın hemen arkasındaki bu ifade de, sözünü ettiğimiz 

bu hususu pekiştirici niteliktedir: "Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız 

birer fitnedir..." Ayetin akışının zahiri, önceki ayetle bağlantılı 

olduğunu, bağımsız bir anlatıma sahip olmadığını göstermektedir. 

Bunun anlamı şudur: Allah'a, Resul'e ve kendi emanetlerine hıyanet 

etmemelerine ilişkin uyarıyla birlikte malları ve evlatları konusunda 

böylesine bir öğüte muhatap olmaları, içlerindeki bazı muhbirlerin 

bu husustaki endişelerinden dolayı Peygamber'in (s.a.a) gizli sırlarını 

müşriklere duyurmalarından kaynaklanmıştır. Müminlerin içindeki 

bu muhbirler, bunu yaparken müşriklere yaltaklanarak Medine'ye 

hicret ettikten sonra Mekke'de bırakmak zorunda kaldıkları 

mallarına ve çocuklarına saldırmaları endişesiyle hareket ediyorlardı. 

Bu yüzden müşriklere Peygamber'in (s.a.a) gizli haberlerini 

ulaştırarak aralarında bir sevgi bağının oluşmasını sağlamayı, bu 

sayede mallarını ve çocuklarını korumayı amaçlıyorlardı. Nitekim 

Ebu Lübabe de, Kurayzaoğulları Yahudileriyle benzer bir ilişkiye 

girmişti. 

Bu anlamın, ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak anlatılan bir 

rivayetin içeriğince desteklendiğini görüyoruz. Rivayete göre Ebu 

Süfyan, büyük bir mal ile Mekke'den çıkar. Cebrail bunu 

Peygamberimize (s.a.a) haber verir, gidip onun yolunu kesmesini ve 

bunu gizlemesini söyler. Ama bazı Müslümanlar Ebu Süfyan'a bu 

haberi bildirirler. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirir: "Ey 
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inananlar! Bile bile emanetlerinize hıyanet etmek suretiyle Allah'a ve 

Elçisi'ne hıyanet etmeyin." Bu ayetin iniş sebebine ilişkin olarak 

aktarılan başka rivayetler de vardır. İnşaallah rivayetler bölümünde 

bunlar üzerinde duracağız. 

29) Ey inananlar! Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü 

ayırt edici bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. 

Allah büyük lütuf sahibidir.  

Ayetin orijinalinde geçen "furkan"; bir şeyin başka bir şeyden 

ayırt edilmesine yarayan şey demektir. Ayetin akışından ve takvayla 

ilgili ifadenin devamı niteliğine sahip oluşundan anladığımız 

kadarıyla bu ayette, hak ile batılın birbirinden ayırt edilmesini 

sağlayan ölçüt anlamında kullanılmıştır. Bu, inanç bazında iman ile 

küfrün ve hidayet ile sapıklığın, amel bazında itaat ile isyanın ve 

Allah'ın hoşnut olduğu şeyler ile öfkelendiği şeylerin, görüş bazında 

ise doğru ile eğrinin birbirinden ayırt edilmesi şeklinde tecelli eder. 

Bütün bunlar, takva ağacının meyveleridir.  

Ayette "furkan" kelimesi mutlak olarak kullanılmış, herhangi bir 

kayıtla sınırlandırılmamıştır. Önceki ayetlerde hayır ve şer nitelikli 

olgular ana hatlarıyla sıralanmıştı. Bütün bunların ayırt edilmesi için 

bir ölçüte, bir kritere ihtiyaç vardır. 

Şu ayet de, anlam itibariyle tefsirini sunduğumuz ayete 

benzemektedir: "Kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır 

ve ona ummadığı yerden rızk verir. Kim Allah'a dayanırsa, O, ona yeter." 

(Talâk, 2-3)  

Daha önce "günahların örtülmesi ve bağışlanması" kavramları ile 

ilgili açıklamalara yer vermiştik. Tefsirini sunduğumuz ayet, önceki 

ayetlerde işaret edilen emirlerin ve yasakların bir özeti 

mahiyetindedir. Yani kısaca şu mesaj veriliyor: Allah'tan korkup 

sakının ki, yukarıda işaret edilen bu hususların tümü ile ilgili olarak 

Allah'ın hoşnut olduğu olgularla öfkelendiği olgular birbirine 

karşımasın; günahlarınızı örtsün, sizi bağışlasın. Allah, büyük lütuf 

sahibidir. 
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Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

el-Kâfi adlı eserde Akil el-Huzaî'den şöyle rivayet edilir: Emirü'l-

Müminin (a.s) şöyle dedi: "Sapıklıkta birbirlerine arka çıktıkları için 

cihatla karşılarına çıkılması gerekenlere karşı cihat etmekten 

korkmak, ürkmek; dinde sapıklıktır, dünyayı zillet ve alçaklıkla 

kaybetmektir. Bu aynı zamanda, savaş meydanında düşmana karşı 

harekete geçilirken kaçmak suretiyle ateşi hak etmektir. Yüce Allah 

buyuruyor ki: "Ey inananlar! İnkâr edenlerle toplu hâlde karşılaştığınızda, 

onlara arkalarınızı döndürüp kaçmayın." [c.5, s.36] 

el-Fakih ve el-İlel adlı eserlerde İbn Şazan'dan şöyle rivayet edilir: 

İmam Rıza (a.s) kendisine sorulan bazı sorulara cevap olarak şunları 

yazdı: "Allah, savaş meydanında düşmana sırtını çevirip kaçmayı 

haram kılmıştır. Çünkü bu hareket dinde zayıflığı, peygamberleri ve 

adil imamları küçümsemeyi, düşmana karşı onlara yardım etmekten 

kaçınmayı ifade eder. Böyle yapanlara büyük bir ceza vardır. Allah'ın 

rablığını onaylamaya ve adaleti egemen kılmaya, zulmü terk edip 

bozgunculuğu öldürmeye ilişkin olarak kendilerine yöneltilen 

çağrıyı dinlemedikleri için böyle bir akıbete uğramaları 

kaçınılmazdır. Bu, aynı zamanda düşmanı Müslümanlara karşı 

yüreklendirir. Çünkü bu, Müslümanların tutsak edilmelerini, 

öldürülmelerini, Allah'ın dininin egemenliğine son verilmesini 

doğurur ve bunun gibi daha bir sürü kötülük de cabası." [el-Fakih, 

c.3, s.370; el-İlel, s.481] 

Ben derim ki: Düşmanla karşı karşıya gelinirken geri dönüp 

kaçmanın büyük günahlardan olduğuna ilişkin olarak Ehlibeyt 

İmamları'ndan aktarılan rivayetler oldukça kabarıktır ve hadis 

literatüründe müstefiz olarak kabul edilirler. Daha önce tefsirimizin 

dördüncü cildinde, "Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden 

kaçınırsanız, sizin kötülüklerinizi (küçük günahlarınızı) bağışlarız." (Nisâ, 

31) ayetini incelerken, bu hadislerin bir kısmını inceleme imkânını 

bulduk. 
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Bu konuda Ehlisünnet kanallarından aktarılan rivayetler de 

oldukça kabarıktır. Örneğin Buharî1 ve Müslim2 sahihlerinde Ebu 

Hüreyre'den, o da Peygamberimizden (s.a.a) şöyle rivayet eder: "Yedi 

büyük günahtan sakının." Orada bulunanlar dediler ki: "Bunlar 

hangileridir ya Resulallah?!" Buyurdu ki: "Allah'a ortak koşmak, 

Allah tarafından haram kılındığı hâlde haksız yere adam öldürmek, 

büyü yapmak, faiz yemek, yetim malını yemek, savaşta düşmanla 

karşı karşıya gelinirken arkasını dönüp kaçmak; mümin, habersiz ve 

iffetli kadınlara zina suçlamasında bulunmak." İbn Abbas'tan ve 

başkalarından aktarılan diğer bazı rivayetlerde de, savaşta düşmana 

arkasını dönüp kaçmak, büyük günahlar arasında zikredilmiştir. 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de İmam Musa b. Cafer'den (a.s) şöyle rivayet 

edilir: "'Savaşmak için bir tarafa çekilmek', yani düşmana tekrar 

saldırmak için geri çekilmek. 'Ya da başka bir birliğe katılmak', yani 

düşman karşısında hezimete uğramadan arkadaşlarına katılmak için 

geri durmak. Arkadaşlarının saflarını aşıp kaçacak şekilde geri 

çekilen, bozguna uğrayan kimse, Allah'ın gazabına uğramış olur." 

Ben derim ki: Rivayet, ayetin lafzında yer alan önemli bir 

noktaya işaret ediyor. Ayette yer alan yasak, arkasını dönmekle 

ilintilendirilmiştir. Bu ise, bozguna uğramaktan daha genel bir 

ifadedir. Hezimete uğramaktan dolayı geri çekilip kaçmanın dışında 

olan savaşmak için bir kenara çekilmek veya bir birliğe katılmak 

durumları istisna edildiğinde, hezimet durumları yasaklamanın 

kapsamında kalmaya devam eder. O hâlde, düşman sayı olarak iki 

kattan fazla değilse, din düşmanlarının karşısında tutunamayıp 

kaçmanın her türlüsü haramdır, yasaktır. 

el-Burhan adlı tefsirde İbn Şehraşub'dan, o Salebî'den, o 

Dahhak'tan, o İkrime'den, o da İbn Abbas'tan, "Attığın zaman sen 

atmadın." ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet edilir: "Resulullah (s.a.a) 

 
1- [Sahih-i Buharî, Bab-i Vasaya, s.12] 

2- [Sahih-i Müslim, c.2, s.83] 
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Ali'ye (r.a), 'Bana bir avuç çakıl ver.' dedi. Ali, Peygamberimize bir 

avuç çakıl verdi. Peygamberimiz onları Kureyş ordusuna doğru attı. 

Gözleri çakılların tozuyla dolmayan bir tek Kureyş askeri kalmadı." 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde şöyle geçer: İbn Cerir, 

Muhammed b. Kays ve Muhammed b. Kâ'b'dan (r.a) şöyle rivayet 

etmiştir: "İki ordu birbirine yaklaşınca Resulullah efendimiz (s.a.v) 

yerden bir avuç toprak aldı ve düşmana doğru savurdu. Bu sırada, 

'Yüzleri kara olasıcalar!' diyordu. Bu toprak Kureyş ordusundaki 

bütün askerlerin gözüne girdi. Bu sırada Resulullah'ın ashabı, onları 

öldürmeye başladılar. Onların bozguna uğramaları Peygamber 

efendimizin (s.a.v) savurduğu bu topraktan kaynaklanmıştı. Bunun 

üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi: Attığın zaman sen atmadın... 

Doğrusu Allah işitendir, bilendir." 

Ben derim ki: Ayetin inişinden maksat, bu olaydan sonra inmesi 

ve olayı anlatmasıdır, o sırada inmiş olması değil. İniş sebeplerine 

ilişkin rivayetlerde bunun örnekleri çoktur. İbn Hişam, siyerinde 

şöyle der: "Peygamberimiz (s.a.v) onlara toprağı savurdu, sonra 

ashabına saldırı emri verdi, ardından müşrikler bozguna uğradı." 

Camiu'l-Cevami adlı eserde deniliyor ki: İmam Muhammed 

Bâkır (a.s) şöyle dedi: "Burada kastedilenler, Abduddaroğulları'dır. 

İçlerinde Mus'ab b. Umeyr ve Suveyd b. Harmele'den başka kimse 

Müslüman olmadı. Diyorlardı ki: 'Biz Muhammed'in getirdiği dine 

karşı sağır, dilsiz ve körüz.' Bunların tümü Uhud Savaşı'nda 

öldürüldüler. Müşriklerin sancağını onlar taşıyorlardı." 

el-Kâfi'de, müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu Rebî eş-Şamî'den 

şöyle rivayet eder: İmam Cafer Sadık'ın (a.s), "Ey inananlar! Sizi 

yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına icabet 

edin." ifadesiyle ilgili olarak şöyle dediğini rivayet eder: "Bu ayet, 

Ali'nin (a.s) yönetsel velâyeti hakkında inmiştir." [c.8, s.248] 

Ben derim ki: Tefsiru'l-Burhan'da, müellif kendi hadis ricali 

aracılığıyla merfu olarak İmam Muhammed b. Ali el-Bâkır'dan (a.s), 

aynı şekilde Ebu'l-Carud kanalıyla İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) 



 

71 

 

aynı hadisi rivayet etmiştir. Yine Kummî de tefsirinde aynı hadisi 

rivayet etmiştir. Rivayet bir tür uyarlamadır. Bundan önceki rivayet 

için de aynı durum geçerlidir. Daha önce ayetin genel nitelikli 

olduğunu belirtmiştik. 

Tefsiru'l-Kummî'de, Ebu'l-Carud kanalıyla İmam Muhammed 

Bâkır'dan (a.s), "Bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer." ifadesi 

hakkında şöyle rivayet edilir: "Kişi ile günahları arasına girer, onu 

ateşe sürüklemesine engel olur. Kâfir ile ibadeti arasına girer, onlar 

aracılığıyla olgun imana kavuşmasına engel olur. Bilin ki önemli olan, 

amellerin sonlarıdır; ameller sonlarına göre değerlendirilir." 

el-Mehasin adlı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle Ali b. 

Hakem'den, o da Hişam b. Salim'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s), "Bilin 

ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer." ifadesiyle ilgili olarak şöyle 

dediğini rivayet eder: "Kişi ile onun batılı hak olarak bilmesinin 

arasına girer." [s.276, hadis: 37] 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de, Hamza et-Tayyar'ın İmam Cafer Sadık'tan 

(a.s), "Bilin ki Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer." ayetiyle ilgili olarak 

şöyle naklettiği rivayet edilir: "Bu şöyle olur: Kişi kulağıyla, gözüyle, 

diliyle ve eliyle bir şeyi ister, fakat istemesine rağmen bir türlü ona el 

uzatmaz; çünkü her el uzattığında kalbi ondan tiksinir, hakkın onda 

olmadığını bilir." 

Ben derim ki: Aynı hadisi el-Berkî, el-Mehasin adlı eserde, kendi 

rivayet zinciriyle Hamza et-Tayyar'dan, o da İmam Cafer Sadık'tan 

(a.s) rivayet etmiştir. Yine bBuna yakın bir hadisi Ayyâşî, kendi 

tefsirinde Cabir kanalıyla İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) rivayet 

etmiştir. Bu hadisin anlamı, bundan önce Hişam b. Salim ve Yunus b. 

Ammar kanalıyla İmam Cafer Sadık'tan (a.s) aktarılan iki hadisle aynı 

kapıya çıkıyor. 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de es-Saykal'dan şöyle rivayet edilir: İmam Cafer 

Sadık'a (a.s), "Öyle bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık 

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)." ayetinin ifade ettiği anlam 
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soruldu, buyurdu ki: "Bana bunların Cemel Savaşı'na katılanlar 

olduğu haber verildi." 

Tefsiru'l-Kummî'de deniliyor ki: "Bu ayet Emirü'l-Müminin'e 

karşı savaşan ve ona haksızlık eden Talha ve Zübeyir hakkında 

inmiştir." 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde, müellif kendi rivayet zinciriyle 

Katade'den, o da Said b. Müseyyib'den, o da İbn Abbas'tan şöyle 

rivayet eder: "Öyle bir fitneden sakının ki..." ayeti inince, Resulullah 

(s.a.a) şöyle buyurdu: "Kim benim ölümümden sonra oturduğum şu 

makamım hakkında Ali'ye zulmederse, benim peygamberliğimi ve 

benden önceki peygamberlerin peygamberliğini inkâr etmiş gibi 

olur." 

Aynı eserde şöyle geçer: İbn Cerir ve Ebu'ş-Şeyh, Süddî'den bu 

ayetle ilgili olarak şöyle rivayet ederler: "Bu ayet, özellikle Bedir 

Savaşı'na katılan Müslümanlar hakkında inmiştir. Nitekim bu fitne 

Cemel Savaşı'nda onlara erişti. Savaşta öldürülenler arasında Talha 

ve Zübeyir gibi Bedir Savaşı'na katılmış kimseler de yer alıyordu." 
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Ayetlerin Meali  

30- Hani inkâr edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya da 

(yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak 

kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en 

iyisidir. 

31- Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, "İşittik!" dediler, 

"İstesek, biz de bunun gibisini söyleriz. Bu, evvelkilerin 

masallarından başka bir şey değildir!"  

32- Hani onlar, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş 

gerçekse, başımıza gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap getir!" 

demişlerdi.  

33- Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi 

ve onlar istiğfar ederlerken (içlerinde istiğfar edenler var iken) de 

Allah onlara azap edecek değildi.  

34- Onlar, (inananları) Mescidu'l-Haram'dan alıkoydukları hâlde 

neden Allah onlara azap etmesin?! Üstelik onlar onun (Mescidu'l-

Haram'ın) velileri de değillerdir. Onun velileri sadece takvalılardır. 

Fakat çokları bilmezler.  

35- Onların Beyt(ullah) yanındaki namazları da, ıslık çalmadan 

ve el çırpmadan ibarettir. "O hâlde inkârınızdan dolayı tadın azabı!"  

36- İnkâr edenler, Allah yoluna engel olmak için mallarını 

harcıyorlar ve daha da harcayacaklar. Sonra bu, kendilerine dert 

olacak. Sonra (nihayet) yenilecekler ve inkâr edenler cehenneme 

sürüleceklerdir.  

37- (Böyle olacak) Ki Allah, murdarı temizden ayıklasın ve bütün 

murdarları birbiri üzerine koyup yığsın da hepsini cehenneme atsın. 

İşte ziyana uğrayanlar onlardır.  

38- İnkâr edenlere söyle: "Eğer vazgeçerlerse, geçmişteki 

(günahları) kendilerine bağışlanır; yok geri dönerlerse, (Allah'ın) 

öncekilerle ilgili kanun(u) geçmiştir."  
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39- Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar 

onlarla savaşın! Eğer vazgeçerlerse, hiç kuşkusuz, Allah ne 

yaptıklarını görmektedir.  

40- Eğer dönerlerse, bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel 

sahip, ne güzel yardımcıdır!  

Ayetlerin Açıklaması 

Ayetler, önceki ayetler grubunun akışının devamı mahiyetinde, 

onlarla bütünleşmiş ve surenin girişindeki ayetlere eğilimli bir ifade 

tarzına sahiptir. Sadece, "Hani onlar, 'Allah'ım! Eğer bu, senin yanından 

gelmiş gerçekse...' demişlerdi." ayetini ve ondan sonraki ayeti bu 

genellemenin dışında tutabiliriz. Çünkü bu iki ayetin, önceki ayetler 

grubuyla bağlantısı, ayetler grubunun diğer ayetleri kadar belirgin 

değildir. İnşaallah bu hususla ilgili açıklamalarda bulunacağız. 

30) Hani inkâr edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya 

da (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar 

tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak 

kuranların en iyisidir. 

Ragıp İsfahanî, el-Müfredat adlı eserinde şöyle der: "Mekr; 

kişinin bir hile ile amacını başkalarından gizlemesi, onların dikkatini 

başka yöne çekmesi demektir. Bunun da iki çeşidi vardır: Bir çeşidi 

olumludur, övgüye değerdir; kurulan tuzakla güzel bir fiilin 

amaçlanması gibi. Bu anlamda yüce Allah şöyle buyurmuştur: 'Allah, 

tuzak kuranların en iyisidir.' Bir çeşidi de olumsuzdur ve yergiyi hak 

eder; kurulan tuzakla çirkin bir fiilin amaçlanması gibi. Yüce Allah 

şöyle buyurmuştur: 'Kötü tuzak, ancak sahibine dolanır.' [Fâtır, 43], 

'Hani inkâr edenler... sana tuzak kuruyorlardı.', 'Bak, tuzaklarının sonu 

nasıl oldu.' [Neml, 51] Her iki çeşitle ilgili olarak da şöyle 

buyurmuştur: 'Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk.' [Neml, 

50] Bazılarına göre, Allah'ın tuzağı, dünyevî zevkler hususunda kula 

mühlet tanıması ve fırsatlar vermesidir. Nitekim Emirü'l-Müminin 

(r.a) şöyle demiştir: Dünyası genişletilmiş olup da bunun kendisine 
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yönelik bir tuzak olduğunu bilmeyen insan, aklından darbe almış, 

aldatılmıştır." (Ragıp'tan yaptığımız alıntı burada sona erdi.) 

Ayette, hapsetme, öldürme veya sürgün etme şıklarından 

bahsedilmesi gösteriyor ki, bu hususta aralarında bir şura 

oluşturmuşlardı, Peygamberimiz (s.a.a) hakkında izleyecekleri 

tavırla ilgili olarak danışmalarda bulunuyorlardı. Onun temsil ettiği 

nuru söndürmek için neler yapabileceklerini tartışıyorlardı. İleride 

rivayetler bölümünde inceleyeceğimiz gibi, ayetin Daru'n-Nedve'de 

(Kureyş'in Danışma Meclisi) yapılan danışma nitelikli toplantılara 

işaret ettiğini vurgulayan rivayetler, ayetin içeriğiyle örtüşüyorlar. 

31) Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, "İşittik!" dediler, 

"İstesek, biz de bunun gibisini söyleriz. Bu, evvelkilerin 

masallarından başka bir şey değildir!" 

"Esatir"; sözler, konuşmalar demektir. "Usture"nin çoğuludur. 

Genellikle hurafe nitelikli haberler anlamında kullanılır. Ayette 

müşriklerin sözleri olarak aktarılan "İşittik!", "İstesek, biz de... söyleriz" 

ve "bunun gibisini" -burada ifadenin orijinali normalde "misle hazihi" 

veya "misleha" şeklinde olması gerekirken "misle haza" söylenmiştir- 

sözleri, onların Allah'ın ayetlerini küçümsediklerini, peygamberlik 

makamını önemsemediklerini göstermektedir. "Bu, evvelkilerin 

masallarından başka bir şey değildir!" şeklindeki sözleri için de aynı 

durum geçerlidir. 

Buna göre, ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: Bizim 

katımızdan geldiklerini açıkça kanıtladıklarında, en küçük bir kuşku 

bulunmayan ve hak dinle ilgili olarak onlardan istediklerimizi ortaya 

koyan ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman dik başlılık ederler, 

onları dinlemeye tenezzül etmezler, ayetlerimizi küçümserler, 

gönderdiğimiz risaleti önemsemezler ve derler ki: Tamam, tamam 

işittik! Bize okunan bu sözlerin gerçek olmadığını anladık. Bunlar 

geçmiş kuşakların masallarıdır. İstesek, biz de onun gibisini söyleriz. 

Fakat biz, böyle şeylerle ilgilenmiyoruz, bu tür hurafelerle 

uğraşmıyoruz!  
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32–33) Hani onlar, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş 

gerçekse, başımıza gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap getir!" 

demişlerdi. Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek 

değildi ve onlar istiğfar ederlerken (içlerinde istiğfar edenler var 

iken) de Allah onlara azap edecek değildi. 

"İmtar"; bir şeyin yukarıdan indirilmesi anlamına gelir. Daha çok 

yağmur damlalarının gökten inmesi, yağması anlamında kullanılır. 

Ya da yağmurun yağdırılmasının başka şeylerin indirilmesinden 

kinaye olarak kullanılmasına bir örnektir. Örneğin taşların 

yağdırılması gibi.  

Bu kelimenin kullanılmasının altında hangi anlam yatıyorsa 

artık, onların, "başımıza gökten taş yağdır" şeklinde bir ifade 

kullanmaları ve göğün adını açıkça zikretmeleri, bunun göksel bir 

mucize veya salt ilâhî bir azap şeklinde olmasını istediklerini 

göstermektedir. 

Çünkü onların istedikleri tarzda gökten taş yağdırılması azap 

türlerinden biridir. Gerisi ise, "yahut bize acı bir azap getir!" ifadesinin 

kapsamına giriyor. Bu yüzden azap kavramı belirsiz ve niteliği 

müphem kılınmıştır ki, geride kalan diğer azap türlerine delâlet etsin. 

İfadenin toplamını göz önünde bulundurduğunuz zaman şu anlamı 

elde ediyoruz: "Ya bizim üzerimize gökten taş yağdır, ya da ondan 

başka acı bir azap getir!"  

Acı azap türleri içinde taş yağdırma azabının ayrı olarak 

zikredilmesi, birini taşa tutmanın hem beden açısından acı bir azap 

ve işkence ifade etmesinden, hem de aşağılamak ve alçaltmak 

suretiyle ruhu incitici bir özelliğe sahip olmasından dolayıdır. 

Sonra "Eğer bu, senin katından gelmiş gerçekse" ifadesi, lafız olarak 

onların Peygamberimizden (s.a.a) sözlü veya fiilî olarak, "Allah 

katından gelmiş gerçek budur." çağrısını işitmiş olduklarını 

gösteriyor. Bu ifadede bir tür sınırlandırma söz konusudur. 

Dolayısıyla, "Bu, Allah katından gelmiş gerçektir." demekten 

farklıdır. Çünkü bu ifadelerin ikincisi, semavî bir dinin varlığına, 
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Allah tarafından peygamberlerin gönderildiğine inanmayan 

kimselere karşı söylenecek türdendir. Nitekim putperest müşrikler, 

"Allah, hiçbir beşere bir şey indirmiş değildir." diyorlardı. Birinci 

ifade ise, Allah tarafından indirilmiş hak bir dinin olduğuna, ilâhî bir 

risaletin varlığına, onun Rabbinden getirdiği hakkı tebliğ ettiğine 

inanan, ama Peygamber'in (s.a.a) getirdiğinin veya getirdiğinin bir 

kısmının yüce Allah katından gelmiş gerçek olduğunu kabul etmeyen 

kimselere karşı söylenecek mahiyettedir. Bu yüzden, onlara karşı, 

Allah katından gelen gerçeğin bu olduğu, başkasının olmadığı ifade 

ediliyor. Onlar ise, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş gerçek ise, 

üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap getir!" şeklindeki şartlı 

cümle ile bunu reddediyorlar. 

Bu yüzden öyle anlaşılıyor ki, bu söz, müşriklerin bazısından 

aktarılıp da görüş birliği içinde oldukları veya bu sözü söyleyen 

kimsenin söylediğine razı oldukları için bütün müşriklere izafe 

edilmiş bir söz değildir. Tersine, bu sözün irtidat eden bazı kimseler 

tarafından söylendiği anlaşılıyor. Bunlar önce Müslüman olmuş, 

sonra da dinden dönmüş kimselerdi. Ya da bu sözleri semavî bir 

dinin varlığına inanan Ehlikitap'tan bazı kimseler söylemiş olmalılar. 

Umarız söylemek istediğimiz husus anlaşılmıştır. 

Bu sözümüzü, bu ayetin hemen sonrasındaki şu ayet 

pekiştirmektedir: "Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek 

değildi ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi." Eğer 

"sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi" ifadesinden 

maksat, Peygamber (s.a.a) aralarında bulunduğu için, hicretten önce 

Mekkeli Kureyş kâfirlerinin Allah tarafından azaplandırılmasının 

olumsuzlanması ise, bu demektir ki, o gün üzerlerine azabın 

indirilmesinin önündeki engel Peygamberimizin (s.a.a) onların 

aralarında bulunmasıydı. Azaptan maksat ise, Peygamberimizin 

eliyle onların öldürülmeleri ve tutsak edilmeleri değildir. Nitekim 

önceki ayetlerde, yüce Allah bu olayı azap olarak nitelendirmiştir. 

Benzeri bir hususla ilgili olarak da şöyle buyurmuştur: "De ki: Bize iki 

güzellikten biri (zafer veya şehit olmak) dışında bir şeyin mi gelmesini 
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bekliyorsunuz? Hâlbuki biz de Allah'ın kendi katından veya bizim 

ellerimizle size bir azap ulaştırmasını bekliyoruz." (Tevbe, 52) 

Tersine, azaptan maksat, geçmiş peygamberlerin ümmetlerine 

yapıldığı gibi semavî bir güç ile kökten yok edilme azabıdır. Ancak 

yüce Allah, Kureyş müşriklerini birçok ayette kökten yok edilme 

azabıyla tehdit etmiştir. Buna şu ayeti örnek gösterebiliriz: "Eğer yüz 

çevirirlerse, de ki: Ben sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir 

yıldırıma karşı uyardım." (Fussilet, 13) Şimdi eğer azapla tehdit 

edilenlerden maksat, aralarında Peygamberimizin (s.a.a) bulunduğu 

Kureyş müşrikleri ise, bu ifadelerle, "Sen onların içinde iken Allah 

onlara azap edecek değildi." ifadesini nasıl bağdaştıracağız?! 

Eğer azaba uğratılacaklar, bütün Araplar veya ümmet ise ve "sen 

onların içinde iken" ifadesinden maksat da, Peygamber'in yaşaması ise, 

bu durumda şöyle bir anlam elde etmiş oluruz: "Sen bu ümmetin 

içinde yaşadıkça Allah, onlara azap etmez." Bu anlamın şu ifadeyle 

de desteklendiği söylenebilir: "Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara 

azap edecek değildi." Bunun anlamı, azabın ümmetin tümünden 

olumsuzlanmasıdır. Ama bu, ümmetin bir kısmının böyle bir azaba 

maruz bırakılmalarıyla çelişmez. Nitekim bundan önceki ayetlerde 

bazılarının öldürülmeleri azap olarak nitelendirilmiştir. Aynı şekilde 

bazı rivayetlerde, yüce Allah'ın, onlardan Ebu Leheb gibi 

Peygamberimizle (s.a.a) alay eden bir grubu azaba uğrattığı 

vurgulanmıştır.  

Bu durumda ayet, "Allah'ım, eğer bu, senin katından gelmiş 

gerçekse..." sözünü söyleyenleri kapsamadığı şeklinde bir anlamla 

karşı karşıya kalırız. Özellikle Sahih-i Buharî'de belirtildiği gibi bu 

sözü söyleyenin Ebu Cehil olduğu veya diğer bazı rivayetlere göre 

Nadr b. Hâris b. Kelde olduğu düşünülürse. Çünkü bu ikisi hakkında 

azap gerçekleşmiş ve Bedir'de öldürülmüşlerdir. Dolayısıyla, "Allah, 

onlara azap edecek değildi." ifadesinin, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından 

gerçekse..." sözünü söyleyenlerle bir bağlantısı olamaz. Oysa birincisi, 

onların ikinci ifadede yer verilen sözlerine cevap olarak söylenmiştir. 
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Nüzul sebebiyle ilgili olarak aktarılan bazı rivayetler de bu 

problemi daha da güçlendiriyor. Bu rivayetlerin birinde belirtildiğine 

göre müşrikler, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş gerçekse 

başımıza gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap getir!" dediler. Bunun 

üzerine şu ayet indi: "Bir isteyen, kâfirler için olan, inecek azabı istedi; ki 

onu savacak yoktur." (Meâric, 1-2) İnşaallah rivayetler bölümünde 

bunun ve bunun gibi ayetin iniş sebebiyle ilgili diğer rivayetlerin 

üzerinde duracağız. 

Tefsir bilginlerinin bazısı, yukarıda işaret ettiğimiz anlama dayalı 

olarak ayetin içeriğini yorumlamaya çalışmış ve şöyle demiştir: "Yüce 

Allah Hz. Muhammed'i (s.a.a) âlemlere rahmet ve bu ümmet için 

nimet olarak göndermiştir, bir felâket aracı ve azap olarak değil."  

Ancak bu yorumun da problemi vardır. Çünkü âlemlere rahmet 

olmanın bir gereği, dinin maslahatının ihmal edilmesi, zalimlerin 

işledikleri zulümlere ses çıkarılmaması, istedikleri gibi salihlere 

eziyet etmelerine, din ve dünya düzenini bozmalarına hoşgörüyle 

bakılması değildir. Yüce Allah kendisinden söz ederken, "Fakat 

rahmetim her şeyi kapsamına almıştır." [A'râf, 156] buyurmuştur. Ama 

bu, geçmiş ümmetlerden, eski kuşaklardan azabı hak edenleri 

cezalandırmasına engel olmamıştır. Nitekim Kur'ân'da bu tür 

gelişmelere defalarca işaret edilmiştir. 

Kaldı ki, yüce Allah, Bedir'de ve başka yerlerde Kureyş 

kâfirlerinin başına gelen öldürülmeleri, yok edilmeleri azap olarak 

isimlendirmiştir. Ama bununla, "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik." (Enbiyâ, 107) ayeti arasında herhangi bir çelişki söz 

konusu değildir. Bu ümmeti de Yûnus, İsrâ, Enbiyâ, Kasas, Rûm ve 

Meâric gibi surelerde vuku bulan kesin azapla tehdit etmiştir. Ama 

bu, Peygamberimizin (s.a.a) âlemlere rahmet olarak gönderilmesiyle 

çelişen bir şey olarak görülmemiştir. Böyleyken, "Allah'ım! Eğer bu, 

senin katından gelmiş gerçekse..." diyen küçük bir grubun üzerine azap 

indirilmesi mi, Peygamberimizin (s.a.a) rahmet peygamberi 

olmasıyla çelişecek?! Üstelik rahmetin bir gereği de, her hak sahibinin 
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hak ettiğini almasıdır. Zalimden mazlumun hakkının alınması, 

tağutların azgınlıklarıyla cezalandırılması, rahmetin bir gereğidir. 

"...ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi." 

ifadesinin zahiri, bunun geleceğe yönelik bir olumsuzlama olduğunu 

gösteriyor. Bunu, "azap edecek" sözcüğünün zahiri, "istiğfar ederlerken" 

sözünün sürekliliği ifade etmesi ve cümlenin hâl konumunda 

olmasından anlıyoruz. Buna göre şöyle bir anlam çıkıyor karşımıza: 

"Onlar Allah'tan bağışlanma diledikleri sürece Allah onları 

azaplandırmayacaktır." 

Ayetin, hangi açıdan ele alırsak alalım, Mekke müşriklerinin 

durumlarıyla bağdaşmadığı ortadadır. Onlar inatçı müşriklerdi, 

hakka boyun eğmez, işledikleri hiçbir zulümden, hiçbir suçtan dolayı 

bağışlanma dilemezlerdi. Bazı rivayetlerde, müşriklerin 

söylediklerini söyledikten sonra pişmanlık duydukları ve "Allah'ım, 

bizi bağışla." diye istiğfar ettikleri şeklindeki açıklamalar da realiteyle 

bağdaşmıyor. 

Böyle bir şeyin hiçbir zaman gerçekleşmediği gerçeği bir yana, 

ulu Allah Kur'ân'da çeşitli kereler müşriklerin, özellikle küfrün 

elebaşları konumundaki liderlerin istiğfarlarına önem vermediğini 

vurgulamıştır. Boşu boşuna yapılan istiğfarın da bir etkisi olmaz. 

Eğer istiğfarları boşuna olmasaydı ve bununla, "Allah'ım! Eğer bu, 

senin katından gelmiş gerçekse, başımıza gökten taş yağdır..." şeklindeki 

sözleriyle işledikleri suç ortadan kalkmış olsaydı, "Allah'ım, eğer bu, 

senin katından gelmiş gerçekse..." ifadesiyle yerilmelerine ve 

kınanmalarına gerek olmazdı. Çünkü bu ayet, onların yerildikleri, 

kınandıkları ve Peygamber'e (s.a.a) ve müminlere karşı işledikleri 

zulümlerin ve suçların sayıldığı ayetler grubunun akışı içinde yer 

almıştır. 

Kaldı ki, yüce Allah bu iki ayetten sonra, "Onlar, Mescidu'l-

Haram'dan geri çevirdikleri... hâlde neden Allah onlara azap etmesin?!" 

diye buyurmuştur. Bu ise, üzerinde durduğumuz iki ayette işaret 

edilen azabın olumsuzlanmasıyla bağdaşmıyor. Çünkü bu ayetin 
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zahirinden, tehdit edildikleri azabın, müminlerin elleriyle 

öldürülmeleri olduğu anlaşılıyor. Nitekim şu ifade de bunu 

pekiştiriyor: "O hâlde inkârınızdan dolayı tadın azabı!"  

Bu durumda eğer, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş 

gerçekse..." sözünü söyleyenler, Kureyş müşrikleri veya onların 

içindeki bir grup ise ve onlarla ilgili olarak olumsuzlanan azap 

semavî azap ise, o zaman öldürülme veya benzeri bir şekilde azaba 

uğratılmalarını olumsuzlamak doğru olmaz. Çünkü böyle bir 

durumda ayetin anlamı tehdidi ağırlaştırmaya yorulur. Özetle şu 

anlam kastedilmiş olur: Onlar herkesten çok azabı hak etmişlerdi. 

İşledikleri bu cürümden öte başka suçları da vardı. O da, insanların 

Mescidu'l-Haram'ı ziyaret etmelerine engel olmaktı. Tehditte bu 

şekilde ileri gitme, azabın onlardan olumsuzlanmasıyla değil, onlar 

hakkında azabın ispatlanmasıyla bağlanır. 

Eğer ayette olumsuzlanan azaptan maksat, öldürülme ve diğer 

tür cezalarsa, "neden Allah onlara azap etmesin?!" ve "İnkârınızdan 

dolayı tadın azabı." ifadeleriyle "Allah onlara azap edecek değildi..." 

ifadesi arasındaki uyumsuzluk çok daha belirgin bir şekilde ortaya 

çıkar. 

Bazı müfessirler, ayeti bu anlamı esas alarak şu şekilde 

yorumlamışlardır: "Sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek 

değildi" ifadesinde kastedilen, Mekkelilerin hicretten önce azaba 

çarptırılmalarıdır. "Ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek 

değildi." ifadesinden maksat da, Peygamber'in (s.a.a) Medine'ye hicret 

etmesinden ve bir grubun iman edip Allah'tan bağışlanma 

dilemesinden sonra bütün insanların azaba çarptırılmalarıdır. Bu 

yüzden bu görüşü savunanlardan bazısı, ayetin giriş kısmının 

Mekke'de, son kısmının da Medine'de indiğini söylemişlerdir. 

Ama bu değerlendirmelerin tamamen yanlış olduğu gün gibi 

ortadadır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.a) hicretten önce Mekke'de 

onların içinde bulunurken onunla beraber bir grup Müslüman da 

bulunuyordu ve bunlar Allah'a iman etmiş ve O'na istiğfarda 
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bulunuyorlardı. Sonra o, hicretten sonra insanlar arasında 

bulunuyordu. O hâlde ayetin girişindeki "sen onların içinde iken" 

ifadesini Mekke'yle, sonundaki "istiğfar ederlerken" ifadesini de 

Medine'yle irtibatlandırmanın ne anlamı vardır?! 

Eğer ayetin anlamı, "Sen içlerinde iken Allah senin varlığının 

bereketiyle onlara azap etmez. Senden sonra da onların Allah'tan 

bağışlanma dilemelerinin bereketiyle onlara azap etmez." şeklinde 

kabul edilse, kastedilen azabın da kökten yok etme olduğu ihtimali 

esas alınsa, bu, sonraki iki ayetin içeriğiyle bağdaşmaz: "Onlar, 

(inananları) Mescidu'l-Haram'dan alıkoydukları hâlde neden Allah onlara 

azap etmesin?!..." Kaldı ki, böyle bir anlamın oluşturduğu diğer 

problemlere de işaret etmiştik. 

Buraya kadar yaptığımız uzun açıklamalardan şu hususlar açığa 

çıkıyor: "Hani onlar, Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş gerçekse, 

başımıza gökten taş yağdır..." diye başlayan iki ayet, kendinden önceki 

ve sonraki ayetlerle uyuşmamaktadır. Çünkü bu iki ayetin öncesinde 

ve sonrasında yer alan ayetler, Kureyş kâfirleriyle ilgilidir. 

Dolayısıyla bu iki ayetin, içinde yer aldıkları ayetler grubuyla birlikte 

inmediklerini söyleyebiliriz.  

Dolayısıyla bu iki ayette onların dilinden aktarılan sözlerin ve 

onlara cevap olarak söylenen "Oysa... Allah onlara azap edecek değildi..." 

ifadesinin müşriklerle irtibatlı olmaması, gerçeğe daha yakındır. Bu 

sözler, Ehlikitap'tan olan veya iman edip sonra irtidat eden bazı 

insanlar tarafından söylenmiş olsa gerektir. 

Nitekim bazı rivayetlerde, bu sözü söyleyen kişinin Hâris b. 

Numan el-Fihrî olduğu belirtilmiş olması da bu ihtimali 

güçlendirmektedir. Daha önce, tefsirimizin altıncı cildinde, "Ey Elçi, 

Rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et..." (Mâide, 67) ayetini 

açıklarken, bu hadisi nakletme imkânını bulmuştuk. 

Bu takdirde, ayette olumsuzlanan azap, önceki ümmetlerde 

olduğu gibi, kökten yok etmeyi gerektirici semavî azaptır. Buna göre 

yüce Allah, bu ümmet hakkında, Peygamber (s.a.a) aralarında 
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bulunduğu sürece ve Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra da 

Allah'tan bağışlanma diledikleri sürece üzerlerinden semavî azabı 

kaldırmıştır. 

"Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi ve onlar 

istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi." ayetini, Yûnus 

Suresi'nin "Her ümmetin bir elçisi vardır; elçileri gelince aralarında adaletle 

hükmolunur, onlara hiç haksızlık edilmez..." (Yûnus, 47) diye başlayan 

ayetleri gibi İslâm ümmetini Hz. Peygamber'le (s.a.a) aralarındaki 

sorunu çözücü azapla tehdit eden ayetlerle birlikte göz önünde 

bulundurarak değerlendirdiğimiz zaman, ayetten, gelecekte bu 

ümmet içinde istiğfar etmenin tamamen ortadan kalktığı bir günün 

geleceği ve ilâhî müminin aralarından kalkacağı, böylece azaba 

uğrayacakları anlaşılmaktadır. 

34) Onlar, (inananları) Mescidu'l-Haram'dan alıkoydukları 

hâlde neden Allah onlara azap etmesin?! Üstelik onlar onun 

(Mescidu'l-Haram'ın) velileri de değillerdir. Onun velileri sadece 

takvalılardır. Fakat çokları bilmezler. 

Ayetin içerdiği soru, inkâr ya da şaşkınlık bildirir mahiyettedir. 

Ayetin orijinalinde geçen "ve ma lehum" ifadesinin takdirî 

açılımında, zarfın ilintili olduğu bir fiil vardır; "en lâ yuezzibehum" 

ifadesi de o fiilin mefulüdür, ya da burada bir tür tazmin (kelimeye 

asıl anlamının yanında zımnen başka bir anlam da yükleme) söz 

konusudur. Tıpkı şu ayette olduğu gibi: "Arınmaya gönlün var mı?" 

(Nâziât, 18)  

Her hâlükârda cümlenin takdirî açılımı şu şekilde olur: "Allah'ın 

onlara azap etmemesini gerektiren ve gerçekleştiren nedir? Hâlbuki 

onlar Mescidu'l-Haram'dan alıkoyuyorlar, müminlerin oraya 

girmelerine engel oluyorlar. Onun velileri de değillerdir." "Onlar... 

alıkoydukları" ifadesi, "onlara azap etmesin" ifadesindeki zamirden hâl 

konumundadır. "Üstelik onlar onun velileri de değillerdir." ifadesi de, 

"alıkoydukları" ifadesinden hâldir. 



 

84 

 

"Onun velileri sadece takvalılardır." ifadesi, "Üstelik onlar onun 

velileri de değillerdir." cümlesinin gerekçeli izahı mahiyetindedir. Yani, 

onlar Mescidu'l-Haram'ın yönetimini ve bakımını üstlenemezler, 

hadlerini aşıp insanların ona girmesine engel olamazlar, böyle bir 

yetkileri yoktur. Çünkü bu mescit, takva üzere bina edilmiştir. Onun 

yönetimin ancak Allah'tan korkanlar üstlenebilir, onlar değil. 

O hâlde, "Onun velileri sadece takvalılardır." ifadesi, her akıl sahibi 

kişinin kavrayacağı bir meseleyi gerekçelendirmeye yönelik bir haber 

cümlesidir. Kâbe'nin bakımını, yönetimini muttakilere veren inşa 

nitelikli bir cümle değildir. Bu sözlerimizi, bu ifadeden sonraki "Fakat 

çokları bilmezler." ifadesi pekiştirmektedir. 

Ayeti, kendisinden sonraki ayetle irtibatlı olarak ele aldığımız 

zaman, içerdiği azap kavramının öldürülme veya ondan daha geniş 

kapsamlı olduğu anlaşılır. Ancak daha önce bu ayetin zahiren 

kendisinden önceki ayetle irtibatlı olmadığını belirtmiştik. Yani, 

"Hani onlar, Allah'ım! Eğer bu..." diye başlayan ayetle, "Oysa Allah, 

onlara azap edecek değildi..." diye başlayan ayet, üzerinde durduğumuz 

bu ayetler grubunun akışının dışındadırlar. Bu da, yukarıda 

yaptığımız değerlendirmenin kabul edilmesini gerektirmektedir. 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde şöyle deniyor: "İnsanlar soruyorlar 

ve diyorlar ki: Nasıl oluyor da bu iki ayetten birinde onların 

azaplandırılacakları olumsuzlanıyor, öbüründe ise azaba 

uğratılacakları olumlanıyor?"  

"Bu soruya üç açıdan cevap verebiliriz: Birincisi: İlkinden maksat, 

geçmiş ümmetlere uygulanan kökünü kurutma, toptan yok etme 

azabıdır. İkincisinden maksat ise, müminlerin aralarından 

çıkmalarından sonra kılıçla öldürülmek, esir alınmak gibi 

azaplardır."  

"İkincisi: Kastedilen anlam şudur: 'Neden Allah ahirette onlara 

azap etmesin?' Dolayısıyla ilkinden kastedilen, dünyevî azaptır. Bu 

görüş Cübbaî'den rivayet edilmiştir."  
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"Üçüncüsü: Birincisi, istiğfara ilişkin bin çağrıdır. Demek 

isteniyor ki, istiğfar ettikleri, tövbeye sarıldıkları sürece Allah, ne 

dünyada, ne de ahirette kendilerine azap etmeyecektir. Bunu 

yapmazlarsa, azaba uğratılacaklardır. Ardından bu şekilde azabı hak 

etmelerinin, insanları Mescidu'l-Haram'dan alıkoymuş olmalarından 

kaynaklandığı belirtiliyor." (Mecmau'l-Beyan'dan yapılan alıntı sona 

erdi.) 

Ne var ki, bu değerlendirmenin problemi, ayeti öncesindeki 

ayetle irtibatlandırmasından kaynaklanıyor. Oysa daha önce, bu 

ayetin kendisinden önceki ayetle bağlantılı olmadığını belirtmiştik. 

Bu, değerlendirmeye ilişkin genel problem. 

Değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı probleme gelince, birinci 

cevapta şöyle bir problem var: Daha önce de vurgulandığı gibi, ayetin 

akışı, şiddetlendirme ve tehdidi gittikçe ileri götürme niteliklidir. Bu 

ise, ilkinde azabı olumsuzlarken, ikincisini de olumlama durumuyla 

bağdaşmaz. Her iki ayette kastedilen azaplar farklı olsa da. 

İkinci cevapta şöyle bir problem var: Ayetin akışı, içerdiği azap 

kavramıyla, uhrevî azabın kastedilmiş olmasını ihtimal dışı 

bırakıyor. Özellikle, önceki ayetle aynı akışa sahip bulunan üçüncü 

ayetin içerdiği, "O hâlde inkârınızdan dolayı tadın azabı!" ifadesini göz 

önünde bulundurduğumuz zaman, bu husus daha bir belirgin olarak 

ortaya çıkar. 

Üçüncü cevapta ise şöyle bir problem var: Bunun ayetin zahiriyle 

çeliştiği apaçık ortadadır. Çünkü ayetten anlaşılan, istiğfarın onlarla 

ilintili sürekli bir durum olduğudur; istiğfara çağırılmaları olduğu 

açıktır. 

35) Onların Beyt(ullah) yanındaki namazları da, ıslık çalmadan 

ve el çırpmadan ibarettir. "O hâlde inkârınızdan dolayı tadın azabı!  

"Namazaları... ibarettir." ifadesindeki zamir, önceki ayette 

zikredilen Mecid-i Haram'dan insanları alıkoyan Kureyş 

müşriklerine dönüktür. "O hâlde inkârınızdan dolayı tadın azabı!" 

ifadesi, başındaki "fa" edatının fonksiyonu göz önünde 
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bulundurulduğunda, kendilerine vadedilen azabın yerine 

getirildiğini vurgulamaktadır. 

Bundan da anlaşılıyor ki, bu iki ayet birbiriyle bağlantılı bir 

anlatım mahiyetindedir. Bu durumda, "ibarettir" cümlesinin orijinali 

(ve ma kane) ifade içinde hâl fonksiyonunu görüyor. Dolayısıyla 

şöyle bir anlam belirginleşiyor: Allah neden onlara azap etmesin?! 

Hâlbuki onlar Allah'ın mümin kullarını Mescidu'l-Haram'dan 

alıkoyuyorlar. Hem onların Mescidu'l-Haram yanındaki namazları 

da ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibaret bir oyundan başka bir şey 

değildir. Böyle olduğuna göre, inkâr etmelerinden dolayı tatsınlar 

azabı. "O hâlde... tadın azabı!" ifadesinde, üçüncü şahıs sıygasından 

ikinci çoğul şahıs sıygasına yönelmiş olunması, azabın şiddetini daha 

bir belirginleştirme amacına yöneliktir. 

Bu iki ayetten anlıyoruz ki, eğer insanlar Kâbe'den alıkonulur da 

Kâbe terk edilirse, bunu ilâhî azabın izlemesi kaçınılmaz olur. Hz. Ali 

(a.s) bir vasiyetinde şöyle buyuruyor: "Allah'a bakın, Allah'a bakın, 

Rabbinizin evine saygıda kusur etmeyin; eğer o terk edilirse, size 

mühlet verilmez." 

36) İnkâr edenler, Allah yoluna engel olmak için mallarını 

harcıyorlar ve daha da harcayacaklar. Sonra bu, kendilerine dert 

olacak. Sonra (nihayet) yenilecekler ve inkâr edenler cehenneme 

sürüleceklerdir. 

Ayet-i kerime, kâfirlerin Allah'ın çağrısını sonuçsuz bırakmak ve 

insanların Allah'ın yoluna girmelerini önlemek için harcadıkları 

çabaların boşa gittiğini açıklamaya yöneliktir. Bu gerçeği, "ve daha da 

harcayacaklar. Sonra bu, kendilerine dert olacak. Sonra (nihayet) 

yenilecekler..." cümlesi, daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Ayetlerin akışından anlıyoruz ki, "ve inkâr edenler cehenneme 

sürüleceklerdir." ifadesi, gerekçelendirme amacına yöneliktir. 

Dolayısıyla şöyle bir anlam çıkıyor karşımıza: Allah'ın varlıkların 

hareketlerine egemen kıldığı sebepler yasası uyarınca, küfür onları 

ilâhî çağrıyı sonuçsuz bırakmak ve insanların hak yola girmelerine 
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engel olmak için çalışmaya yöneltecektir. Ancak zulmün, yoldan 

çıkmanın ve her türlü bozgunculuğun amacına ulaşması, başarılı 

olması mümkün değildir. Onlar bu tür yıkıcı amaçlar uğruna 

mallarını harcayacaklardır; ama malları bu uğurda zayi olacaktır. 

Mallarının bu şekilde zayi olması da bir yakıcı hasret olarak 

yüreklerine oturacaktır. Sonra yenilgiye uğrayacaklar ve bu 

çabalarının hiçbir faydasını görmeyeceklerdir. Çünkü kâfirler 

cehenneme sürüleceklerdir. Dünyada kötülük ve Allah ile 

Peygamberi'ne (s.a.a) karşı savaşmak gibi hedefler uğruna harekete 

geçmiş olmaları, kıyamet günü toplu olarak cehenneme doğru 

sürülüşleri şeklinde karşılarına çıkacaktır. 

"Ve daha da harcayacaklar. Sonra bu, kendilerine dert olacak. Sonra 

(nihayet) yenilecekler." ifadesi, Kur'ân'ın geleceğe yönelik 

işaretlerinden biri mahiyetindedir. Bu ayet, Bedir Savaşı'ndan sonra 

nazil olan Enfâl Suresi'nde yer alıyor. Burada Uhud Savaşı'na veya 

ona ve diğer savaşlara işaret ediliyor gibi. Bu durumda, "Ve daha da 

harcayacaklar. Sonra bu, kendilerine dert olacak." ifadesiyle Uhud 

Savaşı'na veya ona ve diğer savaşlara işaret edilmiştir. "Sonra 

(nihayet) yenilecekler." ifadesiyle de, Mekke'nin fethine işaret 

edilmiştir. "Ve inkâr edenler cehenneme sürüleceklerdir." ifadesiyle de, 

içlerinde iman etme nimetine kavuşmayanların akıbetlerine işaret 

ediliyor. 

37) (Böyle olacak) Ki Allah, murdarı temizden ayıklasın ve 

bütün murdarları birbiri üzerine koyup yığsın da hepsini 

cehenneme atsın. İşte ziyana uğrayanlar onlardır.  

Temizlik ve pislik (murdarlık), birbirine zıt iki kavramdır. Daha 

önce bu iki kavramı genişçe açıklamıştık. Temyiz (ayıklamak), bir 

şeyi ona aykırı olan şeylerin arasından çıkarıp ona uygun olan şeylere 

katmak ve böylece ona aykırı olan şeylerle kesin olarak ayrışmasını 

sağlamaktır. "Rekm"; bir şeyin başka bir şeyin üzerine konularak istif 

edilmesi anlamına gelir. Bu yüzden kat kat bulutlar için de "sehabun 

merkum" denir. Yani kısımları üstü üste yığılmış bulutlar. Eşyanın 

üst üste yığılıp istif edilmesi de, "terakum" sözcüğüyle ifade edilir. 
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Bu bakımdan ayet, evrensel yasalar uyarınca kâfirlerin 

uğradıkları durumu açıklayan önceki ayetin içeriğine yönelik bir 

gerekçelendirme mahiyetindedir. Buna göre onlar, var güçleriyle, 

ellerinden gelen bütün imkânlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye ve 

Allah'ın yolundan insanları alıkoymaya çalışıyorlar. Bu uğurda 

azımsanmayacak mallar harcıyor, bütün mesailerini buna adıyorlar. 

Ne var ki, onlar amaçlarına ulaşamıyorlar, hedefledikleri sonuca 

varamıyorlar. Tam tersine, bütün malları boşa gidiyor, çalışmaları 

sonuçsuz kalıyor, emekleri heba oluyor. Geride ellerinde derin bir 

hasret yarası ve onur kırıcı bir hezimet kalıyor. 

Şöyle ki: Bütün bu çabalar ve çırpınmalar ilâhî yasalar 

çerçevesinde gelişiyor ve tümü de yüce Allah tarafından belirlenen 

evrensel hedeflere yöneliktir. Buna göre; yüce Allah, evrene egemen 

olan bu sistem çerçevesinde hayırla şerri, temiz ile pis olanı 

birbirinden ayırır, pis olanları üst üste yığarak istif eder, sonra bu istif 

edilen pislikleri cehenneme koyar. İşte kötülük ve pislik kafilesinin 

yöneldiği akıbet budur. Tümü sonuçta buraya gelip dayanır. Burası 

çöküşün, tükenişin yurdudur. Öte yandan iyilik, temizlik de cennete 

yöneliktir. Önceki grubun mensupları kesin bir hüsrana 

uğramışlardır. Diğer gruptakiler ise kârlı çıkmışlar, kurtuluşa 

ermişlerdir. 

Bundan da anlıyoruz ki: "(Böyle olacak) Ki Allah, murdarı temizden 

ayıklasın..." ifadesi, içeriği itibariyle, yüce Allah'ın hak ile batılın 

ayrışmasına verdiği örneği içeren ayete yakındır: "Gökten bir su indirdi 

de dereler kendi ölçüsünce o su ile çağlayıp aktı. Sel, üste çıkan köpüğü taşıdı. 

Süs yahut eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri madenlerde de bunun gibi 

bir köpük vardır. Allah, hak ve batılı böyle benzetme ile anlatır. Köpük yok 

olup gider. İnsanlara yararlı olan ise yeryüzünde kalır." (Ra'd, 17) Bu ayet, 

bütünsel bir ilâhî yasaya işaret etmektedir. Buna göre, her ayrıntı 

köküne bağlıdır; her şey aslına döner. 

38) İnkâr edenlere söyle: "Eğer vazgeçerlerse, geçmişteki 

(günahları) kendilerine bağışlanır; yok geri dönerlerse, (Allah'ın) 

öncekilerle ilgili kanun(u) geçmiştir." 
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"İntiha"; yasaklamadan dolayı bir şeye son verme, vazgeçme 

demektir. "Sülûf" ise; geçip gitmek, geçmişte olmak anlamına gelir. 

"Sünnet" ise; yol yordam ve gidişat anlamını ifade eder. 

Yüce Allah, Peygamberimize (s.a.a) onlara böyle söylemesini 

emrediyor. Bunun içeriğinde hem umutlandırma, hem de korkutma 

gözlemlenmektedir. Gerçekte ise bu, savaşı ve fitneyi terk etmeye 

yönelik bir çağrıdır. Buna uymaları durumunda Allah onların daha 

önce müminleri öldürmelerini, onlara eziyet edişlerini 

bağışlayacaktır. Ama eğer kendilerine yasaklanan bu şeylerden 

vazgeçmezlerse, bilsinler ki, Allah'ın kendilerinden öncekiler 

hakkında işleyen kanunu onlar hakkında da işleyecektir; onlar helâk 

edildikleri, kökleri kurutulduğu ve çabaları boşa gittiği gibi, bunların 

da başına aynı şeyler gelecektir. 

39–40) Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya 

kadar onlarla savaşın! Eğer vazgeçerlerse, hiç kuşkusuz, Allah ne 

yaptıklarını görmektedir. Eğer dönerlerse, bilin ki Allah sizin 

sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! 

Bu iki ayet, önceki ayette açıklanan kâfirlere ilişkin yükümlülüğe 

karşılık müminlerin yükümlülüğünü açıklamaya yöneliktir. 

Dolayısıyla ayetin anlamı şu şekilde belirginleşmektedir: (Ey 

Peygamber!) Onlara söyle: Eğer Allah'a ve Peygamber'ine karşı 

çıkmaktan vazgeçerlerse, Allah onların geçmişte işledikleri günahları 

bağışlar. Şayet eskiden yaptıkları şeyleri yeniden yapmaya 

kalkarlarsa, kendilerinden önceki kuşakların başına nelerin geldiğini 

biliyorlar. Bunu onlara söyle. Sen ve müminler ise gevşemeyin, dini 

ikame etmeye ve müminler için uygun ve elverişli bir ortam 

hazırlamaya gayret gösterin, her gün bir yeni çeşidiyle karşılaştığınız 

bu fitneler son buluncaya ve fitne tamamen ortadan kalkıncaya kadar 

onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, hiç kuşkusuz Allah ne 

yaptıklarını görmektedir ve yaptıklarına uygun karşılığı onlara 

verecektir. Eğer tekrar eski alışkanlıklarına dönerlerse, onlarla 

savaşmayı sürdürün; gevşemeyin, korkmayın; bilin ki Allah sizin 

Mevlâ'nızdır.  
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"Fitne"; insanların sınandığı ve bu yüzden de zorunlu olarak 

insanlara ağır gelen olaylar demektir. Genellikle savaşlar, güvenliğin 

ortadan kalktığı kargaşalar ve barışın zedelendiği durumlarla ilintili 

olarak kullanılır. Kureyş kâfirleri hicretten önce ve bir müddet de 

hicretten sonra Hz. Peygamber'e (s.a.a) iman edenleri Mekke'de 

yakalıyor, onlara çeşitli işkenceler uyguluyor, onları İslâm'dan dönüp 

küfre girmeye zorluyorlardı. Müminlerin maruz kaldıkları bu 

duruma fitne adı verilirdi. 

Önceki ifadenin anlamıyla ilgili açıklamadan şu sonuç çıkıyor: 

"Fitne kalmayıncaya... kadar onlarla savaşın." ifadesi, müşrikleri savaş 

yöntemiyle zayıflatmaktan kinayedir. Bundan amaç da onların 

küfürleriyle gurura kapılmalarını, böylece müminleri dinden 

döndürme amaçlı fitneye, baskıya maruz bırakmalarını önlemek, 

dinin sırf Allah için olmasını, bu konuda Allah'tan başka hiç kimsenin 

söz sahibi olmamasını sağlamaktır.  

Ayrıca, "Eğer vazgeçerlerse, hiç kuşkusuz, Allah ne yaptıklarını 

görmektedir." ifadesinden maksat da, müşriklerin savaşa son 

vermeleridir. Bu yüzden, hemen yanında, "Hiç kuşkusuz, Allah ne 

yaptıklarını görmektedir." ifadesine yer verilmiştir. Bu demektir ki: Bu 

durumda Allah onlar hakkında amellerine uygun hükmü verecektir. 

Çünkü O, onları görmektedir. Yine buna göre, "Eğer dönerlerse..." 

ifadesinden maksat da, savaşa son vermekten vazgeçerlerse, savaştan 

vazgeçmezlerse, fitneyi, müminlere dinden döndürme amaçlı baskı 

uygulamayı terk etmezlerse, bilin ki, Allah sizin mevlânız ve 

yardımcınızdır. Allah'ın yardımına güvenerek onlarla savaşın. O ne 

güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki: "... ve din 

tamamen Allah'ın oluncaya kadar..." ifadesiyle, Ehlikitab'ın zimmet 

akdiyle İslâm egemenliği altına girerek cizye vermek suretiyle kendi 

dinleri üzere kalıp ibadetlerini sürdürmeleri arasında bir çelişki 

yoktur. Dolayısıyla bu ayetle, "...küçülerek (İslâm yasalarına boyun 

eğerek) elleriyle cizye verinceye kadar savaşın." (Tevbe, 29) ayeti arasında 

nasih ve mensuh ilişkisi yoktur. 
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Tefsir bilginleri, tefsirini sunduğumuz üç ayette yer alan 

deyimlerden "vazgeçme" ve "bağışlama" gibi kavramlarla ilgili olarak 

çeşitli yorumlar yapmışlardır. Ancak bunları burada aktarmanın bir 

yararının olmadığını düşündüğümüz için değinmedik. 

Bazı rivayetlerde, "O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!" 

ifadesinin yüce Allah'ın güzel isimlerinden olduğu belirtiliyor. Bu 

durumda, isim kavramının terminolojik anlamında değil, lafzıyla 

belirli bir gerçeği anlatan her şey anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. 

Aynı şey, "Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz." ayeti 

hususunda da rivayet edilmiştir. Daha önce tefsirimizin sekizinci 

cildinde, "En güzel isimler Allah'ındır." (A'râf, 180) ayetini tefsir 

ederken, "Allah'ın güzel isimleri" hakkında yeterli açıklamada 

bulunduk. 

Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde, İbn Abbas'tan (r.a), "Hani inkâr 

edenler seni tutup bağlamaları... için sana tuzak kuruyorlardı." ayetiyle 

ilgili olarak şöyle rivayet edilmektedirler: "Bir gece Kureyşliler 

Mekke'de aralarında istişarede bulundular. Bazısı, 'Sabah olunca, onu 

-Peygamber'i (s.a.v) kastediyorlar- iplerle bağlayalım.' dedi. Diğer 

bazısı, 'Aksine, onu öldürün.' görüşünü ileri sürdü. Bazısı ise, 'Onu 

Mekke'den çıkarıp sürgün edin.' görüşünü savundu. Yüce Allah, 

Peygamber'ine bu konuşulanları haber verdi. Bunun üzerine Ali (r.a) 

Peygamber'in (s.a.v) yatağında uyudu. Peygamber de evinden 

çıkarak mağaraya sığındı. Müşriklerse, yatakta uyuyan Ali'yi 

Peygamber sanarak evi gece boyunca kolladılar. Sabah olunca, eve 

saldırdılar. Yatakta uyuyanın Ali olduğunu görünce, Allah onların 

plânlarını boşa çıkardı. Bunun üzerine Ali'ye, 'Arkadaşın nerede?' 

diye sordular. Ali, 'Bilmiyorum.' cevabını verdi. Daha sonra dağa 

kadar Peygamberimizin izini sürdüler. Dağa ulaştıklarında izleri 

birbirine karıştırdılar. Sonra dağın zirvesine doğru tırmandılar. 

Orada bulunan mağaranın ağzında örümcek ağının olduğunu 
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gördüler. 'Eğer buraya girmiş olsaydı, örümcek ağı burada olamazdı.' 

dediler. Peygamberimiz (s.a.v) orada üç gece bekledi." 

Tefsiru'l-Kummî'de şu açıklamaya yer veriliyor: "Bu ayetin iniş 

sebebi şudur: Resulullah efendimiz (s.a.a) Mekke'de insanları açıktan 

İslâm'a davet etmeye başlayınca, Evs ve Hazreç kabilelerinin 

temsilcileri yanına geldiler. Peygamberimiz onlara dedi ki: 'Size 

Allah'ın kitabını okumam için beni savunacak ve bana komşu olacak 

mısınız? Buna karşılık Allah size cenneti ödül olarak verecektir.' Her 

iki kabilenin temsilcisi dedi ki: 'Evet, kendin ve Rabbin için istediğin 

koşulları ileri sür.' Peygamberimiz (s.a.a) onlara şöyle dedi: 'Teşrik 

günlerinin ortanca gecesinde Akabe denilen yerde buluşalım.' 

Adamlar hac ziyaretinde bulundular ve Mina'ya geri döndüler. 

Aralarında, hac ziyaretinde bulunan birçok insan vardı." 

"Teşrik günlerinin ikincisinde Peygamberimiz (s.a.a), 'Gece 

olunca, Abdulmuttalib'in Akabe'deki evine gelin. Sakın uyuyanları 

uyandırmayın. Teker teker gelin.' dedi. Evs ve Hazreç kabilelerinden 

yetmiş kişi gelmişti. Eve girdiler. Peygamberimiz (s.a.a) onlara şöyle 

dedi: Size Rabbimin kitabını okumam için beni koruyacak ve bana 

komşuluk edecek misiniz? Buna karşılık Allah size cenneti ödül 

olarak verecektir." 

"Es'ad b. Zürare, Berâ b. Ma'rur ve Abdullah b. Hizam dediler ki: 

'Evet ya Resulallah! Rabbin ve kendin için istediğin şartları söyle.' 

Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu: 'Rabbim için istediğim şart, 

O'na ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamanız. Kendim 

için istediğim şarta gelince; kendinizi savunduğunuz şeye karşı beni 

de savunmanız, ailenizi ve çocuklarınızı savunduğunuz şeye karşı 

benim ailemi de savunmanızdır.' Dediler ki: 'Bunu yapmamız 

durumunda bize hangi ödül vardır?' Peygamberimiz (s.a.a) buyurdu 

ki: 'Ahirette cennete girersiniz, Araplara egemen olursunuz, dünyada 

Arap olmayanlar da size boyun eğerler, cennette de krallar 

olursunuz.' Dediler ki: Biz bu anlaşmaya razıyız." 
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"Peygamberimiz (s.a.a) onlara dedi ki: 'Bana aranızdan on iki 

temsilci çıkarın, bu hususta sizin üzerinizde şahitlik etsinler. Tıpkı 

Musa'nın soydaşları arasından on iki kişiyi temsilci olarak seçmesi 

gibi.' Cebrail onları gösterdi ve 'Bu temsilcidir, bu temsilcidir.' 

diyerek Hazreç'ten dokuz kişi, Evs'ten de üç kişi belirledi. Hazreç'ten 

seçilen temsilciler şunlardı: Es'ad b. Zürare, Berâ b. Ma'rur, Cabir b. 

Abdullah'ın babası Abdullah b. Haram, Rafi b. Malik, Sa'd b. Ubade, 

Münzir b. Ömer, Abdullah b. Revaha, Sa'd b. Rebi, Ubade b. Samit. 

Evs kabilesinin temsilcileri de şunlardı: Ebu'l-Heysem b. Teyyihan -

Yemen asıllıydı-, Useyd b. Husayn ve Sa'd b. Hayseme." 

"Bu temsilciler toplanıp Peygamberimize (s.a.a) biat (bağlılık 

yemini) edince, İblis şöyle bağırdı: 'Ey Kureyş topluluğu ve ey 

Araplar! Muhammed ve Yesribli Sabiîler Akabe Cemresi'nde sizinle 

savaşmak için yeminleşiyorlar.' Mina'da bulunanlar, İblis'in bu 

avazını duydular. Kureyşliler galeyana gelerek silâhlarını kuşanıp o 

yöne doğru hareket ettiler. Resulullah da bu sesi duydu ve ensara, 

'Dağılın.' dedi. Dediler ki: 'Ya Resulallah, eğer kılıçlarımızla onların 

üzerine yürümemizi istersen, bunu yaparız.' Resulullah (s.a.a) onlara 

şu karşılığı verdi: 'Bana bu emir verilmedi. Allah onlarla savaşmama 

izin vermedi.' Bunun üzerine, 'Sen de bizimle çıkacak mısın?' dediler. 

Buyurdu ki: Ben burada Allah'ın emrini bekleyeceğim." 

"Bütün Kureyşliler, Akabe Cemresi'ne taraf koştular. Herkes 

silâhını kuşanmıştı. Hamza ve Emirü'l-Müminin (a.s) silâhlarıyla 

birlikte dışarı çıkıp Akabe'nin girişine dikildiler. Yanlarında kılıçları 

vardı. Kureyşliler onları görünce dediler ki: 'Niye burada 

toplandınız?' Hamza dedi ki: Ne toplandık, ne de burada başka kimse 

var. Allah'a yemin ederim ki, kim Akabe'den geçmeye kalkışırsa, 

boynunu vururum." 

"Kureyşliler Mekke'ye geri döndüler ve 'Düzenimizin 

bozulmamasından ve ileri gelenlerimizden birinin Muhammed'in 

dinine girmesinden emin olamayız artık.' diyerek Daru'n-Nedve'de 

toplandılar. Kırk yaşını doldurmayan Daru'n-Nedve'ye giremezdi. 

Kureyş'in ileri gelenlerinden kırk kişi Daru'n-Nedve'ye girdi. İblis de 
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yaşlı bir adam kılığına girerek meclise gelmişti. Kapıcı ona, 'Kimsin 

sen?' diye sordu. İblis, 'Ben Necdli bir yaşlıyım. Sizi isabetli 

görüşlerimden yoksun bırakmak istemedim. Bu adamla ilgili olarak 

toplanacağınızı duydum ve bu hususta size birtakım önerilerde 

bulunmak için geldim.' dedi. Kapıcı, 'Gir.' dedi. İblis meclise girdi." 

"Herkes yerine oturunca Ebu Cehil şunları söyledi: 'Ey Kureyş 

topluluğu! Araplar içinde hiç kimse bizden aziz, bizden üstün 

değildi. Bizler Allah'ın halkıyız. Araplar yılda iki kere bizim 

kentimize gelirler ve bize hürmet eder, saygı gösterirler. Bizler 

Allah'ın kutsal haremindeyiz. Kimsenin bizde gözü yoktur. Bu hep 

böyleydi, ta ki Muhammed b. Abdullah ortaya çıkana kadar. Biz ona 

'Emin' adını vermiştik. Çünkü yapıcı bir insandı, sakindi, doğru 

sözlüydü. Derken toplum içinde saygın bir yere geldi. Biz de ona 

hürmet ettik. Ama o, Allah'ın resulü olduğunu iddia etti, gökten 

haberler aldığını ileri sürdü. Bizim düşüncelerimizi ahmaklık olarak 

niteledi, tanrılarımıza sövdü, gençlerimizi yoldan çıkardı, birliğimizi 

bozdu. Bizden önceki kuşaklardan ölenlerin ateşe girdiklerini iddia 

etti. Her şey bir yana, geçmişlerimizin cehenneme gittiklerini 

söylemesi bize çok ağır geldi. Ben onunla ilgili olarak bir şey önermek 

istiyorum.' Dediler ki: 'Nedir önerin?' Dedi ki: Bir adamımızı gizlice 

göndererek ona suikast düzenlemesini öneriyorum. Eğer 

Haşimoğulları bizden kan bedeli talep ederse, on kişinin kan bedelini 

veririz." 

"İblis söz aldı: 'Bu, kötü bir öneridir, hiçbir işe yaramaz.' 'Nasıl 

olur?' diye sordular. Dedi ki: Çünkü Muhammed'i öldüren, kesinlikle 

öldürülür. İçinizden kim kendini ölüme atabilir ki? Eğer Muhammed 

öldürülürse, Haşimoğulları'nın ve müttefikleri Huzaaoğulları'nın 

akrabalık duyguları tahrik edilmiş olacak. Haşimoğulları 

Muhammed'i öldüren kişinin yeryüzünde dolaşmasına razı olmazlar. 

Bunun sonucunda şu dokunulmaz hareminizde savaşlar çıkar, siz de 

tükenirsiniz." 

"Bir başkası şunları söyledi: 'Ben başka bir şey önermek 

istiyorum.' 'Nedir önerin?' dediler. Dedi ki: 'Onu bir eve kapatalım. 



 

95 

 

Yemeğini pencereden atalım. Züheyr, Nabiğa ve İmruu'l-Kays gibi 

ölünceye kadar.' İblis şöyle dedi: 'Bu öneri diğerinden de kötüdür.' 

'Nasıl?' dediler. Dedi ki: Çünkü Haşimoğulları buna razı olmazlar. 

Arap kutlama mevsimlerinden biri girince, şölen için toplanan 

Araplardan size karşı yardım isterler. O zaman size karşı birleşir, onu 

oradan çıkarırlar." 

"Bir başkası yerinden kalktı ve şunları söyledi: 'En iyisi, onu 

memleketimizden sürelim, tanrılarımıza ibadet etmekle baş başa 

kalalım.' İblis buna şu karşılığı verdi: 'Bu öneri, diğer ikisinden de 

kötüdür.' 'Nasıl?' dediler. Dedi ki: 'Siz insanlar içinde en güzel ve 

sempatik bir yüze sahip, en düzgün konuşan, en anlaşılır şekilde söz 

söyleyen birinden söz ettiğinizi unutuyorsunuz. Siz bu adamı tutup 

Arap çöllerine salıyorsunuz, bedevîleri aldatsın, diliyle onları 

büyülesin diye. Çok geçmeden atlılar ve piyadelerle gelip kapınıza 

dayanır.' Bunun üzerine ne diyeceklerini bilmeden şaşkın bir hâlde 

beklediler."  

"Sonra İblis'e dediler ki: 'Peki siz ne diyorsunuz ey yaşlı adam?' 

İblis dedi ki: 'Bu hususta yapılacak bir tek şey vardır.' Dediler ki: 

'Nedir?' Dedi ki: 'Kureyş'in her oymağından birer kişi toplansın. 

İçlerinde Haşimoğulları'ndan da bir kişi bulunsun. Bunlar ellerine bir 

bıçak, bir demir parçasını veya bir kılıç alarak ona saldırsınlar. Hep 

birlikte ona bir tek darbe vursunlar. Böylece kanının sorumluluğu 

bütün Kureyş oymakları arasında dağılsın. Artık Haşimoğulları onun 

kanını isteyemezler. Çünkü kendileri de bu suça iştirak etmişlerdir. 

Eğer sizden kan bedelini isterlerse, onlara üç kişinin kan bedelini 

verirsiniz.' Hep bir ağızdan, 'Evet, on kişinin kan bedelini veririz.' 

Sonra dediler ki: 'Görüş, Necdli yaşlı adamın görüşüdür.' Bu görüş 

etrafında birleştiler. Peygamberimizin (s.a.a) amcası Ebu Leheb de 

onlara katıldı." 

"Cebrail indi ve Peygamberimize (s.a.a) Kureyş'in Daru'n-Nedve 

meclisinde toplandığını, aleyhine birtakım kararlar aldığını haber 

verdi. Yüce Allah bu olayla ilgili olarak şu ayeti indirmiştir: Hani inkâr 

edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya da yurdundan çıkarmaları 
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için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak 

kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en iyisidir." 

"Geceleyin Peygamberimizi (s.a.a) öldürmek için Kureyşliler bir 

araya geldiler. Önce Kâbe'ye gittiler. Orada ıslık çalıp el çırptılar. 

Kâbe'yi tavaf ettiler. Yüce Allah onların bu davranışlarıyla ilgili 

olarak da şu ayeti indirdi: 'Onların Beyt(ullah) yanındaki namazları da, 

ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir.' Ayette geçen 'muka' ıslık çalma, 

'tasdiye' alkış demektir. Bu ayet, 'Hani inkâr edenler... sana tuzak 

kuruyorlardı.' ayetine atfedilmiştir. Ancak suredeki tertibi, matuf 

olduğu ayetten birkaç ayet sonradır." 

"Resulullah (s.a.a) evindeyken gece bastırdı. Kureyşliler, gece 

vakti evi basıp onu öldürmek istediler. Fakat Ebu Leheb buna itiraz 

etti ve şöyle dedi: 'Gece vakti evine baskın düzenleyip onu 

öldürmenize izin vermem. Çünkü evde kadınlar ve çocuklar vardır; 

yanlışlıkla onlardan birinin öldürülmeyeceği garantisini kimse 

veremez. En iyisi, gece boyunca evini gözetim altında tutalım ve 

sabah olunca eve baskın düzenleyerek onu öldürelim.' Bunun üzerine 

Kureyşliler Resulullah'ın (s.a.a) evinin etrafında uyudular." 

"O sırada Resulullah (s.a.a) kendisi için bir yatak hazırlanmasını 

istedi. Sonra Ali b. Ebu Talib'e (a.s) şöyle dedi: 'Kendini bana feda 

eder misin?' Ali, 'Evet, ya Resulallah!' dedi. Bunun üzerine 

Peygamber (s.a.a) ona şöyle buyurdu: 'Yatağımda yat ve benim 

hırkamı üzerine at.' Ali (a.s) Resulallah'ın (s.a.a) yatağına yattı ve 

Peygamber'in hırkasını üzerine attı." 

"Cebrail geldi, Resulullah'ın (s.a.a) elinden tuttu ve onu 

Kureyşlilere çıkardı. O sırada uyumuşlardı. Peygamber (s.a.a) bir 

yandan da, 'Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları 

kapattık, artık göremezler.' [Yâsîn, 9] ayetini okuyordu. Cebrail 

Peygamberimize (s.a.a), 'Sevr yolunu tut.' dedi. Sevr, Mina yolu 

üzerinde bulunan bir dağın adıydı. Dağın tepesi öküz sırtını 

andırdığı için Sevr (öküz) dağı adını vermişlerdi. Resulullah oradaki 

bir mağaraya girdi, sonra bildiğimiz gelişmeler oldu." 
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"Sabah olduğunda Kureyşliler eve girdiler. Yatağa doğru 

harekete geçtiklerinde, Ali (a.s) yerinden fırlayıp karşılarına dikildi: 

'Ne yapıyorsunuz?' dedi. 'Muhammed nerede?' dediler. Dedi ki: 'Beni 

onun başına bekçi mi diktiniz? Siz demiyor muydunuz, onu 

yurdumuzdan çıkaracağız diye? O da sizin yurdunuzdan çıktı.' 

Bunun üzerine Kureyşliler Ebu Leheb'e saldırdılar; bir yandan da, 

'Sen geceden beri bizi kandırdın.' diyorlardı." 

"Beklemeksizin dağlara doğru Peygamber'i (s.a.a) aramaya 

koyuldular. Aralarında Huzaa kabilesine mensup 'Ebu Kurz' adı 

verilen bir adam vardı. Bir izci olan bu adamdan Peygamber'in izini 

takip edip gidebileceği yeri tespit etmesini istediler. Ebu Kurz'a 

dediler ki: 'Ey Ebu Kurz, bugün kendini göstereceğin gündür.' Ebu 

Kurz, onları Peygamber'in evinin önünde durdurdu ve dedi ki: 'Bu 

Muhammed'in ayağının izidir. Allah'a yemin ederim ki, bu ayak izi, 

Kâbe'deki Makam-ı İbrahim'de bulunan ayak izinin ikizidir.' O gece 

Ebu Bekir b. Ebu Kuhafe de Peygamberimizin (s.a.a) yanına gelmiş, 

Peygamberimiz onu yanında alıkoyarak beraberinde mağaraya 

götürmüştü. Ebu Kurz dedi ki: 'Bu da Ebu Bekir'in veya babasının 

ayak izidir.' Ardından şunları söyledi: 'Burada Ebu Bekir'den başka 

birinin daha ayak izi vardır.' Ebu Kurz, ayak izlerini takip ederek 

onları mağaranın girişine kadar getirdi." 

"Sonra dedi ki: 'Buradan öteye gitmemişler! Ya göğe 

yükselmişler, ya da yerin altına girmişler!' Çünkü yüce Allah, 

örümceği memur kılmış, örümcek de ağıyla mağaranın girişini 

kapatmıştı. Bu arada meleklerden bir atlı geldi ve 'Mağarada kimse 

yoktur.' dedi. Bunun üzerine vadilere dağılarak Peygamber'i (s.a.a) 

aramaya koyuldular. Böylece Allah, onların Peygamber'i bulmalarını 

engelledi ve Peygamber'in hicret etmesine izin verdi." 

Ben derim ki: Buna yakın bir hadis, özet olarak ed-Dürrü'l-

Mensûr adlı tefsirde İbn İshak, İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebî Hatem, 

Ebu Nuaym -ed-Delâlil'de- ve Beyhakî'den -ed-Delâlil'de- naklen İbn 

Abbas'tan rivayet edilmiştir. Ancak bizim yukarıda sunduğumuz 

rivayette Necdli yaşlı bir adama izafe edilen sözler, bu rivayette Ebu 



 

98 

 

Cehil'e izafe edilmiş, sonra Necdli yaşlı adamın Ebu Cehil tarafından 

söylenen bu sözleri onayladığı belirtilmiştir. Böylece orada 

bulunanlar, Ebu Cehil'in görüşünü benimseyerek uygulamaya karar 

vermişlerdir. 

İblis'in Necdli yaşlı bir adam kılığında Daru'n-Nedve'ye girip 

toplantılarına katılması olayı, hem Şiî kanallardan, hem de Sünnî 

kanallardan rivayet edilmiştir. 

Rivayette Ebu Kurz'un Resulullah'ın (s.a.a) izini sürdürürken 

söylediği "Bu Muhammed'in ayak izidir, bu da İbn Ebî Kuhafe'nin 

(Ebu Bekir'in) ayak izidir. İbn Ebî Kuhafe'den başka birinin de ayak 

izi vardır." sözüne gelince; rivayetlerde bu üçüncü şahsın 

Peygamberimizin (s.a.a) üvey oğlu Hind b. Ebî Hale olduğu 

belirtiliyor. Annesi, Hz. Hatice bint-i Huveylid idi. Allah ondan razı 

olsun. 

Şeyh Tusî, el-Emalî adlı eserinde, kendi rivayet zinciriyle Ebu 

Ubeyde b. Muhammed b. Ammar b. Yasir'den, o da babasından, 

ayrıca Abdullah b. Ebî Rafi'den, hepsi Ammar b. Yasir'den ve Ebu 

Rafi'den, ayrıca Sinan b. Ebu Sinan'dan, o da İbn Hind b. Ebu 

Hale'den, Peygamberimizin (s.a.a) hicretiyle ilgili uzun bir hadis 

rivayet etmiştir. Ammar'ın, Ebu Rafi'in ve Hind'in hadisleri birbirine 

karışık hâlde aktarılmıştır. Bu hadisin bir bölümünde şöyle deniyor: 

"Resulullah (s.a.a) Ebu Bekir b. Ebî Kuhafe ve Hind b. Ebu Hale'nin 

de kendisiyle birlikte çıkmalarını istedi. Onlara, mağaraya giden 

yolun üzerindeki bir yerde oturup kendisini beklemelerini söyledi. 

Kendisi ise Ali ile birlikte evde kaldı. Bu hususta Ali'ye (a.s) sabır 

tavsiyesinde bulundu. Derken akşam ve yatsı namazlarını kıldı. 

Sonra gecenin karanlığında dışarı çıktı. Kureyş gözcüleri ise, evin 

etrafını sarmış, harekete geçmek için gecenin yarılanmasını ve 

insanların uyumasını bekliyorlardı." 

"Resulullah (s.a.a) dışarı çıktı. Bir yandan da şu ayeti okuyordu: 

'Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık 

göremezler.' (Yâsîn, 9) Elinde bir avuç toprak vardı. Onu Kureyş 



 

99 

 

gözcülerinin başlarına serpti. Bunu hiç fark etmediler. 

Peygamberimiz (s.a.a) aralarından geçip gitti. Hind ve Ebu Bekir'in 

bulunduğu yere geldi. Kalkıp birlikte mağaraya gittiler. Sonra 

Resulullah'ın (s.a.a) bazı emirlerini yerine getirmek üzere Hind 

Mekke'ye geri döndü. Resulullah (s.a.a) ve Ebu Bekir ise mağaraya 

girdiler." 

"Ravi, o gece meydana gelen olaylara değindikten sonra der ki: 

Ertesi gece, gecenin üçte biri geride kaldıktan sonra Ali (a.s) ve Hind 

b. Ebu Hale, mağarada Resulullah'ın (s.a.a) yanına gittiler. Resulullah 

(s.a.a) Hind'e, kendisi ve arkadaşı için iki deve satın almasını emretti. 

Ebu Bekir, 'Ey Allah'ın Peygamberi! Ben kendim ve senin için iki deve 

hazırlamışım, onlara binip Yesrib'e gideriz.' dedi. Resulullah (s.a.a), 

'Parasını almazsan, ne ikisini, ne de bir tanesini kabul etmem.' 

buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir, 'Onları şu kadar paraya sana 

satıyorum.' dedi. Resulullah (s.a.a) Ali'ye (a.s) onların parasını 

ödemesini emretti. İmam Ali (a.s) de develerin parasını Ebu Bekir'e 

ödedi. Sonra zimmetindeki malları korumasını ve yanındaki 

emanetleri sahiplerine vermesini emretti." 

"Kureyşliler, cahiliye döneminde Hz. Muhammed'e 

'Emin=Güvenilir' adını vermişti. Mallarını, eşyalarını ona emanet 

eder, kendileri için saklamasını isterlerdi. Hac zamanı Mekke'ye 

gelen civar Arapları da öyle yaparlardı. Peygamberlikle 

görevlendirildikten sonra da aynı durum devam etti. Bu arada Hz. 

Ali'ye, Mekke vadisinde sabah akşam şöyle seslenmesini emretti: 

'Kimin Muhammed'in yanında bir emaneti veya borcu varsa, gelsin 

emanetini ödeyelim.' Resulullah (s.a.a) Ali'ye şunu da söyledi: 'Şu 

andan itibaren sen yanıma ulaşıncaya kadar onlar sana 

hoşlanmayacağın bir şey yapamayacaklar. Bendeki emanetleri 

insanların gözü önünde sahiplerine ver. Seni kızım Fatıma'nın 

koruyucusu olarak bırakıyorum. Rabbimden de ikinizi korumasını, 
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sizi kollamasını diliyorum.' Ardından kendisi ve Fatımalar1 için 

binekler satın almasını ve Haşimoğulları'ndan hicret etmek 

isteyenlerle birlikte yola çıkmasını istedi." 

"Ebu Ubeyde der ki: Ubeydullah'a, yani Ebu Rafi'e sordum: 

'Resulullah (s.a.a) bu şekilde harcayacağı parayı nereden buluyordu?' 

Bana şu cevabı verdi: 'Ben de, senin bana sorduğun bu soruyu, hadisi 

bana rivayet eden babama sordum, şu karşılığı verdi: Sence 

Hatice'nin (selâm olsun ona) malı ne oldu?!"  

"Ubeydullah b. Ebî Rafi şöyle der: Ali b. Ebu Talib (a.s) 

Resulullah'ın (s.a.a) yatağında gecelemesini ve Peygamber'in üç gece 

boyunca mağarada kalışını şu dizelerle tasvir etmiştir:  

"Canımı ortaya koyarak yeryüzüne ayak basan en hayırlı insanı 

korudum, 

Kutsal evi ve Hicri İsmail'i tavaf eden en iyi insanı, 

Muhammed'i, kendisine suikast düzenlenmesinden korktuğu 

zaman 

Ulu Rabbim onu suikasttan korudu. 

Ben de ne zaman beni parçalayacaklar diye beklemeye 

koyuldum. 

Kendimi öldürülmeye ve tutsak edilmeye hazırlamıştım. 

Resulullah mağarada güvenlik içinde geceledi. 

Orada İlâh'ın koruması ve saklaması altındaydı. 

Üç gün bekledi, sonra ayakları kirli develer dizginlendi. 

Develer ki, istediğin tarafa kısa zamanda ulaşırlar."2 

 
1- Bu rivayetin sonunda ifade edildiğine göre Fatıma'lar şunlardır: 

Peygamberin kızı Fatıma (selâm olsun ona), Esed kızı Fatıma ve Zübeyir kızı 

Fatıma. 

2- [el-Emalî, c.2, s.78] 
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Bu beyitler, bazı küçük değişikliklerle edDürrü'l-Mensûr adlı 

tefsirde Hâkim'den naklen Ali b. Hüseyin (a.s) kanalıyla Hz. Ali'den 

(a.s) rivayet edilmiştir. 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de, Zürare ve Hamran kanalıyla İmam 

Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık'tan (üzerlerine selâm olsun ), 

"Allah, tuzak kuranların en iyisidir." ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet 

edilir: "Resulullah (s.a.a) soydaşlarından ağır eziyetler görüyordu. 

Öyle ki bir gün o secdede iken başının üzerine bir deve işkembesini 

atmışlardı. Kızı gelmiş ve secdeden henüz başını kaldırmamış olan 

babasının başının üzerindeki işkembeyi kaldırmış ve üzerini silmişti. 

Bundan sonra yüce Allah ona, hoşlanacağı şeyler göstermişti. 

Nitekim Bedir Savaşı'nda bir tek atlı vardı ordusunda. Mekke'nin 

fethinde ise, beraberinde on iki bin kişi vardı ve Ebu Süfyan'la birlikte 

müşrikler ondan aman dilemek durumunda kaldılar." 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde şöyle geçer: İbn Cerir ve İbn Ebî 

Hatem, Süddî'den (r.a) şöyle rivayet ederler: "Nadr b. Hâris sık sık 

Hire'ye gider gelirdi. Orada Hirelilerin uyaklı hikâyelerini dinlemişti. 

Mekke'ye geldiğinde Peygamberimizin (s.a.v) okuduğu Kur'ân 

ayetlerini dinleyince şöyle dedi: İşittik! İstesek, biz de bunun gibisini 

söyleriz. Bu, evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir."  

Ben derim ki: Bu sözleri söyleyen kimsenin Nadr b. Hâris 

olduğuna ilişkin başka rivayetler de vardır. Bu adam Bedir 

Savaşı'nda tutsak edildikten sonra, hakkında ölüm kararı olduğu için 

Müslümanlar tarafından öldürüldü. 

Yine aynı eserde belirtildiğine göre, Buharî, İbn Ebî Hatem, E-

bu'ş-Şeyh, İbn Mürdeveyh, Beyhakî -ed-Delâil adlı eserinde- Enes b. 

Malik'ten (r.a) şöyle rivayet etmişledir: "Ebu Cehil b. Hişam şöyle 

dedi: 'Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş gerçekse, başımıza 

gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap getir!' Bunun üzerine şu ayet 

indi: Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi ve onlar 

istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi." 



 

102 

 

Ben derim ki: Kummî, aynı anlamı içeren bir hadisi tefsirinde 

aktarmıştır. Suyutî de, edDürrü'l-Mensûr'da, İbn Cerir Taberî'den ve 

İbn Ebî Hatem'den naklen Said b. Cübeyir'den, sadece İbn Cerir'den 

naklen ise Ata'dan, "Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş gerçekse..." 

sözünü söyleyen kişinin Nadr b. Hâris olduğunu rivayet etmiştir. 

Önceki açıklamada, ayetin akışının neyi gerektirdiğini belirtmiştik. 

Yine ed-Dürrü'l-Mensûr adlı eserde, İbn Cerir'in Yezid b. Ruman 

ve Muhammed b. Kays'tan şöyle rivayet ettiği kaydedilir: Yezid b. 

Ruman ve Muhammed b. Kays dediler ki: "Kureyşlilerden bazıları 

diğer bazılarına şöyle dediler: 'Aramızda Allah Muhammed'i mi bu 

onura lâyık gördü? Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş bir 

gerçekse, başımıza gökten taş yağdır...' Fakat akşam olunca, bu 

sözlerinden dolayı pişman oldular ve şöyle dediler: 'Allah'ım, 

bağışlamanı dileriz.' Bunun üzerine şu ayet indi: ve onlar istiğfar 

ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi... Fakat çokları bilmezler." 

Yine aynı eserde İbn Cerir, İbn Ebî Hatem ve Ebu'ş-Şeyh'in İbn 

Ebza'dan (r.a) şöyle rivayet ettikleri belirtilir: "Resulullah (s.a.v) 

Mekke'de iken yüce Allah, 'Sen onların içinde iken Allah onlara azap 

edecek değildi.' ifadesini indirdi. Sonra Resulullah (s.a.a) Medine'ye 

hicret etti, bu sefer de ayetin şu kısmını indirdi: 've onlar istiğfar 

ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi.' Ama Bedir'e savaş 

maksadıyla hareket ettiklerinde, '...neden Allah onlara azap etmesin?!' 

ayetini indirdi. Böylece Müslümanlara Mekke'nin fethedilmesi iznini 

verdi. İşte bu, müşriklere vadettiği azaptı."  

Aynı eserde şöyle geçer: Abd b. Humeyd, İbn Cerir, İbn Münzir, 

İbn Ebî Hatem ve Ebu'ş-Şeyh, "Oysa sen onların içinde iken Allah onlara 

azap edecek değildi." ayetiyle ilgili olarak Atiyye'den (r.a) şöyle rivayet 

ederler: "Yani, seni içlerinden çıkarmadıkça Allah müşriklere azap 

etmez. 'Ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi.' 

Burada da müminler kastedilmiştir. Sonra tekrar söz müşriklere 

getiriliyor ve şöyle buyuruluyor: 'Onlar, (inananları) Mescidu'l-

Haram'dan alıkoydukları hâlde neden Allah onlara azap etmesin?!"  
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Yine aynı eserde İbn Ebî Hatem'in, Süddî'den (r.a), "Ve onlar 

istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi." ayetiyle ilgili 

olarak şöyle rivayet ettiği kaydedilir: "Onlar bağışlanma dileyip 

günahlarını itiraf etselerdi, mümin olurlardı. 'Onlar, (inananları) 

Mescidu'l-Haram'dan alıkoydukları hâlde neden Allah onlara azap 

etmesin?!' Burada yüce Allah şunu demek istiyor: Bağışlanma 

dilemediklerine göre nasıl onlara azap etmem ki?!"  

Yine aynı eserde Abd b. Humeyd, İbn Cerir, İbn Münzir ve Ebu'ş-

Şeyh'in Mücahid'den (r.a), "Oysa sen onların içinde iken Allah onlara 

azap edecek değildi." ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet ettikleri 

söylenir: "Yani, sen onların aralarında yaşadığın sürece. 'Ve onlar 

istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi.' Yani, Müslüman 

olurlarsa, Allah onlara azap etmez."  

Yine aynı eserde, Abd b. Humeyd ve İbn Cerir'in Ebu Malik'ten 

(r.a), "Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi." 

ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet ettikleri geçer: "Burada 

kastedilenler Mekkelilerdir. '...Allah onlara azap edicek değildi.' Yani, 

aralarında bağışlanma dileyen müminler bulundukça." 

Aynı eserde İbn Cerir ve İbn Ebî Hatem'in İkrime (r.a) ve 

Hasan'dan (r.a), "Ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek 

değildi." ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet ettikleri kaydedilir: "Bu 

ifadenin içeriği, hemen sonrasındaki '...neden Allah onlara azap 

etmesin?!' ayetinin içeriğiyle neshedilmiştir. Nitekim Mekke'de 

onlarla savaşıldı, orada açlık çektiler, kuşatma altında tutuldular." 

Ben derim ki: Bu rivayetlerin zahirleri itibariyle, ayetin akışıyla 

desteklenen zahiriyle örtüşmediği açıktır. Onları böyle bir zorlamaya 

yönelten sebep, ayetin, öncesindeki ayet ile ondan önceki Mekkeli 

müşriklerin durumunu anlatan ayetlerle bağlantısını koruma 

çabasıdır. İlginç olanı da, ayette geçen azap ifadesinin, Mekke'nin 

fethi olarak tefsir edilmiş olmasıdır. Oysa Mekke'nin fethi hem 

müşrikler için, hem de müminler için rahmetten başka bir şey değildi. 
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Yine ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde, Tirmizî'nin Ebu Musa el-

Eşarî'den şöyle rivayet ettiği belirtiliyor: Resulullah (s.a.v) buyurdu 

ki: "Allah bana ümmetimle ilgili olarak iki güvence verdi: 'Sen onların 

içinde iken Allah onlara azap edecek değildi ve onlar istiğfar ederlerken de 

Allah onlara azap edecek değildi.' Ben aralarından ayrıldıktan sonra, 

onların arasında kıyamet gününe kadar geçerli olacak istiğfar 

olgusunu bırakıyorum." 

Ben derim ki: Bu rivayetin içeriği, ayetten çıkarsanabilir. Nitekim 

aynı anlamı içeren başka bir hadis de, Ebu Hüreyre ve İbn Abbas 

kanalıyla Peygamberimizden (s.a.a) aktarılmıştır. Nehcü'l-Belâğa'da 

da aynı içerik Hz. Ali'den (a.s) rivayet edilmiştir. 

Rivayetin sonuç kısmı hakkında bir şeyler söylemek gerekir: Bu 

kısmı, daha önceki açıklamalarımız kapsamında, Kur'ân'ın kıyamet 

gününden önce İslâm ümmetine bir azabın gelip çatacağını 

vadettiğini ve bunun gereği olarak da istiğfarın aralarından 

kalkacağını belirttiğimiz hususla bağdaşmamaktadır. 

Yine aynı eserde Ahmed, Fudale b. Ubeyd'den (r.a) 

Peygamberimizin (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Kul, 

bağışlanma dilediği sürece, Allah'ın azabından yana güvencededir." 

el-Kâfi'de Ali b. İbrahim'den, o da babasından, o da Hannan b. 

Südeyr'den, o da babasından İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle 

dediğini rivayet eder: "Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: 'Benim sizin 

aranızda bulunmam sizin için hayırdır. Çünkü yüce Allah, 'Sen 

onların içinde iken Allah, onlara azap edecek değildi.' buyurmuştur. 

Sizden ayrılmam da sizin için hayırdır.' Orada bulunanlar dediler ki: 

'Senin aramızda bulunman bizim için hayırdır, tamam; peki 

aramızdan ayrılman bizim için nasıl hayır olabilir?' Buyurdu ki: 

Aranızdan ayrılmamın sizin için hayır olmasına gelince; işlediğiniz 

ameller her perşembe ve pazartesi günleri bana arz edilir; iyi 

amellerinizden dolayı Allah'a hamdeder, kötü amellerinizden dolayı 

da sizin için Allah'tan bağışlanma dilerim." [c.8, s.211, hadis: 361] 
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Ayetlerin Meali  

41- Eğer Allah'a ve iki topluluğun birbiriyle karşılaştığı gün olan 

hak ile batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimize inanmış iseniz, 

bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz herhangi bir şeyin beşte biri 

Allah'a, Resulü'ne, onun yakın akrabasına, yetimlere, yoksullara ve 

yolda kalmış olana aittir. Allah, her şeye kadirdir. 

42- Hani siz vadinin yakın kenarında idiniz, onlar da uzak 

kenarında idiler, kervan da sizden daha aşağıda idi. Eğer sözleşmiş 

olsaydınız, sözleştiğiniz yer ve vakitte böyle buluşamazdınız. Fakat 

Allah, gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, 

helâk olan açık bir delille helâk olsun, yaşayan da açık bir delille 

yaşasın. Şüphesiz, Allah işitendir, bilendir. 

43- Hani Allah, uykunda sana onları az gösteriyordu. Eğer onları 

sana çok gösterseydi, yılıp gevşerdiniz ve bu iş (savaş) hususunda 

birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah, (sizi bu duruma düşmekten) 

kurtardı. Şüphesiz O, göğüslerde olanı bilir. 

44- (Onlarla) karşılaştığınız zaman onları sizin gözünüzde az 

gösteriyordu, sizi de onların gözünde azaltıyordu ki Allah, 

gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirsin. İşler, Allah'a döner. 

45- Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız 

zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. 

46- Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; 

sonra zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin (direnin); 

şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir.  

47- Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah'ın 

yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah, 

onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.  

48- Hani Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de, "Bugün 

insanlardan size galip gelecek yoktur. Ben de sizin komşunuzum 

(yardımcınızım)." dedi. Fakat iki ordu birbirine görününce, topukları 

üzerinde gerisin geri gidip uzaklaştı ve "Ben sizden uzağım. Ben sizin 
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göremediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum; Allah'ın 

azabı şiddetlidir." dedi.  

49- Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, "Bunları 

dinleri aldatmış." diyorlardı. Oysa kim Allah'a dayanırsa, hiç 

şüphesiz, Allah üstündür, hikmet sahibidir. 

50- Melekler o kâfirlerin canlarını alırken bir görseydin! 

Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı (ve onlara şöyle diyorlardı): 

"Tadın yakıcı ateşin azabını!" 

51- "İşte bu, ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir ve Allah'ın 

kullara zulmedici olmamasındandır." 

52- (Bunların gidişatı,) tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan 

öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkâr 

etmişlerdi. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah 

güçlüdür, azabı şiddetlidir. 

53- Bu, bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirmedikçe 

Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden ve Allah'ın hiç 

kuşkusuz işiten ve bilen olmasından dolayıdır. 

54- (Bunların gidişatı,) tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan 

öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Rablerinin ayetlerini 

yalanlamışlardı. Biz de günahları yüzünden onları helâk ettik ve 

Firavun ailesini (denizde) boğduk. Hepsi de zalimler idiler. 

Ayetlerin Açıklaması 

Ayetlerde, ganimetlerin beşte birinin humus olarak ayrılması ve 

düşmanla karşılaşıldığında sebat gösterilmesi emrediliyor, Allah'ın 

din düşmanlarının başına getirdiği kimi musibetler hatırlatılıyor, 

Allah'ın onları ilâhî tuzağın içine düşürdüğü, onlar ve onlardan önce 

Allah'ın yolundan insanları alıkoyanlar hakkında Firavun 

hanedanına uyguladığı cezayı uyguladığı anlatılıyor. 

41) Eğer Allah'a ve iki topluluğun birbiriyle karşılaştığı gün 

olan hak ile batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimize inanmış 
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iseniz, bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz herhangi bir şeyin 

beşte biri Allah'a, Resulü'ne, onun yakın akrabasına, yetimlere, 

yoksullara ve yolda kalmış olana aittir. Allah, her şeye kadirdir. 

"Gunm" ve "ganimet"; bir insanın ticaret, çalışma veya savaş 

yoluyla bir menfaate, bir yarara ulaşması demektir. Ayetin iniş 

konusu hasebiyle ise, savaş ganimetine intibak ediyor.  

"Zu'lkurba"; akraba ve yakın demektir. Maksat, 

Peygamberimizin (s.a.a) yakınlarıdır veya doğruluğu kesin olan bazı 

rivayetlerde belirtildiği gibi Peygamberimizin (s.a.a) akrabaları 

içindeki bazı şahıslardır. "Yetim"; küçük iken babası ölen kimseye 

denir. Derler ki: "İnsan dışında bütün canlılar, anaları ölünce yetim 

kalırlar; ama insan, babası ölünce yetim kalır." 

"Eğer Allah'a… inanmış iseniz..." Demek isteniyor ki: "Eğer Allah'a 

ve kulumuza indirdiğimiz Kur'ân'a inanmışsanız, humusu verin." 

Bazılarına göre, bu ifade önceki ayette yer alan, "Bilin ki Allah sizin 

sahibinizdir." cümlesiyle bütünlük arz etmektedir. Fakat, "Bilin ki 

ganimet olarak elde ettiğiniz herhangi bir şeyin..." şeklindeki ifadenin 

araya girmesiyle tamamlanan akış, böyle bir ihtimali 

desteklememektedir. 

"Hak ile batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimize inanmış 

iseniz..." ifadesinin zahirinden, indirilen şeyin Kur'ân olduğunu 

çıkarabiliriz. Çünkü özellikle Peygamberimizle (s.a.a) ilintili olarak 

böyle bir şeyden söz ediliyor. Eğer bazılarının da söylediği gibi 

maksat, Bedir günü indirilen melekler olsaydı, öncelikle şöyle 

söylenmesi gerekirdi: "Kulumuza indirdiğimiz kimselere..." Veya 

buna yakın bir ifade kullanılmalıydı. İkincisi, "Size indirdiğimize" 

şeklinde bir ifade kullanılmalıydı, "kulumuza" değil. Çünkü melekler 

Peygamber'e (s.a.a) yardım için indirildikleri gibi, müminlere yardım 

maksadıyla da indirilmişlerdi. Bu gerçeği aşağıdaki ayetlerden 

anlamak mümkündür:  

"Ben, arkalarından başkaları da gelecek olan bin melek ile size yardım 

edeceğim, diye duanızı kabul buyurmuştu." (Enfâl, 9) "Hani Rabbin 



 

108 

 

meleklere vahyediyordu ki: Ben sizinle beraberim; siz inananları pekiştirin." 

(Enfâl, 12) Bunu şu ayetlerden de anlamak mümkündür: "Hani sen 

müminlere; "Rabbinizin size, gökten indirilmiş üç bin melekle yardım 

etmesi, size yetmez mi, diyordun. Evet, eğer sabırlı olur ve (kötülüklerden) 

sakınırsanız, onlar şu anda üzerinize saldırsalar, Allah size beş bin nişanlı 

melekle yardım eder." (Âl-i İmrân, 124-125) 

"Eğer Allah'a ve... kulumuza indirdiğimize inanmış iseniz..." 

ifadesinde iltifat sanatının bir örneği sergilenmiş ve üçüncü şahıstan 

birinci şahsa geçiş yapılarak ilâhî lütfun Resulullah'ı (s.a.a) kuşattığı 

ve onun yakınlık mertebesine seçildiği gösterilmek istenmiştir. 

Surenin girişinde yer alan "Sana enfâlden sorarlar; de ki: "Enfâl, 

Allah'ın ve Elçisi'nindir..." ayetine ilişkin açıklamalarımız üzerinde bir 

kez daha düşündüğümüz zaman, "Hak ile batılın ayrıldığı gün 

kulumuza indirdiğimiz" ifadesiyle, öncesi ve sonrasındaki ayetlerle 

birlikte şu ifadenin kastedilmiş olduğunu anlarız: "Artık ele 

geçirdiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin." [Enfâl, 69]  

"Hak ile batılın ayrıldığı gün" ifadesiyle Bedir günü kastediliyor. 

Hemen sonrasında gelen "iki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün" 

cümlesinden de bunu anlayabiliriz. Çünkü Bedir günü, Allah'ın hak 

ile batılı birbirinden ayırdığı, yardımıyla hakkı gerçekleştirdiği ve 

desteğini çekerek batılı geçersiz kıldığı gündür. 

"Allah, her şeye kadirdir." cümlesi, "Hak ile batılın ayrıldığı gün" 

ifadesinin gerekçeli izahı niteliğindedir. Çünkü yüce Allah'ın hak ile 

batılı ayırmasına delâlet ediyor. Sanki şöyle deniyor: "Allah her şeye 

kadirdir. Dolayısıyla O, hak ile batılı birbirinden ayırmaya da 

kadirdir."  

Şu hâlde -Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir- ayetin anlamı 

şu şekilde belirginleşiyor: "Bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz 

herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulü'ne, onun yakın 

akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış olanlara aittir. Eğer 

Allah'a ve Bedir günü kulu Muhammed'e (s.a.a) indirdiği, 'Savaş 

ganimetleri Allah'ın ve Resulü'nündür; bu hususta hiç kimse Allah'a 
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ve Elçisi'ne ortak değildir.' şeklindeki hükme inanmışsanız, bu beşte 

birlik payı hak sahiplerine verin. Allah sizin ganimetlerden yemenize 

izin vermiştir. Onlar üzerinde tasarrufta bulunmanızı mubah 

kılmıştır. Sizin ganimetler üzerinde tasarrufta bulunmanızı mubah 

kılan zat, ganimetin beşte birini (humus) hak sahiplerine vermenizi 

emrediyor." 

Ayetin zahiri, değişmez ve kalıcı bir yasayı kapsadığını 

gösteriyor. Bu, Kur'ânî yasamaların belirgin özelliğidir. Yine ayetin 

zahirinden, hükmün "gunm" ve "ganimet" diye isimlendirilen 

şeylerle ilintili olduğu anlaşılıyor. Bunun kâfirlerden alınan savaş 

ganimeti olması ile sözlükteki anlamıyla "ganimet" kapsamına giren 

başka bir şey olması fark etmez. Kazançlar, dalgıçlıkla elde edilen 

şeyler, çıkarılan gömüler ve madenler gibi. Ayetin savaş ganimetiyle 

ilgili olarak inmiş olması, hükmün kapsama alanını daraltmaz.  

Aynı şekilde, "...Allah'a, Resulü'ne, onun yakın akrabasına, 

yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış olana aittir." ifadesinde, beşte birlik 

payın dağıtılacağı grupların sayıldığı cümle, dağıtımın bu sınıflarla 

sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Bu demektir ki, bu grupların her 

biri kendine özgü bağımsız bir paya sahiptir. Aynı sonucu zekât 

ayetinden de algılayabiliriz. Yoksa ayette adı geçen gruplar örnek 

olarak zikredilmiş değildir.  

Ayetin zahirinden anlaşılan anlamı baz aldığımızda, bütün 

bunlardan kuşku duymak mümkün değildir. Şiî kanallardan Ehlibeyt 

İmamları'ndan rivayet edilen hadisler de bu doğrultudadır. Buna 

karşın Ehlisünnet mezhebine mensup müfessirler, ayetin tefsiri ile 

ilgili olarak birbirinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İnşaallah 

rivayetler bölümünde bu görüşleri ayrıntılı olarak ele alacağız.  

42) Hani siz vadinin yakın kenarında idiniz, onlar da uzak 

kenarında idiler, kervan da sizden daha aşağıda idi. Eğer sözleşmiş 

olsaydınız, sözleştiğiniz yer ve vakitte böyle buluşamazdınız. 

Fakat Allah, gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirmek için böyle 
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yaptı ki, helâk olan açık bir delille helâk olsun, yaşayan da açık bir 

delille yaşasın. Şüphesiz, Allah işitendir, bilendir. 

"Eğer sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz yer ve vakitte böyle 

buluşamazdınız." Bu ifadeden önce yer alan ve iki ordunun 

karşılaşmasını, kervanın onlardan daha aşağıda olmasını ve Allah'ın 

her şeye egemen olan gücüyle hak ile batılı birbirinden ayırıp batıla 

karşı hakkı desteklemesini açıklayan cümlelerin akışı ve aynı şekilde, 

"Fakat Allah, gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirmek için böyle yaptı." 

ifadesi gösteriyor ki, "Eğer sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz yer ve 

vakitte böyle buluşamazdınız." ifadesi, iki ordunun bu şekilde 

karşılaşmasının yalnızca Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini açıklama 

amacına yöneliktir. Çünkü büyük bir donanıma, şiddete ve hazırlığa 

sahip müşrikler, vadinin uzak kıyısına konuşlanmışlardı. Burada su 

bulunuyordu ve toprak sertti. Müminlerse, hem sayıca azdılar, hem 

önemsenecek bir donanımları yoktu, üstelik vadinin yakın kıyısına 

konuşlanmışlardı. Burada su yoktu ve zemin ayakların sağlam 

basmasına imkân vermeyen kumluktu. Öte yandan kervan da 

kurtulmuştu. Ebu Süfyan, aşağı sahili takip ederek kervanı 

tehlikeden uzaklaştırabilmişti. Dolayısıyla iki ordu, arada bir engel 

olmayacak şekilde karşı karşıya gelmişti. Savaş kaçınılmazdı. Bu 

açıdan karşılaşmanın bu şekilde gerçekleşmesi, sonra müminlerin 

müşriklerle ansızın karşılaşmaları, normal maddî sebepler sonucu 

gerçekleşmemişti. Tersine, ilâhî irade bu realiteyi ortaya çıkarmış ve 

böylece Allah'ın müminlere yönelik özel inayeti, yardımı ve desteği 

zuhur etmişti. 

"Eğer sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz yer ve vakitte böyle 

buluşamazdınız." ifadesi, bu buluşmanın önceden plânlanmadığını, 

kararlaştırılmadığını, görüşmeler ve danışmalar sonucu harekete 

geçilmediğini açıklamaktadır. Ayetin sonunda, "Fakat Allah, 

gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirmek için böyle yaptı." ifadesi de, bu 

anlamı vurgulamak üzere yer almıştır. 

"Ki helâk olan açık bir delille helâk olsun, yaşayan da açık bir delille 

yaşasın." ifadesi, yapılması gereken işin gerekçeli açıklaması 
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mahiyetindedir. Yani, yüce Allah, sizi bu şekilde karşı karşıya getirdi, 

müminleri destekledi ve müşriklerden desteğini çekti ki bu, hakkın 

gerçekliğine ve batılın geçersizliğine ilişkin somut bir kanıt olsun, 

böylece helâk olan bir kanıta dayalı olarak helâk olsun ve yaşayan da 

bir kanıttan dolayı yaşasın.  

Böylece ayette geçen "helâk" ve "yaşama" ile sapıklık ve hidayetin 

kastedildiğini anlıyoruz. Çünkü açık kanıtın varlığı, ancak bununla 

ilintili olabilir.  

Aynı şekilde, "Şüphesiz, Allah işitendir, bilendir." ifadesi, "helâk 

olan açık bir delille helâk olsun..." ifadesine matuftur. Demek isteniyor 

ki: Allah, hükmettiğini hükmetti, yaptığını yaptı; çünkü O, işitendir, 

dualarınızı işitir; bilendir, göğüslerinizde gizli olan niyetlerinizi bilir. 

Burada ayetlerin girişindeki "Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz; 

O da... duanızı kabul buyurmuştu." [Enfâl, 9] cümlesi ile başlayan 

ifadelere de işaret ediliyor.  

Bu akışla bağlantılı olarak -yani bu olayın, normal sebeplerle 

bağlantılı olmayıp özel ilâhî kararla bağlantılı olduğunu açıklamak 

için- bu ayetten sonra, "Hani Allah, uykunda sana onları az 

gösteriyordu...", "Hani Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de..." ve 

"Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, 'Bunları dinleri 

aldatmış.' diyorlardı..." ifadelerine yer verilmiştir. 

Dolayısıyla ayetten şöyle bir anlam elde ediyoruz: Hak ile batılın 

ayrıldığı gün (furkan günü), sizin vadinin en yakın kıyısına 

konuşlandığınız, onların da en uzak kıyısına konuşlandığı gündür. 

Sizin burada konuşlanmanız ile onların orada konuşlanması öyle 

denk getirildi ki, şayet aranızda savaşmak üzere buluşmak için 

sözleşseydiniz, buluşma zamanı böyle denk gelmezdi ve bu şekilde 

buluşamazdınız. O hâlde, bu ne sizin, ne de onların plânıdır. Bu, 

olması gereken bir işti; kararını veren ve hükmünü yürürlüğe koyan 

da Allah'tı. Allah bu şekilde karar verdi ki, apaçık bir ayet ortaya 

çıksın, böylece kanıt tamamlanmış olsun. Allah, bununla sizin 

duanıza da karşılık vermiştir. Çünkü siz O'ndan yardım istemiştiniz. 
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O da, sizin yardım isteğinizi işitmiş ve kalplerinizin buna ne kadar 

ihtiyaç duyduğunu bilmişti. 

43) Hani Allah, uykunda sana onları az gösteriyordu. Eğer 

onları sana çok gösterseydi, yılıp gevşerdiniz ve bu iş (savaş) 

hususunda birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah, (sizi bu duruma 

düşmekten) kurtardı. Şüphesiz O, göğüslerde olanı bilir. 

Bu ayetten anlıyoruz ki yüce Allah, Peygamberi'ne (s.a.a) müjdeli 

bir rüya göstermiştir. Peygamber (s.a.a) bu rüyada kervan veya 

ordudan birinin kendilerinin olacağına ilişkin ilâhî vaadi görmüştür. 

Rüyada müşrikler, önemsenmeyecek kadar az gösterilmiştir. Sonra 

Peygamber (s.a.a) rüyada gördüklerini müminlere anlatmış ve onlara 

müjdeli vaatlerde bulunmuştur. Bunun üzerine müminler 

müşriklerle karşılaşmaya azmetmişler. Bunun kanıtı da, "Eğer onları 

sana çok gösterseydi, yılıp gevşerdiniz." ifadesidir. Bu, oldukça açıktır. 

44) (Onlarla) karşılaştığınız zaman onları sizin gözünüzde az 

gösteriyordu, sizi de onların gözünde azaltıyordu ki Allah, 

gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirsin. İşler, Allah'a döner. 

Ayetin anlamı açıktır. Bu ayet ile, Bedir Savaşı'na işaret ettiği 

ihtimalini esas aldığımızda, "Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için 

bir ayet ve ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, diğeri ise 

kâfirdi ki, göz görmesiyle onları iki kat görüyorlardı. Allah, dilediğini 

yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda, gözleri olanlar için gerçekten bir ibret 

vardır." (Âl-i İmrân, 13) ayeti arasında da bir çelişki söz konusu 

değildir. 

Çünkü üzerinde araştırma yaptığımız ayette işaret edilen 

"azaltma" olgusu, "karşılaştığınız zaman" ifadesiyle 

kayıtlandırılmıştır. Bununla iki ayet arasındaki çelişki ortadan 

kalkıyor. Öyle anlaşılıyor ki yüce Allah, ilk karşılaşma anında 

müşriklerin gözünde müminleri az göstermiş ki, müminlerin 

topluluklarını küçümsesinler, böylece onlarla savaşmaya ve 

çarpışmaya cesaret etsinler. Fakat müşrikler harekete geçip iki 

topluluk birbirine girince, bu sefer müşriklerin gözünde müminleri 
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çoğaltmış, böylece müminleri kendilerinin iki katı görmüşler. Bu da 

müşriklerin morallerini bozmuş, kalplerinin direncini kırmış, sonuçta 

çözülmüş ve hezimete uğramışlar.  

Buna göre, Enfâl Suresi'nin ilgili ayetleri savaşın başlangıcındaki 

duruma, Âl-i İmrân Suresi'ndeki ayet ise orduların saldırıya geçip 

birbirine girmesinden sonraki duruma işaret ediyor. "Ki Allah, 

gerçekleşmesi gereken işi gerçekleştirsin" ifadesi, "onları sizin gözünüzde 

az gösteriyordu" ifadesiyle ilintilidir ve aynı zamanda içeriğinin de 

gerekçeli açıklaması mahiyetindedir. 

45–47) Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile 

karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa 

eresiniz. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; 

sonra zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin (direnin); 

şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanlara 

gösteriş yapmak ve insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için 

yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını 

çepeçevre kuşatmıştır.  

"Sebat edin." Düşman karşısında mutlak sebatı, hiçbir şekilde 

ondan kaçmamayı öngören bir emirdir. Dolayısıyla, yukarıda da 

işaret edildiği gibi, ikinci kez sabretmeye ilişkin bir emir verilmesi 

tekrar sayılmaz. 

"Ve Allah'ı çok anın." Yani, kalplerinizle ve dillerinizle. Bütün 

bunlar zikirdir. Bilindiği gibi insanın amaçlarını belirginleştiren ve 

ayırt eden, içsel kalbî durumlarıdır. Ağzından çıkan lafzın bu 

durumlarla tıpatıp örtüşmesi bu açıdan zorunlu değildir. Allah'tan 

yoksulluğu için yardım isteyen yoksulun, "Ey Gani!" ve hastalığı için 

Allah'tan şifa isteyen hastanın, "Ey Şâfi!" (şifa veren) demesi gibi. Eğer 

yoksul, "Ey Allah!" dese veya hasta böyle söylese, bunun anlamı, "Ey 

Gani!" ve "Ey Şâfi!" olur. Çünkü her ikisi de, içinde bulundukları ve 

kendilerini böyle bir yardım dileğinde bulunmaya iten durum 

itibariyle bundan başkasını istemiyorlardır.  
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Düşmanıyla savaşmak üzere sefere çıkan, sonra da onunla 

karşılaşan, bu sırada ortamın savaşa hazır hâle geldiğini gören ve 

savaşta canların bedenlerden çıkması, kanların dökülmesi ve 

organların eksilmesinden başka bir şey olmadığını, savaşın insanı 

sevdiklerinden ayırmakla tehdit eden her türlü unsuru barındırdığını 

bilen kimsenin içinde bulunduğu durum, onun düşüncesini 

değiştirir, iradesini savaşın amacı olan zafere yöneltir, kendisini yok 

oluşla tehdit eden düşmana üstünlük sağlamaktan başka bir şey 

düşünmemeye sevk eder. Durumu ve düşüncesi bu olan bir insan, 

Allah'ı durumuna uygun, düşüncesiyle bağdaşır bir gerekçeyle anar.  

Bu da Allah'ı çokça anmaktan maksadın şu olduğuna ilişkin en 

güçlü kanıttır: Mümin Allah'ı, O'nun kendisine bu hususla ilgili 

olarak öğrettiği gerçeklerle ilintili olarak anmalıdır. Şöyle ki: Allah, 

onun ilâhı ve rabbidir. Ölüm ve hayat, O'nun elindedir. Allah, ona 

yardım etmeye kadirdir. O, onun sahibidir. O, ne güzel sahip ve ne 

güzel yardımcıdır! O, kendisine yardım vaadinde de bulunmuştur. 

"Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve 

ayaklarınızı sabit kılar." ve "Allah, iyi işler yapanların ücretini zayi 

etmez." buyurmuştur. Kendisini savaşın sonunda iki şey bekler: Ya 

düşmana karşı zafer kazanmak, İslâm bayrağını dalgalandırmak, 

ortamı dinsel mutluluğa elverişli hâle getirmek; ya da Allah uğrunda 

öldürülmek, şahadet mertebesine erişerek Allah'ın rahmetine 

kavuşmak, O'nun onur verici nimetlerine kavuşmak, O'nun yakın 

dostlarının komşuları olmak. Ve bunlar gibi insanı gerçek mutluluğa 

ve ebedî onura götüren gerçek bilgilerle Allah'ı anmalıdır. 

Ayette "anma" sözcüğü, "çok" niteliğiyle kayıtlandırılmıştır. 

Bununla takva ruhunun sürekli yenilenmesi amaçlanmıştır. Çünkü 

böyle bir ortamda insanın nefsi sıkça geçici hayat sevgisine yenik 

düşebilir; dünyanın çekici, baştan çıkarıcı zevklerinden yararlanma 

eğilimine kapılabilir. Şeytanın türlü entrikalarla insanın zihnine 

şırınga ettiği vesveseler, psikolojik tuzaklar baskın gelebilir. Allah'ı 

çok anmak bu yüzden gereklidir. 
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"Allah'a ve Resulü'ne itaat edin." ifadesinin akışı, bununla, Allah 

ve Peygamberi tarafından cihatla, dini ve İslâm'ın merkezini 

savunmayla ilgili olarak sunulan emirleri, stratejileri içeren cihat 

ayetlerinin ve Peygamberimizin (s.a.a) hadislerinin gereklerine uyma 

kastedildiğini gösteriyor. Savaşa başlamadan kâfirlerin aleyhine 

kanıtın tamamlanması, kadınlara ve çocuklara saldırılmaması, 

düşmana gece baskınında bulunulmaması gibi cihatla ilgili 

hükümleri buna örnek gösterebiliriz. 

"Ve birbirinizle çekişmeyin; sonra zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz gider." 

Yani, aranızda çekişerek ihtilâfa düşmeyin. Bu, sizde irade zaafına yol 

açar. Sonra izzetiniz ve devletiniz ya da üstünlüğünüz ortadan 

kalkar. Çünkü görüş ayrılıkları birliği bozar, gücü zaafa uğratır. 

"Sabredin (direnin); şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir." Yani, 

savaşın istenmeyen etkileri, düşmanın sizi tehdit etmesi gibi 

musibetler karşısında sabretmekten vazgeçmeyin, Allah'ı çokça 

zikredin, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Olayların sizi sarsmasına, 

itaatin ağırlığının sizi bezdirmesine, günah zevkinin sizi baştan 

çıkarmasına ya da kendini beğenmişlik, büyüklük kompleksi gibi 

saptırıcı olguların sizi saptırmasına izin vermeyin. 

Sabretmeye ilişkin emir, "Şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir." 

ifadesiyle pekiştirilmiştir. Çünkü zorluklar karşısındaki en büyük 

yardımcı, azmin renk kaybetmesi ve iradenin hızla değişmesi 

karşısındaki en güçlü dayanak, sabırdır. Korku ve musibet 

zamanlarında zihni bulandıran vesveseler ve iradeyi sarsan 

düşüncelerin her taraftan hücum ettiği zaman insanın doğru 

düşünmesini sağlayan, sabırdır. Bu yüzden yüce Allah, sabredenlerle 

beraberdir. 

"Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak... için yurtlarından çıkanlar 

gibi olmayın..." Burada, varlık içinde şımaran, insanlara gösteriş yapan 

ve kulları Allah'ın yolundan alıkoyan kâfirler gibi bir tutum içinde 

olmak yasaklanıyor. Ayetlerin akışından anladığımız kadarıyla 

burada kastedilenler, Kureyş kâfirleridir. Onlara benzemenin, onlar 
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gibi bir tutum içinde olmanın yasaklanmasını gerektiren sebep ise, 

onların niteliği olarak anlatılan varlık içinde şımarma, insanlara 

gösteriş yapma ve Allah'ın yoluna engel olma gibi niteliklerdir. Bunu 

ayetin akışından anlıyoruz.  

"Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır." ifadesi, yüce 

Allah'ın onların bütün yapıp ettiklerini bilgisiyle kuşattığına, amelleri 

üzerinde egemen olduğuna, amellerinin sahibi olduğuna işaret 

etmektedir. Hiç kuşkusuz bu da, onların amellerinin Allah'ın 

öntasarımı kapsamında olmasını, O'nun izni ve dilemesiyle 

gelişmesini gerektirmektedir. Kendisi böyle bir konumda olan bir 

kimsenin Allah'ı aciz bırakması mümkün değildir. Dolayısıyla bu 

ifade, birkaç ayet sonra, "İnkâr edenler yakayı kurtardıklarını 

sanmasınlar. Onlar bizi aciz bırakamazlar." (Enfâl, 59) şeklinde açıkça 

ifade edilen gerçekliğe ilişkin bir kinayeli anlatım mahiyetindedir. 

Şurası açıktır ki, "Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve 

insanları Allah'ın yolundan alıkoymak..." gibi kayıtlara yer verilmesi, 

yasağın da bunlarla ilintilendirilmesini gerektirir. Bu durumda 

cümlenin takdirî açılımı şöyle olsa gerektir: Çalım satarak, dünyevî 

süslerle insanlara gösteriş yaparak, insanları Allah'ın yolundan 

alıkoyarak, insanları sözlerinizle ve davranışlarınızla Allah'tan 

korkmaktan uzaklaşmaya davet ederek, günahlara dalmayı teşvik 

ederek, Allah'ın emirleri ve buyruklarına itaat etmekten vazgeçirerek 

din düşmanlarına karşı savaşa çıkmayın. Çünkü bunlar, amellerinizi 

boşa çıkarır, iman nurunu söndürür, imanın toplumunuz üzerindeki 

olumlu ve yapıcı etkilerini yok eder. Çabalarınızın başarıyla 

sonuçlanmasının, önemli amaçlarınıza ulaşmanızın tek yolu, 

dosdoğru dinin hazırlayıp sunduğu, fıtrî inanç sisteminin 

kolaylaştırdığı doğru yoldur. Allah, fasıklar topluluğunu yıkıcı 

amaçlarına ulaştırmaz. 

Tefsirini sunduğumuz bu üç ayet, İslâmî harplerde müminlerin 

düşmanla karşılaştıklarında uymakla yükümü oldukları altı prensibi 

içermektedir: Sebat, Allah'ı çokça anmak, Allah'a ve Resulü'ne itaat 
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etmek, birbirleriyle çekişmemek, çalım satıp insanlara gösteriş 

yaparak ve Allah'ın yoluna engel olarak savaşa çıkmamak.  

Burada sayılan altı ilke, savaşla ilgili olarak uyulması zorunlu 

olan prensiplerdir. Savaş hukuku açısından eksiksiz bir düstur 

sunmaktadır. Peygamberimiz (s.a.a) zamanında gerçekleştirilen 

Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn gibi savaşlardaki uygulamalar 

üzerinde düşünüldüğü zaman, ayrıntılar bir bir gözden geçirildiği 

zaman Müslümanların zaferlerinin ve hezimetlerinin bu ilâhî düstura 

uymaları veya uymamaları ile, titizlikle uymaları veya uymada 

gevşeklik göstermeleri ile yakından ilgili olduğu görülecektir. 

48) Hani Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de, "Bugün 

insanlardan size galip gelecek yoktur. Ben de sizin komşunuzum 

(yardımcınızım)." dedi. Fakat iki ordu birbirine görününce, 

topukları üzerinde gerisin geri gidip uzaklaştı ve "Ben sizden 

uzağım. Ben sizin göremediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan 

korkuyorum; Allah'ın azabı şiddetlidir." dedi. 

Şeytan'ın insana, amellerini süslü göstermesi; amellerinin güzel, 

lezzet verici olduğuna ilişkin bir duyguyu kalbine telkin etmesi 

şeklinde olur. Yani, insanın bu amelle ilintili içsel güçlerini ve gizli 

duygularını harekete geçirerek kalbini söz konusu amele yöneltir, bu 

amelin kötü sonucunu, olumsuz akıbetini düşünmesine fırsat 

vermez.  

"Bugün insanlardan size galip gelecek yoktur..." ifadesinin, Şeytan'ın 

amelleri süslü göstermesinin açıklaması veya açıklaması 

mesabesinde olması uzak bir ihtimal değildir. Bu durumda amellerle 

onların sonuçlarının kastedilmiş olması gerekir. Bunlar; hazırlanan 

güç, silâh, donanım, beraberlerinde getirdikleri cariyeler, çalgıcılar, 

şaraplar, göz kamaştırıcı askerî düzenleri, organize oluşları, sevk ve 

idare disiplinleri olarak belirginleşiyor. Bununla beraber, amellerin 

kendisinin de kastedilmiş olması ihtimal dâhilindedir. Sapıklık, 

azgınlık ve taşkınlık içinde yüzüşlerinin çeşitli örnekleri, Allah'a ve 

Peygamber'ine (s.a.a) karşı çıkmada ısrar edişleri, zulüm ve fısk 
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içinde yüzüp gitmeleri gibi. Bu durumda, "Bugün insanlardan size 

galip gelecek yoktur." sözü, Şeytan'ın onlara amellerini süslü 

göstermesi eyleminin bütünleyici unsuru olarak belirginleşiyor. 

Şeytan, bir bakıma Müslümanlarla savaşma yönündeki kararlılıkları 

karşısında onlara moral veriyor bu sözle. Bunu bir de, "Ben de sizin 

komşunuzum (yardımcınızım)." diyerek pekiştiriyor. 

Komşuluk, kabile hayatını yaşayan cahiliye Araplarında önemli 

bir gelenekti. Bir saldırı karşısında komşunun komşusuna yardım 

etmesi, komşuluğun gerektirdiği bir haktı. Toplumlara egemen olan 

farklı gelenek sistemlerine göre farklı uygulamaları söz konusudur 

bu kurumun. 

"Fakat iki ordu birbirine görününce, topukları üzerinde gerisin geri 

gidip uzaklaştı." "Nukûs"; bir şeyden kendini uzak tutmak, geri 

durmak demektir. "Topukları üzerinde" ifadesi de, cümle içinde "hâl" 

konumundadır. "Akıb" ise; ayağın arka kısmı, topuk demektir. Yani, 

hezimete uğrayıp gerisin geri giderek kendini onlardan uzak tuttu. 

"Ben sizin göremediklerinizi görüyorum." ifadesi, "Ben sizden 

uzağım." ifadesine ilişkin bir gerekçeli açıklama mahiyetindedir. 

Burada, yüce Allah'ın müminlere yardım maksadıyla art arda 

indirdiği meleklere işaret edilmiş gibidir. Aynı şekilde, "Ben Allah'tan 

korkuyorum; Allah'ın azabı şiddetlidir." ifadesi de, "Ben sizden uzağım." 

ifadesine ilişkin bir gerekçeli açıklama olmasının yanında, önceki 

gerekçeye ilişkin de bir açıklama konumundadır.  

Dolayısıyla ayetten şöyle bir anlam elde ediyoruz: Furkan günü 

(hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün); Şeytan'ın müşriklere 

Allah'a ve Peygamber'e karşı gelmek, müminlerle savaşmak, Allah'ın 

nurunu söndürmenin yollarını aramak şeklindeki amellerini süslü 

gösterdiği gündür. Şeytan, onların bu davranışlarını onların 

gözlerinde süslü ve çekici kıldı; onlara moral vererek dedi ki: "Bugün 

insanlardan kimse size galip gelemez. Üstelik ben de komşunuz 

olarak size yardım edeceğim, sizi savunacağım." Fakat iki ordu 

birbirine görününce, müşrikler müminleri, müminler de müşrikleri 
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görünce, Şeytan korkuya kapılarak gerisin geri gitti ve müşriklere 

şöyle dedi: "Ben sizden uzağım. Müminlere yardım maksadıyla 

meleklerin indirilmesi gibi sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. 

Meleklerin yanında sizi tehdit eden bir azap vardır. Ben Allah'ın 

azabından korkuyorum. Allah'ın azabı çetindir." 

Görüldüğü gibi bu anlam, Şeytan'ın onların kalplerine telkinde 

bulunmasıyla örtüşebilir. Şöyle ki: Şeytan onları müminlere karşı 

kışkırtmış, savaşmaya teşvik etmiş, yaptıkları savaş hazırlıklarını 

onlara süslü ve görkemli göstermiş olabilir. Sonra da iki ordu karşı 

karşıya gelip birbirini görünce, müminlere zafer inmiş, kâfirlerin 

kalplerini de korku kaplamış ve böylece kâfirlerin kuruntuları boşa 

çıkmış, düşünceleri değişmiş, galip gelme düşüncesi, fetih ve zafer 

arzusu yerini, kalplerini bütünüyle kaplayan korkuya, paniğe ve 

ümitsizliğe bırakmıştır. 

Bu anlam, Şeytan'ın onların gözünde canlanmasıyla da 

örtüşebilir. Şöyle ki: Şeytan onlara bir insan suretinde görünmüş ve 

Allah'ın ayette işaret ettiği, "Bugün insanlardan size galip gelecek yoktur. 

Ben de sizin komşunuzum (yardımcınızım)." şeklindeki sözleri söylemiş 

de olabilir. Böylece onları kandırmış, harekete geçirmiş ve savaş 

meydanına sürüklemiş olabilir. Sonra iki ordu birbirine yaklaşıp 

birbirini görünce, durumun umduğundan ve beklediğinden 

tamamen farklı olduğunu görerek topukları üzerinde gerisin geri 

gitmiş ve "Ben sizden uzağım. Ben sizin göremediklerinizi 

görüyorum. Zaferin ve meleklerin indiklerini görüyorum. Ben 

Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir." demiş olabilir. Bu 

kıssa ile ilgili olarak Şiî ve Sünnî kaynaklarda yer verilen rivayetler 

içinde de bu ihtimali güçlendiren açıklamalar yer almıştır. 

Bu rivayetlere göre Şeytan, Suraka b. Malik b. Cu'şum el-Kinanî 

el-Müdlicî kılığında müşriklere görünmüştü. Bu adam, Kinane 

kabilesinin ileri gelenlerindendi. Müşriklere birtakım sözler söylemiş, 

sancaklarını da taşımıştı. Fakat iki ordu karşı karşıya gelince korkuya 

kapılarak kaçmıştı. Bir yandan da, "Ben sizden uzağım. Ben sizin 

göremediklerinizi görüyorum." şeklinde Allah'ın ayette işaret ettiği 
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sözleri söylemişti. İnşaallah rivayetler bölümünde bu rivayeti 

getireceğiz. 

Bazı tefsir bilginleri, ısrarla birinci ihtimalin daha doğru 

olduğunu söylemişlerdir. İkinci ihtimale ilişkin rivayetleri uydurma, 

zayıf ve dayanakları çürük olarak nitelendirerek reddetme eğilimine 

girmişlerdir. Oysa bu rivayetler mütevatir olmasalar da, tam olarak 

güvenmeyi gerektiren kesin karinelerle desteklenmiş olmasalar da, 

içerdikleri anlamın aslı aklın kesinlikle reddettiği türden imkânsız bir 

şey değildir. Sonra burada sahih rivayetlerin reddettiği bir kıssa da 

söz konusu değildir. Sonra Şeytan'ın onlara bir insan kılığında 

görünmesine, onları sapıklığa ve azgınlığa sürüklemesine, sonra 

maksadına ulaşınca da onları tehlikeyle baş başa bırakmasına veya 

ilâhî azabın inmekte olduğunu görünce de geri dönüp korku içinde 

kaçmasına engel oluşturacak bir şey de yoktur.  

Kaldı ki, ayetin akışı, birinci ihtimalden çok bu ikinci ihtimali 

güçlendirici mahiyettedir. Özellikle, "Ben de sizin komşunuzum 

(yardımcınızım).", "Fakat iki ordu birbirine görününce, topukları üzerinde 

gerisin geri gidip uzaklaştı." ve "Ben sizin göremediklerinizi görüyorum." 

ifadeleri bu ikinci ihtimali doğrulamaktadır. Çünkü, "Ben... 

görüyorum." şeklindeki bir ifadenin anlamını, bir tür istiareyle zihinde 

geçen hayallere yorumlamak oldukça uzak bir ihtimaldir. 

49) Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, 

"Bunları dinleri aldatmış." diyorlardı. Oysa kim Allah'a dayanırsa, 

hiç şüphesiz, Allah üstündür, hikmet sahibidir. 

İçlerinde kâfir ve dış görünümleri itibariyle Müslüman olan 

münafıklar ile kalpleri kuşku ile dolu bulunan zayıf imanlılardan 

oluşan hasta kalpliler, müminleri -küçümseyerek ve alaya alarak- 

gösterip diyorlardı ki: "Bunları dinleri aldatmış. Eğer aldatılmış 

olmasalardı, kendilerini bu apaçık tehlikeye atmazlardı. Kendileri 

silâhsız, donanımsız bir avuç insanken Kureyş sayı, silâh ve 

caydırıcılık bakımından en büyük askerî güce sahiptir."  



 

121 

 

"Oysa kim Allah'a dayanırsa, hiç şüphesiz, Allah üstündür, hikmet 

sahibidir." ifadesi, yukarıdaki sözlerine ve kendilerini kandırdıklarını 

açıklamaya yönelik bir cevaptır. "Hiç şüphesiz, Allah üstündür, hikmet 

sahibidir." ifadesinde sebep müsebbebin yerine konulmuştur. 

Dolayısıyla şöyle bir anlamın kastedildiğini söyleyebiliriz: Şu 

münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, o sözleriyle büyük bir 

yanılgıya düştüler. Çünkü müminler, Allah'a güvenip 

dayanmışlardır, gerçek etkinliği O'na isnat etmişlerdir. Kendilerini 

O'nun gücüne ve kudretine dayandırmışlardır. Kim Allah'a güvenip 

dayanırsa, hiç şüphesiz, Allah ona yeter. Çünkü Allah üstün güce 

sahiptir, kendisinden yardım isteyenlere yardım eder; hikmet 

sahibidir, her şeyi olması gereken yere koyma hususunda yanılmaz. 

Bu ayetten, bir grup münafığın ve hasta kalpli insanın da Bedir 

Savaşı'na müminlerle birlikte katıldıklarını anlıyoruz. 

Görünürde Müslüman, iç dünyası itibariyle kâfir olan 

münafıkların müşriklerin safında yer almalarının bir anlamı yoktur. 

Onlar, bu özellikleriyle ancak müminlerin saflarında olabilirler. Fakat 

o gün zorlu bir gündü, bu da insanın sebat etmesini gerektiriyordu. 

O hâlde içi kâfir, dışı Müslüman olan bu insanların o gün sebat 

göstermelerine sebep olan etken neydi?! 

Zayıf imanlı veya İslâm'ın gerçekliği hususunda kuşku içinde 

olanlar ise, müminlerin arasında olabilecekleri gibi, müşrikler 

topluluğunda da olabilirler. Söylendiğine göre, Kureyş'ten bazıları 

Müslüman olmuştu. Fakat babaları bunları Mekke'de tutarak 

hapsetmişlerdi. Bunlar, müşriklerle birlikte Bedir'e çıkmak zorunda 

bırakılmışlardı. Bedir'e geldiklerinde, Müslümanların azlığını ve 

zayıflığını görünce, "Bu zavallıları dinleri aldatmıştır." demişlerdi. 

İnşaallah rivayetler bölümünde bu kıssayı da ele alacağız.  

Her hâlükârda bu ayet üzerinde iyice düşünmek gerekir. Ayette 

ifade edildiği şekliyle bir grup münafığın ve kalplerinde hastalık 

bulunan kimi insanların Bedir Savaşı'na katılmalarının nedenleri 

iyice irdelenmelidir. Münafıkların ve kalplerinde hastalık 



 

122 

 

bulunanların bu savaşa katılmalarının gerçek sebebi ortaya 

çıkarılmalıdır. Çünkü ortam oldukça zorlu ve korkutucudur. Normal 

maddî sebepler de müminlerden yana görünmemektedir. Ancak 

Allah'ın kalplerindeki imanı sınadığı gerçek müminler böyle 

ortamlara cesaretle atılabilirler. O hâlde münafıklar ve kalplerinde 

hastalık bulunanlar, niçin bu tehlikeli maceraya atıldılar? Nasıl ve 

neden İslâm topluluğu ile birlikte sabrettiler? İnşaallah Tevbe 

Suresi'nin münafıklarla ve kalplerinde hastalık bulunan kimselerle 

ilgili ayetlerini incelerken bu mesele üzerinde birtakım açıklamalarda 

bulunacağız. 

50–51) Melekler o kâfirlerin canlarını alırken bir görseydin! 

Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı (ve onlara şöyle diyorlardı): 

"Tadın yakıcı ateşin azabını! İşte bu, ellerinizle yaptıklarınız 

yüzündendir ve Allah'ın kullara zulmedici olmamasındandır." 

"Teveffî"; hakkı eksiksiz olarak almak demektir. Kur'ân'da 

genellikle bir kimsenin canının alınması anlamında kullanılır. "De ki: 

Üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alır." (Secde, 11) "Allah, ölüm 

zamanları gelince canları alır." (Zümer, 42) gibi ayetlerde ölüm 

meleğinin ve Allah'ın insanların canlarını aldığı ifade edildiği hâlde, 

bu ayette meleklerin onların canlarını aldıklarından söz edilmesi 

gösteriyor ki, ölüm meleğinin insanların canlarını alan yardımcıları 

vardır. Bunlar, bir bakıma ölüm meleğinin izni ve emirleri 

doğrultusunda hareket eden işçiler konumundadırlar. Ölüm meleği 

de, Allah'ın izni ve emri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu 

açıdan canların alınmasını yardımcı meleklere, ölüm meleğine ve 

yüce Allah'a izafe etmek caizdir. 

"Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı" ifadesinin zahirinden, 

meleklerin onların canlarını alırken sırtlarına ve yüzlerine 

vurduklarını anlıyoruz. Bununla her taraflarına vurdukları kinayeli 

bir şekilde anlatılmak istenmiştir. Bazı müfessirlere göre 

"arkaları"ndan maksat, enseleridir. Bu durumda yüzlerinden 

maksadın da, başlarının ön tarafı olması gerekir. Bu anlamda yüzlere 

ve arkalara vurmak, aşağılanmaları ve alçaltılmaları anlamına gelir. 
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"Tadın yakıcı ateşin azabını!" Melekler onları bu şekilde döverken 

bir yandan da, "Tadın yakıcı ateşin azabını tadın!" derler. 

"İşte bu, ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir." Meleklerin yukarıda 

hikâye edilen sözlerinin tamamlayıcısıdır. Ya da kâfirlere yapılanlar 

ile meleklerin söyledikleri sözlerin tümüne işaret edilmektedir. Buna 

göre şöyle bir anlam kastedilmiştir: "Size bu yakıcı azabı 

tattırmamızın nedeni, sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdır." Ya da: 

"Sizin yüzlerinize ve sırtlarınıza vurmamızın, size yakıcı azabı 

tattırmamızın nedeni, sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdır." 

"Ve Allah'ın kullara zulmedici olmamasındandır." ifadesi, "ellerinizle 

yaptıklarınız" ifadesinin cümledeki yerine atfedilmiştir. Demek 

isteniyor ki: Bunun bir nedeni de, yüce Allah'ın kullarından hiç 

kimseye zulmedici olmamasıdır. Çünkü Allah, dosdoğru yol 

üzeredir. Bu yolda farklılık ve değişiklik olmaz. Bu yol üzere 

sergilediği fiilleri arasında ihtilâf ve çelişki olmaz. Eğer bir kimseye 

zulmederse, herkese zulmeder. Eğer zalim olsaydı, kullarına 

zulmedici olurdu. Bunu iyi anlamak gerekir. 

Ayetlerin akışından, yüce Allah'ın bu şekilde nitelendirdiği, 

meleklerin canlarını aldığı ve azaba uğrattığı bu kimselerin, Bedir 

Savaşı'nda öldürülen Kureyş müşrikleri olduğu anlaşılıyor. 

52) (Bunların gidişatı,) tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan 

öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkâr 

etmişlerdi. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. 

Allah güçlüdür, azabı şiddetlidir. 

Ayette geçen "de'b" kelimesi, "deyden" kelimesi gibi gelenek 

anlamına gelir. İnsanın sürekli yaptığı ve davranışlarının ekseni 

hâline getirdiği amel, izlediği yol yani. Buna göre ayetten şöyle bir 

anlam elde ediyoruz: Bunların küfrü, Firavun ailesinin ve daha önce 

yaşayıp da yeryüzünden silinen diğer kâfir topluluklarının küfrüne 

benziyor. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkâr etmişlerdi. Böylece büyük 

bir günah işlemişlerdi. Allah da onları suçüstü yakalamış ve 
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günahlarıyla cezalandırmıştı. Allah güçlüdür, onları yakalamaktan 

aciz değildir; yakaladı mı şiddetle cezalandırır. 

53) Bu, bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirmedikçe 

Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden ve Allah'ın 

hiç kuşkusuz işiten ve bilen olmasından dolayıdır. 

Buna göre yüce Allah'ın cezalandırması, bundan önce verilmiş 

olan bir ilâhî nimetten sonra ve o nimeti söküp alma ve yerine azabı 

yerleştirme şeklinde oluyor. Mahalli, yani insanın nefsi 

değişmedikçe, hiçbir nimet yok olmaz, felâkete ve azaba dönüşmez. 

Şu hâlde bir topluluk üzerine nimetler akıtılmışsa, bu onların kendi 

nefislerini bu nimete hazırlamalarından dolayıdır. Şayet bu 

topluluklardan nimet geri alınmışsa veya bu nimet azaba ve felâkete 

dönüştürülmüşse, mutlaka onların kendilerini değiştirmelerinden, 

kapasitelerini ve özlerini dönüştürmelerinden dolayıdır. Özde bir 

değişiklik yaşayarak kendilerini azaba ve felâkete hazırlamalarından 

dolayıdır. 

Nimetin felâkete ve azaba dönüşmesine ilişkin temel ve evrensel 

bir yasadır bu. Bu yasa, şu ayette daha kapsamlı bir ifadeyle dile 

getirilmiştir: "Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirmedikçe, Allah 

onların durumunu değiştirmez." (Ra'd, 11) Gerçi bu ayet, zahiri 

itibariyle daha çok felâketin nimete dönüşmesiyle örtüşmektedir. 

Her hâlükârda, "Allah'ın... değiştirmeyeceğinden" ifadesi, genel bir 

kuralla gerekçelendirmeye ve bu genel kuralı özel bir duruma 

uyarlamaya örnek oluşturmaktadır. Yani, Kureyş müşriklerinin 

günahlarıyla cezalandırılmaları, böyle şiddetli bir azaba 

çarptırılmaları, Allah'ın kendilerine verdiği nimeti şiddetli bir azaba 

dönüştürmesi, insanların yaşamlarına egemen olan ilâhî bir yasanın 

ayrıntılarından biridir. Bu yasa şudur: Bir millet kendi özelliklerini 

değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez. 

"Ve Allah'ın hiç kuşkusuz işiten ve bilen olmasından dolayıdır." 

ifadesi, "Allah'ın... değiştirmeyeceğinden" ifadesinin içerdiği 

gerekçeden sonra sunulan bir ikinci gerekçe mahiyetindedir. 
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Dolayısıyla -ayetin akışından anladığımız kadarıyla- kastedilen 

anlam şudur: "Bu, Allah'ın dualarınızı işitiyor, ihtiyaçlarınızı biliyor 

olmasından dolayıdır. Yardım istemenizi işitti, ihtiyaçlarınızı bildi, 

böylece duanıza karşılık verdi ve Allah'ın ayetlerini inkâr eden 

düşmanlarınızı azaba çarptırdı." Şöyle bir anlamın kastedilmiş olması 

da ihtimal dâhilindedir: "Bu, Allah'ın onların sözlerini işitiyor, 

işledikleri amelleri biliyor olmasından dolayıdır. Allah onların 

sözlerini işitti, yaptıklarını bildi, böylece onlara azap etti." Her iki 

ihtimalin birlikte kastedilmiş olması da muhtemeldir. 

54) (Bunların gidişatı,) tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan 

öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Rablerinin ayetlerini 

yalanlamışlardı. Biz de günahları yüzünden onları helâk ettik ve 

Firavun ailesini (denizde) boğduk. Hepsi de zalimlerler idiler. 

Burada önceki benzetme olduğu gibi tekrarlanıyor. Çünkü iki 

varsayım benzerlik oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu ifade, daha önce 

yer alan, "(Bunların gidişatı,) tıpkı Firavun ailesinin... gidişatı gibidir." 

ifadesi, "İşte bu, ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir ve Allah'ın kullara 

zulmedici olmamasındandır." ifadesine ilişkin bir örnektir. Nitekim, 

"(Bunların gidişatı,) tıpkı Firavun ailesinin... gidişatı gibidir... Hepsi de 

zalimler idiler." ifadesi de, "Bu... Allah'ın onlara verdiği nimeti 

değiştirmeyeceğinden... dolayıdır." ifadesine ilişkin bir örnektir. 

Ne var ki, ikinci örneklendirmede yer alan, "Biz de günahları 

yüzünden onları helâk ettik." ifadesinde bir tür ifade değişikliği örneği 

sergilenmiştir. Oysa birinci örneklendirmede bunun karşılığında, 

"Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi." ifadesi yer almıştır 

ve ifade değişikliğine gidilmemiştir.  

"Ve Firavun ailesini (denizde) boğduk." Burada meful, zahir isim 

olarak kullanılıyor, "Ve onları denizde boğduk" denilmiyor. Bunun 

amacı, zamirin hem Firavun ailesine, hem de onlardan önceki tüm 

topluluklara yönelik olduğu şeklindeki bir yanlış anlamaya meydan 

vermemektir. 
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"Hepsi de zalimler idiler." Yani ilâhî azabın kapsamına giren 

Kureyş kâfirlerinin, Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin tümü, 

Allah katında zalimler idiler. Bu, bir kişiyi zalim olmadığı sürece, 

Allah'ın nimetlerine karşılık O'nun ayetlerini inkâra yeltenmediği 

müddetçe şiddetli azabına çarptırmadığına, ona verdiği nimeti 

felâkete dönüştürmediğine ilişkin bir açıklama mahiyetindedir. 

Dolayısıyla O, ancak hak edenlere azap eder. 

Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

el-Kâfi adlı eserde,Ali b. İbrahim'den, o babasından, o da 

Hammad b. İsa'dan, o da mezhebimize mensup bazı bilginlerden, 

onlar da Salih Kul'dan (İmam Musa Kâzım'dan) şöyle rivayet ederler: 

"Humus beş şeyden verilir: Ganimetlerden (kazançlardan), dalgıçlık 

yoluyla denizden çıkarılan değerli şeylerden, gömülerden, 

madenlerden ve tuzlalardan. Bunların her birinden humus alınır. 

Alınan bu pay, Allah'ın hak sahibi kıldığı gruplara dağıtılır. Geriye 

kalan beşte dörtlük miktar ise, savaşçılar ve malları elde edenler 

arasında pay edilir."  

"Bunlar arasında humus altı pay hâlinde dağıtılır: Bir pay Allah'a, 

bir pay Peygamberi'ne, bir pay Peygamber'in yakın akrabasına, bir 

pay yetimlere, bir pay yoksullara ve bir pay da yolda kalmış olanlara. 

Allah'ın ve Peygamber'in payı miras olarak Peygamber'den sonraki 

emir sahiplerine (Ehlibeyt İmamları'na) verilir. Şu hâlde emir 

sahibinin üç payı vardır; ikisi miras olarak, birisi de Allah tarafından 

ayrılan pay olarak. Dolayısıyla emir sahibi humusun tamamının 

yarısını alır. Humusun ikinci yarısı da, Peygamber'in Ehlibeyti 

arasında pay edilir. Buna göre bir pay Ehlibeyt'in yetimlerine, bir pay 

yoksullarına ve bir pay da yolda kalmış olanlarına, Kitap ve Sünnet'e 

uygun olarak verilir. Verilen payın onların o yılki ihtiyaçlarını 

karşılayacak miktarda olması gerekir. Eğer ondan bir şey artakalırsa, 

valiye (yöneticiye) verilir. Eğer verilen miktar onların yıllık 

ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez veya eksik kalırsa, valinin yanında 
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bulunan beytülmalden onların gereksinimlerini karşılaması gerekir. 

Artakalan valiye verildiğine göre, eksikliği de onun tamamlaması 

gerekir. Yüce Allah bu humusu onlara özgü kılmıştır, diğer insanların 

yoksullarına ve yolda kalmış olanlarına değil. Buna karşılık 

insanların sadakalarını onlara haram etmiştir. Bunda, onların 

Peygamber (s.a.a) ile olan akrabalıklarının saygınlığı gözetilmiştir. 

Allah, onları insanların ellerinin kirlerinden arındırmakla 

onurlandırmıştır. Kendi katından onlara yetecek bir özel gelir 

kaynağı öngörmüştür. Bu, onların ezilmelerine, yoksul düşmelerine 

karşı alınmış bir önlemdir. Ama onların kendi aralarında birbirlerine 

sadaka vermelerinin herhangi bir sakıncası yoktur." 

"Allah'ın kendilerine humusu tahsis ettiği kimseler, 

Peygamberimizin (s.a.a) şu ayette sözü edilen yakın akrabalarıdır: 

'Yakın aşiretini uyar.' [Şuarâ, 214] Bunlar da, Abdumenafoğulları'nın 

erkekleri ve kadınlarıdır. Kureyş'in diğer oymaklarından ve diğer 

Arap boylarından kimse bu kapsama girmez. Humustan pay alma 

hususunda Haşimoğulları'nın köleleri de diğer Araplarla aynı 

konumdadırlar. Ama insanların onların kölelerine sadakalarını 

vermelerinin herhangi bir sakıncası yoktur; bu hususta onlarla diğer 

insanlar arasında bir fark yoktur." 

"Annesi Haşimoğulları'na mensup olup babası Kureyş'in diğer 

bir oymağına mensup olan bir kimsenin sadaka alması caizdir. Fakat 

böyle bir kimse humustan pay alamaz. Çünkü yüce Allah, 'Onları 

babalarına nispet ederek çağırın.' [Ahzâb, 5] buyurmuştur." [c.1, s.539] 

Aynı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle Zekeriya b. Malik el-

Cu'fî'den, o da İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: İmam'a, 

"Bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, 

Resulü'ne, onun yakın akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış 

olana aittir." ayetinin anlamı soruldu. Buyurdu ki: "Humustan yüce 

Allah'a verilmesi gereken pay İmam'ındır; Peygamber'in payı da 

İmam'ındır; Peygamber'in akrabalarının payı da İmam'a verilir. 

Yetimlerden maksat, Ehlibeyt yetimleridir. Yoksullar da, Ehlibeyt 

yoksullarıdır. Yolda kalmış olanlardan maksat da, Ehlibeyt'in yolda 
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kalanlarıdır. Bunların dışına çıkılıp diğer insanlara humustan pay 

ayrılmaz." [c.4, s.125] 

Yine aynı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle Ahmed b. 

Muhammed b. Ebî Nasr'dan, o da İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle 

rivayet eder: İbrahim b. Ebi'l-Bilad İmam'a, "Sana hiç zekât farz oldu 

mu?" diye sordu. Buyurdu ki: "Hayır; ama bazen fazla malımız olur, 

biz de onu veririz." Bu arada, "Bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz 

herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulü'ne, onun yakın akrabasına... 

aittir." ayeti çerçevesinde, "Allah için ayrılan payı kim alır?" şeklinde 

bir soru soruldu. Buyurdu ki: "Allah'ın payı Resul'ündür, Resul için 

olan da İmam'a yetişir." Biri şöyle bir soru yöneltti: "Bir grup 

diğerinden fazla, bir grup da diğerinden az olursa, nasıl pay etmek 

gerekir?" Buyurdu ki: "Bu, İmam'ın yetkisi dâhilindedir." Dediler ki: 

"Peygamber (s.a.a) nasıl yapıyordu?" Buyurdu ki: "Nasıl uygun 

görüyorduysa, öyle pay ediyordu. İmam da öyle yapabilir." [c.4, 

s.126, hadis: 4] 

Ben derim ki: Humusun Allah'a, Peygamberi'ne (s.a.a), onun 

Ehlibeyti'nden gelen İmam'a, akrabalarının yetimlerine, yoksullarına 

ve yolda kalmış olanlarına verilmesi gerektiğine ve diğer insanlara 

bundan pay ayrılmayacağına ilişkin olarak Ehlibeyt İmamları'ndan 

(üzerlerine selâm olsun) gelen hadisler mütevatir düzeyindedir. Bu 

hadislerde de belirtildiği gibi, humus altı kısma ayrılır ve sadece 

savaş ganimetleriyle ilgili bir hüküm değildir; bilakis kazançlar, 

gömüler, dalgıçlık yoluyla denizden çıkarılan değerli şeyler, 

madenler ve tuzlalar gibi sözlük anlamıyla ganimet sözcüğünün 

kapsamına giren her şey için geçerlidir. Ehlibeyt İmamları'ndan gelen 

rivayetlerde -daha önce işaret edildiği gibi- zekât ve sadaka almaları 

haram kılındığı için humusun Allah tarafından Ehlibeyt'e bahşedilen 

bir tahsisat olduğu belirtilmektedir. 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde, İbn Ebî Şeybe'nin ve başka bir 

kanaldan İbn Münzir'in İbn Abbas'tan (r.a) şöyle rivayet ettikleri 

kaydedilir: "Necde el-Harurî, bir grubu kendisine (İbn Abbas'a) 

göndererek yüce Allah'ın ayette sözünü ettiği akrabaların payını 
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sordu. İbn Abbas ona şöyle yazdı: 'Biz, ayette işaret edilen akrabaların 

biz olduğumuza inanırdık. Ama kavmimiz bizim hakkımızda bunu 

kabul etmedi.' Dediler ki: 'O, sana göre bu payın kimlere ait olduğunu 

öğrenmek istiyor.' İbn Abbas (r.a) dedi ki: Bu pay, Peygamber'in 

(s.a.v) akrabaları içindir. Peygamber (s.a.v) bunu onlar arasında 

paylaştırmıştı. Ömer, bundan bize bir miktar sundu. Fakat bu, bizim 

hakkımızdan çok azdı. Bu yüzden verdiği miktarı geri gönderdik ve 

kabul etmedik. Ömer, Ehlibeyt'ten evlenecek olanlara yardım etmeyi, 

borcu olanlarının borçlarını ödemeyi ve fakirlerine malî yardımda 

bulunmayı önerdi; ancak bundan fazlasını vermeye yanaşmadı." 

Ben derim ki: Rivayette geçen "Dediler ki: O, sana göre bu payın 

kimlere ait olduğunu öğrenmek istiyor." sözünün anlamı şudur: 

Necde el-Harurî'nin İbn Abbas'a gönderdiği kişiler dediler ki: Necde, 

senin humusu kimler için tahsis edilmiş bir hak olarak gördüğünü 

öğrenmek istiyor. Yani humusun kimlere verileceği hususunda senin 

fetvanı öğrenmek istiyor. 

İbn Abbas'ın, "Bu pay, Peygamber'in (s.a.v) akrabaları içindir. 

Peygamber (s.a.v) bunu onlar arasında paylaştırmıştı." şeklindeki 

sözüne gelince; öyle anlaşılıyor ki, İbn Abbas, ayette geçen "zi'lkurba" 

deyimini, (genel anlamda) Hz. Peygamber'in (s.a.a) akrabaları 

şeklinde yorumlamıştır. Buna karşılık yukarıda Ehlibeyt 

İmamları'ndan aktardığımız rivayetlerin zahiri, onların bu deyimi, 

"Ehlibeyt'ten olan İmam" şeklinde yorumladıklarını göstermektedir. 

Ayetin zahiri de, tekil lafız kullanmış olması hasebiyle bu yorumu 

desteklemektedir.  

Aynı eserde, İbn Münzir'in Abdurrahman b. Ebî Leyla'dan şöyle 

aktardığı yazılır: İmam Ali'ye (r.a) sordum: "Ey Müminlerin Emiri, 

Ebu Bekir ve Ömer sizin humustan olan payınızı nasıl ayırırlardı?" 

Buyurdu ki: "Ebu Bekir zamanında humus yoktu. Ömer ise, her 

humustan bizim payımızı bana verirdi. Derken Şuş ve 

Cündinişabur'un humusu gündeme geldi. O sırada ben de Ömer'in 

yanında bulunuyordum. Dedi ki: 'Bu, siz Ey Ehlibeyt'in humustan 

olan payınızdır. Ama bazı Müslümanların durumu iyi değildir; 
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şiddetli ihtiyaç içindedirler.' Ben, 'Evet, olabilir.' dedim. Bu sırada 

Abbas b. Abdulmuttalib yerinden fırladı ve dedi ki: 'Bize ait olandan 

verme.' Dedim ki: 'Biz, Müslümanların en şefkatlileri değil miyiz? 

Ayrıca Müminlerin Emiri (Ömer) de aracı olmuştur.' Bunun üzerine 

Ömer onu aldı. Allah'a yemin ederim ki, biz onu almadık. Osman'ın 

yönetimi sırasında da humusu alma imkânına kavuşmadım." 

Sonra Ali (r.a) sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah, Peygamber'ine 

sadakayı haram kıldı; onun yerine ona humustan bir pay verdi. 

Sadakayı Ehlibeyti'ne de haram kıldı, ama ümmetine değil. Böylece 

onlara da haram kıldığı sadakaya karşılık Peygamberi'yle birlikte 

humustan bir pay ayırdı." 

Yine aynı eserde, İbn Ebî Hatem'in İbn Abbas'tan şöyle rivayet 

ettiği kaydedilir: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "İnsanların 

ellerinin kirini (sadakayı) size (Ehlibeyt) yasakladım. Humustaki 

beşte birlik pay, sizin ihtiyaçlarınızı karşılar veya size yeter." 

Ben derim ki: Bu rivayet, Ehlibeyt'in payının sadece Hz. 

Peygamber'in (s.a.a) akrabalarına ayrılan payla sınırlı olması esasına 

dayanıyor. 

Aynı eserde, İbn Mürdeveyh'in Zeyd b. Erkam'dan (r.a) şöyle 

rivayet ettiği yazılır: "Âl-i Muhammed (Hz. Muhammed'in Ehlibeyti), 

kendilerine humus verilen kimselerdir: Ali'nin çocukları, Abbas'ın 

çocukları, Cafer'in çocukları ve Akil'in çocukları." 

Ben derim ki: Bu hususla ilgili olarak Ehlisünnet kaynaklarında 

aktarılan birçok rivayet vardır. Humusla ilgili Peygamber'in (s.a.a) 

yaklaşımını aktaran rivayetler arasında, kiminde dört paya ayırdığı, 

kiminde beş paya ayırdığı belirtilmek suretiyle ihtilâf vardır.  

Fakat bu rivayetlerin tümünde üzerinde birleşilen bir husus 

vardır; o da, Peygamberimizin (s.a.a) humustan akrabalarına pay 

ayırdığı ve humus ayetindeki "zi'l-kurba"dan kastedilenin onlar 

olduğudur. Ancak Ehlibeyt İmamları'ndan gelen rivayetlerde "zi'l-

kurba" daha dar bir anlamda açıklanmıştır. 
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Ehlisünnet kanallarından gelen rivayetlerin bir diğer ortak 

noktası, Peygamberimizin (s.a.a) yaşadığı sürece humusu 

Muttaliboğulları arasında dağıttığıdır. Fakat bu taksimat, üç halife 

zamanında kesiliyor. Sonra uygulama onlardan sonra da bu şekilde 

devam ediyor.  

Bu rivayetlerin bir diğer ortak noktası, Ehlibeyt İmamları'ndan 

(üzerlerine selâm olsun) gelen rivayetlerin tersine, humusun yalnızca 

savaş ganimetlerine özgü oluşu ve sözlük anlamı itibariyle ganimet 

denilen her şeyi kapsamayışıdır. 

Tefsir bilimi açısından bu ayetle ilgili olarak söyleyeceklerimiz 

bundan ibarettir. Bir de meselenin kelâmî ve fıkhî boyutları vardır ki, 

konumuzun dışındadır. Humusun İslâm toplumu üzerindeki 

etkinliğiyle birlikte gündeme gelen, işin bir de sosyolojik ve hukuksal 

boyutu vardır. Zekât konusunu işlerken, meselenin bu boyutu 

üzerinde detaylı açıklamalara yer vereceğiz. 

Geriye rivayetlerin içerdiği şu değerlendirme kalıyor: Yüce Allah 

humus hükmünü koymakla Peygamber'in (s.a.a) Ehlibeyti'ne ve 

ailesine değer vermek, onları onurlandırmak, onları insanların 

mallarının kirlerini almaktan yükseltmek istemiştir. Öyle anlaşılıyor 

ki bu anlam, yüce Allah'ın zekât ayeti kapsamında Peygamberimize 

yönelttiği şu hitaptan çıkarılmıştır: "Onların mallarından sadaka (zekât) 

al; bununla onları temizlersin, onları arıtıp geliştirirsin. Ve onlara dua et. 

Kuşkusuz senin duan onlar için huzur kaynağıdır." (Tevbe, 103) Bilindiği 

gibi temizlik ve arıtma, ancak kirin ve pasağın olduğu şeylerle ilgili 

olarak gündeme gelen kavramlardır. Buna karşılık humus ayetinde 

buna ilişkin bir işaret yoktur. 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde, Abdurrezzak ve İbn Cerir'in 

Urve b. Zübeyr'den şöyle rivayet ettikleri yazılır: "Resulullah'a (s.a.v) 

Kur'ân ayetlerinin birinde savaş emri verildi. Peygamberimizin 

bizzat katıldığı ilk savaş, Bedir Savaşı'ydı. O gün müşriklerin başında 

Utbe b. Rebia b. Abduşşems bulunuyordu. Cuma günü Bedir'de iki 

ordu karşılaştı. Ramazan ayının on yedinci veya on altıncı günüydü. 
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Peygamber'in (s.a.v) ashabı üç yüz küsur kişiden ibaretti. Müşriklerse 

dokuz yüz ila bin kişi arasında bir ordu oluşturmuşlardı. O gün, 

furkan günüydü; Allah'ın hak ile batılı birbirinden ayırdığı gündü. O 

gün ilk olarak öldürülen kimse, ensardan Amr adında bir adamın 

azatlısı Mehca idi. Allah o gün müşrikleri yenilgiye uğrattı. Yetmişten 

fazla müşrik öldürüldü. Bir o kadarı da tutsak alındı." 

Aynı eserde, İbn Mürdeveyh'in Ali b. Ebu Talib'ten (r.a) şöyle 

rivayet ettiği kaydedilir: "Furkan gecesi, ertesi sabahı iki ordunun 

karşılaştığı cuma gecesidir. O gecenin sabahı cuma günüydü ve 

ramazanın on yedisiydi." 

Ben derim ki: Benzeri bir rivayet de, İbn Cerir kanalıyla Hasan b. 

Ali'den; İbn Ebî Şeybe kanalıyla Cafer'den, o da babasından; yine 

onun kanalıyla Ebu Bekir'den, o da Abdurrahman b. Hişam'dan 

rivayet edilmiştir. Yine onun aracılığıyla benzeri bir rivayet de, Amir 

b. Rebia el-Bedrî'den aktarılmıştır; fakat bu rivayette Bedir gününün 

ramazan ayının on yedisinin pazartesi gününe denk geldiği 

belirtiliyor. 

Ehlibeyt İmamları'ndan gelen bazı rivayetlerde ramazan ayının 

on dokuzuncu günü için "iki topluluğun karşılaştığı gün" ifadesi 

kullanılmıştır. Çünkü Ehlibeyt'ten gelen rivayetlerde ramazanın on 

dokuzuncu gecesi Kadir Gecesi olarak belirtilmiştir. Fakat bu, ayrı bir 

meseledir ve ayette geçen, "iki topluluğun birbiriyle karşılaştığı gün olan 

hak ile batılın ayrıldığı gün" ifadesinden kastedilen bu değildir. 

Örneğin Ayyâşî, tefsirinde İshak b. Ammar'dan, o da İmam Cafer 

Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "Ramazan ayının on dokuzunda iki 

topluluk karşılaşır." Dedim ki: "İki topluluk karşılaşır, ifadesinin 

anlamı nedir?" Buyurdu ki: "O gün Allah'ın öne almayı veya 

ertelemeyi dilediği, irade ettiği ve hükme bağladığı şeyler bir araya 

gelir." 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de Muhammed b. Yahya kanalıyla İmam Cafer 

Sadık'ın (a.s), "Kervan da sizden daha aşağıda idi." ifadesiyle ilgili olarak 
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şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Ebu Süfyan ve arkadaşları 

kastediliyor." 

Tefsiru'l-Kummî'de, "böyle yaptı ki, helâk olan açık bir delille helâk 

olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın..." ifadesiyle ilgili olarak şöyle 

deniyor: "Yani, savaşta ölmeyip geride kalan kimse, kendisine zafer 

verenin Allah olduğunu bilsin diye." 

ed-Dürrü'l-Mensûr'da, "(Onlarla) karşılaştığınız zaman onları sizin 

gözünüzde az gösteriyordu..." ayetiyle ilgili olarak İbn Ebî Şeybe, İbn 

Cerir, Ebu'ş-Şeyh ve İbn Mürdeveyh'in İbn Mesud'dan (r.a) şöyle 

rivayet ettikleri kaydedilir: "Bedir günü müşrikler bize o kadar az 

gösterildi ki, yanımda bulunan birine, 'Sence bunlar yetmiş kişi var 

mıdırlar?' diye sordum; o da bana, 'Hayır, yüz kişi kadar vardırlar.' 

dedi." 

Aynı eserde, "Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile 

karşılaştığınız zaman..." ayetiyle ilgili olarak Hâkim'in sahih olduğunu 

belirterek Ebu Musa'dan (r.a) şöyle rivayet ettiği kaydedilir: 

"Resulullah (s.a.v) savaşta nara atmaktan hoşlanmazdı."  

Yine aynı eserde, İbn Ebî Şeybe'nin Numan b. Mukarrin'den (r.a) 

şöyle rivayet ettiği aktarılır: "Resulullah (s.a.v) savaşa çıktığı zaman 

günün başında ve sonunda savaşmazdı. Güneşin iyice yükselip göğü 

ortalamasını, rüzgârların esmesini ve zaferin inmesini beklerdi."  

el-Burhan adlı tefsirde, "Hani Şeytan onlara yaptıklarını güzel 

gösterdi..." ayetiyle ilgili olarak müellif kendi rivayet zinciriyle Yahya 

b. Hasan b. Furat'tan şöyle rivayet eder: Bize Ebu'l-Mukaddem 

Sa'lebe b. Zeyd el-Ensarî anlattı; dedi ki: Cabir b. Abdullah b. Haram 

el-En-sarî'den şöyle dediğini duydum:  

"İblis dört kişinin kılığına girmiştir: Bedir günü Suraka b. Malik 

b. Cu'şum el-Müdlicî'nin kılığına girdi ve Kureyş'e şunları söyledi: 

'Bugün insanlardan size galip gelecek yoktur. Ben de sizin komşunuzum 

(yardımcınızım).' Fakat iki ordu birbirine görününce, topukları 

üzerinde gerisin geri gidip uzaklaştı ve 'Ben sizden uzağım.' dedi."  
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"Akabe Biati'nin gerçekleştiği gece Münebbih b. Haccac kılığına 

girdi ve şöyle seslendi: 'Muhammed ve Sabiîler Akabe'de toplantı 

yapıyorlar, onları yakalayın.' O zaman Resulullah (s.a.a) ensara şöyle 

söyledi: Korkmayın; çünkü onun sesini ondan başka kimse duymaz." 

"Kureyşlilerin Daru'n-Nedve'de toplantı düzenledikleri sırada 

Necdli bir yaşlı adam kılığına girdi ve onlara birtakım fikirler verdi. 

Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi: Hani inkâr edenler seni tutup 

bağlamaları, öldürmeleri ya da (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak 

kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah, 

tuzak kuranların en iyisidir." 

"Resulullah'ın (s.a.a) vefat ettiği gün de Muğire b. Şube'nin 

kılığına girdi ve şunları söyledi: Ey insanlar, Kisralığa (İran Şahlığı) 

ve Sezarlığa (Roma İmparatorluğu) izin vermeyin. Yönetimi herkese 

açık tutun. Sadece bir hanedanla sınırlı tutmayın. Sakın iktidarı 

Haşimoğulları'na vermeyin. Aksi takdirde hamile kadınların 

doğurmalarını beklemek zorunda kalırsınız." 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde şu açıklamaya yer veriliyor: 

"Anlatıldığına göre, iki ordu karşı karşıya geldiği zaman İblis, 

müşriklerin safları arasında bulunuyordu. Hâris b. Hişam onun 

elinden tutmuştu. Fakat o, bu sırada topukları üzerinde gerisin geri 

gitmeye başladı. Hâris b. Hişam ona seslendi: 'Ey Süraka, nereye 

gidiyorsun? Böyle bir durumda bizden desteğini çekiyor musun?' 

İblis ona şu karşılığı verdi: 'Ben sizin göremediklerinizi görüyorum.' 

Hâris şöyle dedi: 'Allah'a andolsun ki, bir avuç Yesribliden başka bir 

şey görmüyoruz.' İblis, Hâris'i göğsünden iterek oradan uzaklaştı. 

Böylece Kureyş ordusu hezimete uğradı." 

"Mekke'ye geldiklerinde, 'İnsanların paniğe kapılıp 

yenilmelerine Suraka sebep oldu.' dediler. Suraka bunları duydu. 

Bunun üzerine şunları söyledi: 'Allah'a yemin ederim ki, sizin 

harekete geçtiğinizden haberim yoktu. Yenildiğinizi duyuncaya 

kadar böyle bir olayı haber almamıştım.' Dediler ki: 'Sen falan gün 

bize geldin.' Bunun üzerine Suraka bundan haberinin olmadığına 
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dair yemin etti. Derken Müslüman olunca, bunun Şeytan olduğunu 

anladılar."  

Bu rivayet, İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık'tan da 

(selâm olsun onlara) aktarılmıştır. 

Ben derim ki: Benzeri bir rivayeti de İbn Şehraşub, İmam 

Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık'tan (selâm olsun onlara) 

aktarmıştır.1 Bu iki rivayetin içeriğiyle örtüşen birçok hadis de, 

Ehlisünnet kanallarıyla İbn Abbas'tan ve başkalarından aktarılmıştır. 

Daha önce, bazı müfessirlerin bunu imkânsız gördüklerinden, bu 

tür rivayetleri zayıf kabul ettiklerinden söz etmiştik. Oysa bu 

rivayetlerde olabilecek bir şeyden söz ediliyor, imkânsız bir şeyden 

değil. Bir şeyi kuru kuruya imkânsız görmek, ilmî araştırmalara temel 

oluşturamaz. "Berzahî temessüller (misalî özümlemeler)" denen bu 

tür kılığa girmeler, öyle az rastlanan bir şey değildir. Dolayısıyla 

böyle bir şeyi temelden inkâr etmekte ısrarcı olmanın anlamı yoktur. 

İspat için de fazla ısrarlı olmamak lâzımdır. Şu kadarı var ki, ayetin 

zahiri, inkârdan çok ispata yakındır. 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde, "Hani Şeytan onlara yaptıklarını 

güzel gösterdi..." diye başlayan iki ayetle ilgili olarak şöyle denir: İbn 

Ebî Hatem, İbn İshak'tan şöyle rivayet eder: "'Hani münafıklar ve 

kalplerinde hastalık bulunanlar...' ifadesiyle kastedilenler, Kureyş'le 

birlikte savaşa gelen bazı kimselerdir. Bunları, babaları hapsedip 

Medine'ye hicret etmelerine engel olmuşlardı. İçlerinde kuşku 

olduğu hâlde savaşa gelmişlerdi. Peygamber'in (s.a.v) ashabının 

sayısal olarak az olduklarını gördüklerinde, 'Bunları dinleri 

aldatmıştır. Sayıları çok az olduğu hâlde kendilerinden katbekat fazla 

olan bir düşmana karşı gelmişlerdir.' demişlerdi." 

"Bunlar, Kureyş'ten bir gruptu. İsimleri de şöyledir: Kays b. Velid 

b. Muğire, Mahzumoğulları'ndan Ebu Kays b. Fakih b. Muğire, Hâris 

b. Zem'a, Ali b. Ümeyye b. Halef, Asi b. Münebbih." 

 
1- [el-Menakıb, c.1, s.188] 
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Ben derim ki: Bu rivayet ve isimlendirmeler bir açıdan, 

"kalplerinde hastalık bulunanlar" ifadesiyle örtüşüyor. Bazı tefsirlerde, 

"Bunları dinleri aldatmış." diyenlerin, Medine halkından münafıklar 

ile kalplerinde hastalık bulunanlar oldukları belirtiliyor. Buna göre 

adı geçen kimseler, Peygamber'le (s.a.a) birlikte savaşa 

çıkmamışlardı. Ancak ayetin akışı, onların savaşa katıldıklarını ve bu 

sözleri iki ordunun karşılaştığı sırada söylediklerini göstermektedir. 

Bu yüzden söz konusu değerlendirmeyi isabetli bulmuyoruz. 

edDürrü'l-Mensûr'da Taberanî'nin el-Evset'inden aktarılan Ebu 

Hüreyre'nin rivayetinde ise şöyle deniyor: "Utbe b. Rebia ve bazı 

müşrikler, Bedir günü Müslümanları kastederek, 'Bunları dinleri 

aldatmış.' dediler. Bunun üzerine yüce Allah, 'Hani münafıklar ve 

kalplerinde hastalık bulunanlar, 'Bunları dinleri aldatmış.' diyorlardı.' 

ayetini indirdi." Fakat bu rivayet, ayetin zahiriyle hiçbir şekilde 

örtüşmüyor. Çünkü Kur'ân, müşrikleri münafıklar ve kalplerinde 

hastalık bulunanlar olarak isimlendirmez. 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de Ebu Ali el-Mahmudî'den, o da babasından, 

merfu olarak, "Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı." ifadesiyle ilgili 

olarak şöyle rivayet eder: "Arkalarından maksat, onların 

makatlarıdır. Yüce Allah kerimdir, böyle şeylerin isimlerini sarahaten 

kullanmaz, kinayeli olarak işaret eder." 

Tefsir-i Safî'de, el-Kâfî'den naklen İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle 

buyurduğu rivayet edilir: "Yüce Allah, peygamberlerinden birini 

kavmine elçi olarak gönderdi ve ona kavmine şunları söylemesini 

vahyetti: Bana itaat hâlinde olup da bu hâl üzereyken bolluk ve 

bereket içinde yaşayan hiçbir yerleşim biriminin halkı ve hiçbir insan 

topluluğu yoktur ki, sevdiğim hâllerini sevmediğim hâl ile 

değiştirsinler de, ben de onların sevdikleri durumu hoşlanmadıkları 

durumla değiştirmeyeyim. Bana isyan hâlinde olup da bu hâl 

üzereyken sıkıntılı bir hayat yaşayan hiçbir yerleşim biriminin halkı 

ve hiçbir aile yoktur ki, hoşlanmadığım hâllerini sevdiğim hâl ile 

değiştirsinler de, ben de onların hoşlanmadıkları durumu sevdikleri 

durumla değiştirmeyeyim." 
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Yine aynı eserde İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilir: 

Babam söylerdi: "Allah, kesin ve değişmez bir hüküm vermiştir: 

Kuluna verdiği bir nimeti, o kul günah işleyip cezayı hak etmedikçe 

alıp götürmez." 
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Ayetlerin Meali  

55- Allah katında canlıların en kötüsü, kâfir olanlardır; artık onlar 

iman etmezler. 

56- Onlar, kâfirlerden kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her 

defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. 

57- Savaşta onları ele geçirirsen, belki öğüt alırlar diye (onlara 

karşı şiddet kullanarak) onlar ile arkalarındakileri dağıt. 

58- Bir kavmin (antlaşmalarını bozarak) hıyanet etmesinden 

korkarsan, eşitlik esasınca (antlaşmalarını) üzerlerine at. Şüphesiz, 

Allah hıyanet edenleri sevmez. 

59- İnkâr edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar; onlar bizi 

aciz bırakamazlar. 

60- Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve (cihat için) 

bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin 

düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği 

kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız, size eksiksiz 

ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. 

61- Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül 

et. Şüphesiz, O işitendir, bilendir.  

62- Eğer sana hile yapmak isterlerse, şüphesiz, Allah sana yeter. 

O, seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. 

63- Ve onların kalplerini birleştirdi. Sen yeryüzünde olan her şeyi 

harcasaydın, yine onların gönüllerini birleştiremezdin; fakat Allah 

onların aralarını bulup kaynaştırdı. Şüphesiz, O üstündür, hikmet 

sahibidir. 

64- Ey Peygamber! Allah ve sana uyan müminler sana yeter. 
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65- Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 

yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi 

olursa, kâfirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan 

bir topluluktur. 

66- Şimdi Allah yükünüzü hafifletti ve sizde zayıflık olduğunu 

bildi. O hâlde eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa, iki yüz kişiye galip 

gelirler; eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip 

gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.  

Ayetlerin Açıklaması 

Savaş, barış, antlaşmalar ve antlaşmaların bozulması ile ilgili 

birtakım hükümler ve ilkeler açıklanmaktadır. Ayetlerin giriş kısmı, 

Medine ve çevresinde yaşayan Yahudilere uyarlanabilecek 

mahiyettedir. Hz. Peygamber (s.a.a) Medine'ye hicret ettikten sonra, 

kendisine zarar verici bir davranışta bulunmamaları, ihanet 

etmemeleri, ona karşı herhangi bir düşmanla işbirliği yapmaları, 

buna karşılık inançlarını güven içinde yaşamaları, can ve mal 

güvenliklerinin sağlanması karşılığında onlarla bir antlaşma 

imzalamıştı. Fakat Yahudiler, antlaşmanın imzalanmasından sonra 

onu birkaç kere ihlâl ettiler. Bunun üzerine yüce Allah, 

Peygamber'ine onlarla savaşmasını emretti. Ve neticede olanlar oldu. 

İnşaallah önümüzdeki rivayetler bölümünde, onlarla ilgili bazı 

bilgileri aktaracağız. 

Buna bakılırsa, baştaki ilk dört ayet, öncesinde yer alan ayetlerle 

birlikte inmemiştir, onlarla bağlantılı da değildir. Bunu, ayetlerin 

akışından da anlayabiliriz. Diğer yedi ayetin, öncesindeki dört ayetle 

ve onlardan önceki ayetlerle bağlantısı ise, o kadar net değildir. 

55) Allah katında canlıların en kötüsü, kâfir olanlardır; artık 

onlar iman etmezler. 

Ayet, kâfirlerin bütün canlı varlıklar içinde en kötü kimseler 

olduklarını vurgulamaya yöneliktir. Bundan en küçük bir kuşku 

duyulmamalıdır. Zira bu hükmün "Allah katında" ifadesiyle 
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kayıtlandırılmış olması, buna delâlet etmektedir. Çünkü "Allah 

katında" demek, "Allah'ın hükmünde" demektir. Yüce Allah'ın karara 

bağladığı bir hükümde ise, yanlış olma ihtimali yoktur. Nitekim ulu 

Allah şöyle buyurmuştur: "Rabbim şaşırmaz ve unutmaz." (Tâhâ, 52) 

Onlarla ilgili açıklamanın bu kısmı, Allah katında canlıların en 

kötüleri oldukları belirtilerek başlıyor. Çünkü açıklamanın ana 

konusu, onlardan sakınmak ve onları defetmektir. Kendisinden 

hiçbir hayır umulmayan bir kötülüğün bertaraf edilmesinin 

gerekliliği, tabiatlara yerleştirilmiş bir hükümdür. Bunun için hangi 

yöntem gerekiyorsa ve hangi imkânlar kullanılabiliyorsa, seferber 

edilmelidir. Dolayısıyla yüce Allah'ın ileride onlarla ilgili olarak 

Peygamber'ine yönelteceği, "Savaşta onları ele geçirirsen, belki öğüt 

alırlar diye (onlara karşı şiddet kullanarak) onlar ile arkalarındaki 

destekçilerini dağıt." şeklindeki emir ile, açıklamaya onların canlıların 

en kötüleri oldukları şeklindeki bir ifadeyle başlanması arasında tam 

bir uyum vardır. 

"...kâfir olanlardır" ifadesinin ardından, "artık onlar iman etmezler." 

ifadesine yer veriliyor. İfadenin başında "fa" edatı yer alıyor. Bunun 

amacı, başta belirtilen niteliklerine ayrıntı ve detay kazandırmaktır. 

Demek isteniyor ki, onların kâfir olma niteliklerinin bir devamı da, 

iman etmiyor olmalarıdır. İman etmeme durumu, ancak küfrün insan 

nefsinde sökülmeyecek şekilde kök salması durumunda küfür 

niteliğinin bir ayrıntısı olabilir. Artık böyle bir durumda söz konusu 

insanın içindeki küfür düşüncesinin silinmesi, böyle bir kalbe imanın 

girmesi beklenemez. Çünkü iman ile küfür arasında uzlaşmazlık, 

zıtlık vardır. 

Buradan da anlaşılıyor ki, "...kâfir olanlardır" ifadesinden 

kastedilenler, küfür üzere sabit olan, hiçbir şekilde küfürden 

vazgeçmeyen kimselerdir. Bu açıdan üzerinde durduğumuz ayetle 

daha önce incelediğimiz, "Allah katında canlıların en kötüsü, 

düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir iyilik olduğunu 

bilseydi, elbette onlara işittirirdi; onlara işittirseydi de, yine aldırmayarak 

dönerlerdi." (Enfâl, 22-23) ayetleriyle benzerlik arz etmektedir. 
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Kaldı ki her iki ayet, Allah katında kötü oluşun, canlılardan belli 

bir gruba özgü kılındığına delâlet etmektedir. Bu ayetlerin ilki, 

bununla kesinlikle iman etmeyecek kimselerin kastedildiğini 

göstermektedir. Bu da gösteriyor ki, ikinci ayetteki "...kâfir olanlardır; 

artık onlar iman etmezler." ifadesiyle, küfürleri üzere sabit olanlar ve 

küfürleri hiçbir şekilde ortadan kalkmayan kimseler kastedilmiştir. 

56) Onlar, kâfirlerden kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her 

defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. 

Ayette geçen "her defasında" ifadesinden maksat, onlarla yapılan 

her antlaşmadır. Yani, sen onlarla antlaşma imzaladığın her seferinde 

onlar antlaşmalarını bozuyorlar. Antlaşmayı bozma hususunda 

Allah'tan korkmuyorlar; ya da sizden çekinmiyorlar, sizinle 

yaptıkları antlaşmayı bozmaktan korkmuyorlar. Bu ayet, onların 

birkaç kez antlaşmalarını bozduklarını göstermektedir. 

57) Savaşta onları ele geçirirsen, belki öğüt alırlar diye (onlara 

karşı şiddet kullanarak) onlar ile arkalarındakileri dağıt. 

"Onlar ile arkalarındakileri dağıtmak"tan maksat, onlara karşı 

şiddet ve ibret verici cezalar uygulayarak geride kalanların ibret 

almalarını sağlamak, kalplerine korku ve panik salmak ve böylece 

onları dağıtmak, kararlılıklarını sarsmak, irade birliklerini 

parçalamak, Müslümanlara karşı savaşma ve hakkı geçersiz kılma 

yönündeki plânlarını bozmaktır. 

Buna göre, "belki öğüt alırlar diye" ifadesi, antlaşmaları bozmanın, 

yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın ve hakka karşı mücadele 

etmenin ne denli kötü sonuçlar doğurduğunu, nasıl insanı uğursuz 

bir akıbetle yüz yüze getirdiğini düşünüp anlamalarına yönelik bir 

beklentiyi dile getirmektedir. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu 

başarıya ulaştırmaz, amaçlarının gerçekleşmesine izin vermez ve 

çünkü Allah, hainlerin plânlarını bozar, tuzaklarını onların başlarına 

geçirir. 
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58) Bir kavmin (antlaşmalarını bozarak) hıyanet etmesinden 

korkarsan, eşitlik esasınca (antlaşmalarını) üzerlerine at. Şüphesiz, 

Allah hıyanet edenleri sevmez. 

Mecmau'lBeyan adlı tefsirde belirtildiğine göre, "hıyanet"; 

karşılıklı olarak bağlı kalınacağına ilişkin güvence verilen antlaşmayı 

bozmak demektir. Bu, antlaşma ve sözleşmelerle ilgili hainliğin 

anlamıdır. Fakat hıyanetin genel anlamı şöyledir: Antlaşma veya 

emanet bağlamında kesin olarak üzerinde görüş birliği sağlanan 

hakkı çiğnemek. "Nebz"; atmak demektir. Nitekim bir ayette şöyle 

buyrulmuştur: "Onlar ise bunu arkalarına atıp terk ettiler (kulak ardı 

ettiler)." (Âl-i İmrân, 187) "Seva"; eşitlik ve adalet anlamına gelir. 

"...korkarsan" ifadesi, bundan önceki ayette geçen "onları ele 

geçirirsen" ifadesine benziyor. Korkunun anlamı; sakınılması, 

çekinilmesi gereken bir şeyin meydana geldiğini gösteren belirtilerin 

ortaya çıkmasıdır. "Şüphesiz, Allah hıyanet edenleri sevmez." ifadesi, 

"eşitlik esasınca (antlaşmalarını) üzerlerine at." ifadesine ilişkin gerekçeli 

bir açıklama mahiyetindedir. 

Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde belirginleşiyor: 

Kendileriyle antlaşma imzaladığın bir kavmin sana hıyanet 

etmesinden ve antlaşmayı bozmasından korkarsan ve buna ilişkin 

belirtiler baş gösterirse, antlaşmalarını üzerlerine at ve antlaşmayı 

bozduğunu onlara bildir ki, sen ve onlar antlaşmayı bozma 

noktasında eşit konumda olasınız veya adalet üzere hareket etmiş 

olasın. Çünkü misli ve aynısıyla karşılık vermek, adaletin bir 

gereğidir. Eğer antlaşmayı bozduğunu onlara bildirmeden savaş 

açacak olursan, bunun anlamı hıyanet olur. Allah da hainleri sevmez.  

Tefsirini sunduğumuz son iki ayet, özet olarak antlaşmalarını 

bozan veya bozacaklarından endişe edilen kâfirlerle savaşmaya 

ilişkin iki ilâhî ilke içermektedirler. Şöyle ki: Şayet kendileriyle 

antlaşma imzalanan kâfirler her defasında antlaşmalarını 

bozuyorlarsa, Müslümanların (ulü'lemirden olan) yöneticisinin 

onlarla savaşması ve onlara karşı sert önlemler alması gerekmektedir. 
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Eğer antlaşmayı bozup ihanet edeceklerinden korkuluyorsa, 

antlaşmalarına güvenilmiyorsa, önce antlaşmanın feshedildiği 

kendilerine bildirilir, sonra kendilerine savaş ilân edilir. Antlaşmanın 

feshedildiği bildirilmeden savaş ilân edilmez. Aksi takdirde, bunun 

anlamı hıyanet olur. Ama eğer kendileriyle antlaşma imzalanan 

kâfirler antlaşmalarına bağlı kalıyorlarsa ve hıyanet edeceklerinden 

de endişe edilmiyorsa, antlaşmaya bağlı kalmak ve bu antlaşmayla 

doğan haklarına saygı göstermek gerekir. Nitekim yüce Allah şöyle 

buyurmuştur: "Onlarla yaptığınız antlaşmayı süreleri doluncaya kadar 

sürdürün." (Tevbe, 4), "(Yaptığınız) akitleri yerine getirin." (Mâide, 1) 

59) İnkâr edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar; onlar bizi 

aciz bırakamazlar. 

Meşhur kıraat, "tehsebenne" şeklindedir. Yani hitap 

Peygamberimize (s.a.a) yöneliktir ve amaç onun gönlünü hoş tutmak, 

kalbini güçlendirmektir. [Buna göre de ayetin anlamı şöyledir: "İnkâr 

edenlerin yakayı kurtardıklarını sanma..."] Tıpkı birkaç ayet sonra, yine 

bu maksatla Peygamberimize (s.a.a) yöneltilen şu hitap gibi: "Ey 

Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter." Yine, bu ayetten 

hemen sonra müminleri savaşa teşvik etmesi için ona yöneltilen şu 

hitap gibi: "Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et."  

"Sebak"; bir şeyin kendisine yetişmek isteyeni geçip geride 

bırakması demektir. "İ'caz" ise, acizlik durumunu meydana getirmek, 

aciz bırakmak anlamına gelir. "Onlar bizi aciz bırakamazlar." ifadesi, 

"sanma/sanmasınlar" ifadesinin gerekçeli açıklaması konumundadır. 

Buna göre şöyle bir anlam elde ediyoruz: Ey Peygamber, inkâr 

edenlerin yakalarını bizden kurtardıklarını sanma; onları bir daha 

yakalayamayacağımızı düşünme. Çünkü onlar Allah'ı aciz 

bırakamazlar. O'nun her şeye gücü yeter. 

60) Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve (cihat için) 

bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, 

sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın 
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bildiği kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız, 

size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. 

"Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve (cihat için) bağlanıp 

beslenen atlar hazırlayın." ifadesi, müminlere yönelik, ellerinden 

geldiğince savaşa hazırlıklı olmalarına ilişkin genel bir emirdir. 

Mevcut veya muhtemel bir düşmana karşı ihtiyaç duyulacak 

donanımları şimdiden hazırlamaları emrediliyor. Çünkü insanlık 

âlemi, karakterleri farklı, düşünceleri zıt bireylerin ve kavimlerin 

birleşmesinden meydana gelir. Bir topluluk, kendi çıkarlarını temin 

edecek bir yasa sistemi etrafında birleştiğinde, bir başka topluluk 

ortaya çıkar ve o topluluğun çıkarlarıyla çelişen, yasaları ve 

geleneklerine ters düşen bir tutum ve davranış içinde olur. Bu iki 

topluluk bir süreliğine bir arada yaşasalar da, çok geçmeden 

aralarında ihtilâflar, anlaşmazlıklar baş gösterir. Sonuçta baskılar, 

bastırmalar kaçınılmaz hâle gelir. 

Yıkıcı savaşlar ve bu savaşlara yol açan görüş ayrılıkları, insan 

toplulukları için kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle şu gördüğümüz 

topluluklar açısından bunun kaçınılmazlığı daha belirgindir. Bunun 

bir kanıtı da, insanın yaratılışı itibariyle, ancak savunma amaçlı 

eylemlerde kullanılabilecek öfke ve bedensel şiddet olgularının yanı 

sıra bastırma ve galebe çalma yönünde işleyen düşünme kabiliyetiyle 

donatılmış olmasıdır. O hâlde İslâm toplumunun her zaman bir 

düşman saldırısına maruz kalabileceğini varsayarak elinden 

geldiğince kuvvet bulundurması ve savaş atları hazırlaması fıtrî bir 

gerekliliktir. 

Yüce Allah, İslâm toplumuna dosdoğru din olan fıtrat dinini 

indirmekle onlar için insanî bir yönetim şekli öngörmüştür. Bu 

yönetim şeklinde toplumda yer alan her bireyin hakları korunur; 

zayıf, güçlü, zengin, yoksul, özgür, köle, erkek, kadın, birey, toplum, 

parça ve bütün, herkesin hakları eşitlik ilkesi doğrultusunda gözetilir. 

Buna karşılık, yönetimi elinde bulunduran kişinin arzuları 

doğrultusunda şekillenen tek kişilik dikta rejimlerinde insanların 

canları, namusları ve malları bir diktatörün iki dudağının arasından 
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çıkacak söze ve sergileyeceği iradeye bağlıdır. Aynı durum, çoğunluk 

rejimi (demokrasi) için de geçerlidir. Burada da çoğunluğun arzuları, 

tutkuları egemendir; azınlığın çıkarları ise ayaklar altına alınır. %50+1 

çoğunluk hoşnut edilir; buna karşılık %50-1 azınlık baskı altında 

tutulur, hakları ayaklar altına alınır. 

"Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet... hazırlayın." 

ifadesindeki hitap değişikliğinin sırrı da bu olsa gerektir. Çünkü 

bundan önceki ayetlerdeki "Savaşta onları ele geçirirsen, belki öğüt 

alırlar diye (onlara karşı şiddet kullanarak) onlar ile arkalarındakileri 

dağıt.", "...eşitlik esasınca (antlaşmalarını) üzerlerine at.", "İnkâr edenlerin 

yakayı kurtardıklarını sanma." gibi ifadelerde, aynı şekilde sonraki 

ayetlerdeki "Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş." gibi ifadelerde 

hitap Peygamberimize (s.a.a) yönelik iken, tefsirini sunduğumuz bu 

ayette doğrudan insanlara genel bir hitap şeklinde yöneltilmiştir. 

Bunun nedeni şudur: İslâmî yönetim şekli, insanî bir yönetimdir. 

Bu yönetim şeklinde bütün bireylerin hakları gözetilir; kim olur olsun 

her kesimin iradesine saygı gösterilir; bir bireyin veya bireylerin 

oluşturduğu çoğunluğun iradesinin tek egemen ve belirleyici irade 

olması söz konusu olmaz. Düşmanın tehdit ettiği çıkarlar, bütün 

bireylerin çıkarlarıdır. Şu hâlde her bireyin bu çıkarları koruma 

eylemine katılması, çıkarların zayi olmaması için elinden gelen 

hazırlığı yapması gerekir. Gerçi bazı hazırlıklar vardır ki, ancak 

devlet tarafından yapılabilir ve devlet mekanizmasının büyük gücü 

ve geniş imkânlarıyla temin edilebilir; fakat bazı hazırlıklar da var ki, 

bireylerin bireylikleriyle sağlanabilir. Savaş bilimlerini öğrenmek, 

savaş eğitimini almak gibi. O hâlde ayetin içerdiği yükümlülük, 

herkesi kuşatmaktadır.  

"Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka 

sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği kimseleri korkutursunuz." cümlesi, 

"onlara karşı... hazırlayın." ifadesine ilişkin gerekçeli açıklama 

mahiyetindedir. Yani, onlara karşı böyle bir hazırlık yapın ki, Allah'ın 

ve sizin düşmanlarınızı korkutup caydırasınız. Onların hem Allah'ın, 

hem de Müslümanların düşmanları olarak nitelendirilmeleri reel 
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duruma ilişkin bir açıklama olduğu gibi, hazırlık yapmaya teşvik 

edici bir etkinliğe de sahiptir. 

"ve onlardan başka sizin bilmediğiniz" ifadesi gösteriyor ki, başta 

işaret edilenlerden maksat, müminlerin hem kendilerinin, hem de 

Allah'ın düşmanları olduklarını bildikleri kimselerdir. Ayetin mutlak 

ifade tarzından anladığımız kadarıyla, müminlerin bilmedikleri bu 

kimselerden maksat da, müminlerin tehditlerini doğrudan 

algılamadıkları, düşmanlıklarını sezinleyemedikleri mümin kılıklı 

tüm münafıklardır. Bunlar müminlerin kılığında dolaşırlar, namaz 

kılarlar, oruç tutarlar, hacca giderler, görünürde cihat da ederler. Bir 

de münafıkların dışında henüz müminlerin karşılaşmadıkları kâfir 

gruplar kastedilmiştir. 

Kuvvet hazırlamak suretiyle düşmanın yüreğine korku salmak 

özü itibariyle sağlıklı bir hedeftir ve görünürde büyük yararlar da 

sağlar; ancak kuvvet hazırlamakla güdülen tüm amaç bundan ibaret 

değildir. Bu yüzden ardından şu ifadeye de yer verilmiştir: "Allah 

yolunda ne harcarsanız, size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa 

uğratılmazsınız." Bununla amacın tümüne işaret edilmiştir. 

Şöyle ki: Kuvvet hazırlamanın gerçek amacı, mümkün 

olabildiğince düşmana karşı kendini savunabilmek, toplumu can, 

namus ve mal bakımından tehdit eden düşmana karşı korumaktır. 

Dinsel terminolojiye daha uygun bir ifadeyle söyleyecek olursak; hak 

sözü geçersiz kılan, Allah'a kulluk ve Allah'ın arzında kulları 

arasında adaleti egemen kılma esasına dayanan fıtrî dinin yapısını 

yıkan bozgunculuk ateşini söndürmektir. Bu ise, din etrafında bir 

araya gelmiş bir toplumun tüm bireylerinin yararlandığı bir şeydir. 

Dolayısıyla bireysel veya toplumsal olarak Allah yolunda, yani 

Allah'ın emrini ihya etmek için yapılan cihat uğruna harcadıkları her 

şey, başka bir şekilde de olsa bizzat kendilerine döner. Eğer Allah 

yolunda bir mal, bir makam ve mevki veya bu türden herhangi bir 

nimet harcarlarsa, kuşkusuz bu harcama, zorunluluklar yolunda 

yapılmış olur ve çok geçmeden bunun yararları ve gerek dünyevî, 

gerekse uhrevî sonuçları bizzat onların kendilerine döner. Eğer Allah 
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yolunda canlarını verirlerse, bu da Allah yolunda şahadet olur ki, 

gerçek ve ebedî bir hayata sebep olur. O hâlde insanlar böyle bir şey 

için çalışmalıdırlar; isimlerinin kendilerinden sonra anılması ve 

insanların övgüsünü kazanmak gibi dünyevî hedefler uğruna değil. 

Bu şekilde ölüme gidenler, kendilerini bu gibi kuruntularla 

avutmaktadırlar.  

Günümüz insanları, gerçi bu evrensel İslâmî öğretinin ortaya 

koyduğu gerçekliği ve toplumun tek bir vücut gibi olduğunu, ona 

yönelen herhangi bir yarar veya zararın onu oluşturan bireylere 

döndüğünü kavramış görünüyorlar; ama ne yazık ki yollarını 

şaşırmış, fıtratın teşvik ettiği ve toplumsal yapının gerektirdiği insanî 

olgunluğun teşhisi noktasında yanılmışlardır. İnsanî olgunluk, ebedî 

hayatın nimetlerinden yararlanmak iken günümüz insanlığı, bunu 

mevcut dünya hayatı sanmıştır. Bu yüzden başkalarının maddî 

lezzetlerden yararlanması için kendini feda etme olaylarını 

açıklayamamaktadır.  

Kısacası; kuvvet hazırlamak, İslâm toplumunun haklarını 

savunmaya ve hayatî çıkarlarını korumaya yönelik bir harekettir. 

Hazırlanmış kuvvetleri sergilemek ise, düşmanı ürkütmeye yönelik 

bir savunma taktiği ve bir savunma türüdür. Dolayısıyla, "Onunla 

Allah'ın düşmanlarını... korkutursunuz." ifadesinde, kuvvet 

hazırlamanın toplumun bireylerine dönen yararlarından biri dile 

getiriliyor. "Allah yolunda ne harcarsanız, size eksiksiz ödenir ve asla 

haksızlığa uğratılmazsınız." ifadesinde ise, Allah yolunda yapılan 

harcamaların boşa gitmeyeceği, heder olmayacağı; tersine hiçbir hak 

sahibinin en ufak bir hakkı zayi olmaksızın kendilerine eksiksiz 

olarak geri döneceği dile getiriliyor. 

"Allah yolunda ne harcarsanız..." ifadesi, "Hayır olarak her ne infak 

ederseniz... size eksiksizce ödenecektir." (Bakara, 272) gibi ifadelerden 

daha kapsamlıdır. Çünkü bu tür ifadelerde, "hayır" genellikle "mal" 

anlamında kullanılır; dolayısıyla "can"ı kapsamaz. Ama, "ne 

harcarsanız" ifadesi böyle değildir. 
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61) Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a 

tevekkül et. Şüphesiz, O işitendir, bilendir.  

"Allah'a tevekkül et." ifadesi, barışa eğilim göstermeye ilişkin emri 

bütünleyici bir ifadedir. O hâlde bu ifadelerin tümü, tek bir emir 

anlamındadır. Bu durumda ayetin anlamı şöyledir: Eğer barışa ve 

uzlaşmaya eğilim gösterirlerse, sen de buna yanaş ve bu hususta 

Allah'a güvenip dayan; sana gizli olan sebeplerin, gafil olduğun ve 

hazırlıklı olmadığın bir anda seni yenilgiye uğratmasından korkma. 

Çünkü Allah işitendir, bilendir; hiçbir sebepten gafil olmaz, hiçbir 

tuzak O'nu çaresiz bırakmaz; O sana yardım eder, sana yeter. Nitekim 

bir sonraki ayette bu husus açıkça dile getiriliyor: "Eğer sana hile 

yapmak isterlerse, şüphesiz, Allah sana yeter."  

Daha önce değişik münasebetlerle tevekkül kavramının anlamı 

üzerinde dururken, Allah'a tevekkül etmenin anlamının zahirî ve 

maddî sebepleri geçersiz saymak olmadığını belirtmiştik. Bilakis, 

tevekkülün anlamı, tek seçenek gibi algılayarak maddî sebeplere 

dayanmamaktır. Çünkü insanın görebildikleri, sebeplerin küçük bir 

bölümüdür, tamamı değil. Sonuçları kaçınılmaz olarak gerçekleşen 

eksiksiz sebep ise, Allah'ın iradesidir. Şu hâlde tevekkül, güven ve 

itimat duygusunu yüce Allah'a yöneltmek demektir. Çünkü bütün 

sebepler, O'nun iradesi ekseni etrafında dönerler. Bir insanın maddî 

imkânları dâhilinde fark ettiği maddî sebepleri kullanması ile Allah'a 

güvenip dayanması arasında bir çelişki yoktur ve elde imkânlar 

varken maddî sebepleri geçersiz kılmak, bilgisizliğin belirtisidir.  

62) Eğer sana hile yapmak isterlerse, şüphesiz, Allah sana yeter. 

O, seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. 

Bu ayet, öncesiyle bağlantılıdır ve zihinlerde uyanabilecek 

birtakım kuşkuları bertaraf etme amacına yöneliktir. Şöyle ki: Yüce 

Allah, bir yandan Peygamberi'ne (s.a.a), kâfirlerin barışa yanaşması 

hâlinde barışa yanaşmasını emretmiş, öte yandan da hile ve 

aldatmaya hoşnut olmadığını belirmiştir. Çünkü aldatma, insan 

hakları ve insanlar arası ilişkiler açısından hıyanettir. Allah ise 
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hainleri sevmez. Dolayısıyla yüce Allah'ın Peygamberi'ne (s.a.a) 

barışa eğilim göstermesi emrini vermiş olması, şöyle bir soruyu akla 

getirebilir: Ya müşriklerin barışa eğilim göstermeleri bir aldatma ise? 

Müslümanları aldatarak şartları lehlerine çevirmeyi amaçlamışlarsa? 

Uygun koşullar oluşuncaya kadar zaman kazanmayı 

hedeflemişlerse? Bu noktada yüce Allah zihinlerde belirebilecek 

böyle bir soruya cevap veriyor ve diyor ki: Biz sana tevekkül etmeyi 

emrettik. Eğer onlar seni aldatmayı amaçlıyorlarsa, hiç kuşkusuz, 

Allah sana yeter. Nitekim bir ayette şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'a 

tevekkül ederse, Allah ona yeter. Şüphesiz, Allah emrini yerine getirendir." 

[Talâk, 3] 

Bu da gösteriyor ki, bizim gözlemleyebildiğimiz maddî 

sebeplerin ötesinde birtakım sebepler vardır ve bu sebepler tevekkül 

eden kulun çıkarına uygun şekilde gelişmektedirler. Şayet maddî 

sebepler ona ihanet edip amacına uygun gelişmezlerse, bu madde 

ötesi gözlemlenemeyen sebepler, tevekkül eden insanın amacının 

gerçekleşmesini sağlayacak şekilde gelişirler. 

"O, seni yardımıyla ve müminlerle destekledi." ifadesi, bir anlamda 

"şüphesiz, Allah sana yeter." sözünün içeriğini kanıtlama amacına 

yöneliktir. Bunun için Allah'ın kâfi oluşunu gösteren bazı kanıtlar 

zikredilmiştir. Allah'ın Peygamberi'ni (s.a.a) yardımıyla ve 

müminlerle desteklemesi, müminlerin birbirlerinden nefret eden 

kalplerini kaynaştırması gibi. 

63) Ve onların kalplerini birleştirdi. Sen yeryüzünde olan her 

şeyi harcasaydın, yine onların gönüllerini birleştiremezdin; fakat 

Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Şüphesiz, O üstündür, 

hikmet sahibidir. 

Yüce Allah bu ayette, kendisine tevekkül edenlere kâfi olduğunu 

gösteren somut olayları gözler önüne seriyor. Buna göre O, 

Peygamberi'ni (s.a.a) müminlerle desteklemiş ve müminlerin 

kalplerini kaynaştırmak suretiyle ona kâfi gelmiştir. Aslında ifade 

mutlaktır ve verilen ölçü geneldir. Özelde ensarın durumuyla ilintili 
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olsa da. Çünkü Allah, onlarla Peygamber'ini (s.a.a) desteklemiştir. 

Onlar, Hz. Peygamber'i (s.a.a) yurtlarında barındırmış, ona yardım 

etmişlerdir. Bu arada yüce Allah, diniyle onların kendilerini de 

birbirleriyle kaynaştırıp ısındırmıştır. Çünkü daha önce aralarında 

yıkıcı savaşlar meydana gelmiş, derin düşmanlıklar oluşmuştu. 

Bunlardan "Buğas Savaşı" denileni uzun süre Evs ile Hazreç arasında 

devam etmişti. Nihayet İslâm gelmişti de onun sayesinde barışıp 

yurtlarında Allah'ın nimetiyle kardeşler olarak yaşamışlardı. 

Yüce Allah, Kur'ân'ın değişik yerlerinde Müslümanların 

kalplerini birbirine ısındırması lütfunu sık sık dile getirmiş, bunun ne 

denli önemli olduğunu belirtmiştir. Nitekim tefsirini sunduğumuz 

ayette şöyle buyurmuştur: "Sen yeryüzünde olan her şeyi harcasaydın, 

yine onların gönüllerini birleştiremezdin; fakat Allah onların aralarını bulup 

kaynaştırdı. Şüphesiz, O üstündür, hikmet sahibidir." 

Bunu şöyle izah edebiliriz: İnsan, öz yaratılışı itibariyle yaşamsal 

nimetlere yönelik derin bir sevgiye sahiptir. Hayatını sürdürmesini 

sağlayan bu nimetlere karşı sevgi besler. Bunların dışında bir amacı 

olmaz, gerçek anlamda bunların dışında herhangi bir şey istemez. 

Her davranışı, kendisinin bu yaşamsal nimetlerden yararlanması 

amacına yöneliktir. Kimi zaman insanın başkalarına yönelik bir çıkarı 

istediği gözlemlense de, bunun üzerine yapılan derinlikli bir 

araştırma, aslında kendisine yönelik bir çıkarın söz konusu olduğunu 

ortaya çıkarır. Buna göre de insan sahip olmayı sever, yitirmekten ise 

nefret eder. 

İşte insanın bu iki temel karakter ile, yani sevme ve nefret etme 

duygularıyla hayatını sürdürmesi mümkün olabiliyor. Eğer insan 

içinde birbiriyle çelişen, birbirine karşıt olan unsurları da barındıran 

her şeyi sevseydi, hayat geçersiz olurdu. Aynı şekilde eğer içinde 

birbirini olumsuzlayan bir sürü unsur barındıran her şeyden nefret 

etseydi, yine hayat geçersiz olurdu. Öte yandan yüce Allah, insanı 

toplumsal hayata muhtaç bir varlık olarak yaratmıştır. Çünkü insan, 

yaşamak için ihtiyaç duyduğu bütün zorunlulukları temin etmek 

bakımından yetersizdir, gerekli olan güçlerin ve araçların tümüne tek 
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başına sahip değildir. Açıktır ki toplumsal hayat; ancak her bireyin 

diğerlerinin yoksun olduğu mal, makam, süs, güzellik veya insanın 

doğası gereği çekici bulduğu veya nefsanî isteğinin ilgi duyduğu 

şeyler gibi birtakım meziyetlere sahip olmasıyla veya bu meziyetlerin 

birinde fazla, birinde az olması suretiyle farklılık arz etmesiyle 

oluşabilir. 

İşte çeşitli düşmanlık ve nefret duygularının kalplere 

yerleşmesine ve nefislerde kıskançlık duygusunun kök salmasına 

sebep olan ilk şey budur. Daha sonra insanlar arasında birbirine 

haksızlık etmek, birbirine saldırmak, birbirinin canına, namusuna, 

malına kastetmek, faydalandıkları şeylere zarar vermek, elde etmek 

için yarıştıkları, kazanmak için çaba gösterdikleri şeyleri tehlikeye 

sokmak gibi davranışların baş göstermesi ve bunun sonucunda 

yoksunlukların yaygınlaşmasıyla nefret ve düşmanlık duyguları 

körüklenir.  

Bütün bunlar, insan topluluklarının gizli özellikleri, gözle 

görülmez karakterleridir ki, çok geçmeden davranışlarının şahsında 

kendilerini gösterirler, fiillerinde buluşurlar, hayat yolunda 

birbirleriyle karşılaşırlar. İşte imtihan da burada ortaya çıkar. Bunun 

sonucunda canları öldüren, çevreyi ve nesli helâk eden korkunç 

toplumsal fitneler ve musibetler baş gösterir. Nitekim asırlar ve 

kuşaklar boyunca ortaya çıkan olaylar buna tanıklık etmektedir. 

İnsan toplumlarını oluşturan milletler, toplumsal 

yapılanmalarının amacının dünya hayatıyla sınırlı maddî hayatın 

nimetlerinden yararlanmak olduğunu düşündükleri müddetçe bu 

bozukluğun kökünü ve kaynağını kurutmaları mümkün değildir. 

Çünkü bir yandan dünya yurdu, itişip kakışma yurdudur; 

başkalarını geride bırakıp öne geçme mücadelesinin verildiği yurttur. 

Öte yandan da toplumlar nimetleri kendine özgü kılma temeline 

dayalı olarak kurulmuştur; insanların yetenekleri birbirinden 

farklıdır; gelişmeler, yaşanan olaylar ve dışsal etkenler insanların 

yaşamları ve hayatları üzerinde etkilidir.  



 

152 

 

Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Gerçekten insan, pek 

hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, 

feryat eder; imkân verildiğinde ise pinti kesilir." (Meâric, 19-21) "Nefis aşırı 

şekilde kötülüğü emreder." (Yûsuf, 53) "Onlar ihtilâfa düşmeye devam 

edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten onları 

bunun için yarattı." (Hûd, 118-119) Bunun gibi daha birçok ayet örnek 

gösterilebilir. 

İnsanlar arasında yakınlığı ve kaynaşmışlığı yaymak, kin ve 

nefretle dolu kalpleri hoşnut kılmak için yapılabilecek en fazla şey, 

mal, mevki ve diğer çekici dünya nimetlerini bahşetmek suretiyle 

onları ikna etmek ve sakinleştirmektir. Ancak bu yöntem, sadece bazı 

özel ve kişisel örneklerde faydalı olabilir. Fakat genel düşmanlık ve 

kin duygularını nimet dağıtarak insanların gönüllerinden silmek 

mümkün değildir. Çünkü hep daha fazlasını isteme içgüdüsü ve 

azgın kıskançlık duygusu bununla ortadan kalkmaz. Her nefis, 

başkalarında gördüğü hayatın çekici nimetleri karşısında önü 

alınmaz bir kıskançlık içine girer. 

Üstelik bazı dünyevî nimetler de vardır ki, tekliği ve özelliği 

kaçınılmaz kılıyor; krallık, en yüksek liderlik ve aynı pozisyonda olan 

diğer şeyler gibi. Hatta uygarlık ve medeniyet sahibi gelişmiş 

milletler de bu hastalığı tedavi edebilmiş değillerdir. Sadece bir 

ölçüde didişmenin şiddetini azaltmış, uluslarının gövdesini bunun 

işkencesinden biraz rahatlatmışlardır. Fakat toplumlarından sadece 

belli bir grubun ulaşabileceği liderlik ve yöneticilik gibi makamlarla 

ilgili kıskançlık duyguları ve çekişmeler, hâlâ kıvılcımlarıyla 

yürekleri alevlendirmeye ve insanları birbirine düşürmeye devam 

ediyor.  

Kaldı ki, söz konusu ulusların kendi aralarındaki durum bundan 

ibarettir. Kendi toplumları dışındaki toplumlara gelince; onların 

durumlarıyla kesinlikle ilgilenmezler, onların yaşamsal çıkarlarını 

asla önemsemezler. Onlarla ilişkilerinde sadece kendi çıkarlarını göz 

önünde bulundururlar. Yok edici musibetlerin onları sarmasına, 

belâların onları tarih sahnesinden silmesine aldırmazlar bile. 
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Kuşkusuz, yüce Allah İslâm ümmetine büyük bir lütufta 

bulunmuştur. Yürekleri kemiren kıskançlık duygusunu söküp atmış, 

öğrettiği ilâhî bilgiler aracılığıyla kalplerini birbirine ısındırıp 

kaynaştırmıştır. Onlara şu mesajı vermiştir: İnsan ebedî bir hayat 

yaşamak üzere yaratılmıştır. Onun hayatı sayılı şu birkaç günle sınırlı 

değildir. Çünkü bu hayat kısa bir süre sonra tükenecek ve insan bu 

hayatla herhangi bir ilişkisi olmadan varlığını sürdürecektir.  

İnsanın ebedî hayatının mutluluğu, şu maddî zevklerden 

tamamen ayrıdır. İnsanın ebedî hayatı, gerçek ve reel bir hayattır. 

İnsan, Allah'a kul olmanın onurunu yaşar bu hayatın kapsamı içinde. 

Allah'a yakın olmanın, yaklaştırılmış olmanın nimetini hisseder. 

Sonra şu dünya hayatının nimetlerinden de müyesser olduğunca 

yararlanır. Dünyadaki hazzını almayı ve kazancının ürününden 

istifade etmeyi ihmal etmez. Bunu yaparken de nimetin gerektirdiği 

hakların bilincinde olur. Hayatın hakkını vererek yaşar. Yüce Allah 

şöyle buyuruyor: "Ahiret karşısında dünya hayatı geçici bir metadan başka 

bir şey değildir." (Ra'd, 26) "Şu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka 

bir şey değildir. Asıl hayat, ahiret yurdudur. Keşke bunu bilselerdi!" 

(Ankebût, 64) "Zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey 

istemeyen kimseden yüz çevir. Onların bilgide ulaştıkları düzey budur. 

Rabbin kimin yolundan saptığını daha iyi bilir ve kimin doğru yol üzere 

olduğunu da daha iyi bilir." (Necm, 30) 

Müslümana düşen görev, Rabbine iman etmek, O'nun öğretisi 

doğrultusunda kendini eğitmek, O'nun davası uğruna mücadele 

verirken kararlı olmak ve bütün arzularını Rabbinin katında bulunan 

nimetlere yöneltmektir. Çünkü insan, Allah tarafından yönetilip 

yönlendirilen bir kuldur. Ne zarara, ne de yarara; ne ölüme, ne 

hayata, ne de yeniden dirilişe malik değildir. Böyle bir özelliğe sahip 

olan kimse, sadece Rabbiyle ilgilenmelidir. Çünkü hayır, şer, yarar, 

zarar, zenginlik, yoksulluk, ölüm ve hayat O'nun elinde ve 

kontrolündedir. O hâlde böyle bir insan, yararlı bilgiye ve yapıcı 

amele dayalı bir hayat sürdürmelidir. Dünya hayatının nimetleri 

içinde kendisini mutlu kılan bir şey varsa, bunu Rabbinin kendisine 
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yönelik bir bağışı bilmelidir. Herhangi bir dünya nimetinden de 

yoksun bırakılmışsa, bunun mükâfatını da Rabbinin katında 

aramalıdır. Çünkü Allah katında olan, daha iyi ve daha kalıcıdır. 

Bu, kesinlikle maddî sebeplerin geçersizliği ve insanı sürekli 

olarak çalışmaya ve kazanmaya yönelten, düşünce ve iradeden 

yararlanmaya davet eden, işlerin, etkenlerin ve sebeplerin 

plânlanmasına teşvik eden, insanî maksatlara ulaştıran, hayatın sahih 

amaçlarını gerçekleştiren fıtratın iptali anlamına gelmez. Tefsirimizin 

değişik bölümlerinde bu hususla ilgili ayrıntılı açıklamalarda 

bulunmuşuzdur. 

Müslümanlar bu ilâhî yasaya uygun hareket ettiklerinde, 

kalplerini salt dünyevî arzulara ve maddî yararlanmalara endeksli 

eğilimlerden arındırdıklarında ve itişip kakışmanın, yoksunluğun 

söz konusu olmadığı manevî hazlar iklimine yöneldiklerinde 

kalplerindeki düşmanlık, kin ve nefret duyguları yok olur; nefisleri 

kıskançlıktan ve açgözlülükten kurtulur; Allah'ın nimeti sayesinde 

kardeşler olurlar. Böylece kelimenin tam anlamıyla felâh ve kurtuluşa 

ermiş olurlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'tan 

nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve ancak 

Müslümanlar olarak ölün. Ve topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp 

ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz 

düşmanlar idiniz, O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun 

nimetiyle kardeşler oldunuz." (Âl-i İmrân, 102-103) "Kim nefsinin 

cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Haşr, 9) 

64) Ey Peygamber! Allah ve sana uyan müminler sana yeter. 

Bu ifade, Peygamberimizin (s.a.a) gönlünü hoş tutmaya, ona 

moral vermeye yöneliktir. Nitekim yüce Allah, bundan önce şöyle 

buyurmuştur: "Şüphesiz, Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve 

müminlerle destekledi." Dolayısıyla -Allah doğrusunu herkesten daha 

iyi bilir- kastedilen anlam şudur: "Allah, yardımıyla ve sana uyan 

müminlerin desteğini sağlamakla, sana yeter." Yoksa burada, yeterli 

olan iki sebepten söz edilmiyor. Ya da bir sebebi oluşturan iki ayrı 
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cüzden de bahsedilmiyor. Kur'ân'ın işlediği tevhit inancı böyle bir 

ikiliği dışlar.  

Bazılarına göre, kastedilen anlam şudur: "Allah, sana ve sana 

uyan müminlere yeter." Buna göre, "meni'ttebeake=sana uyan" 

ifadesi, "hasbuke=sana yeter" ifadesindeki "kaf=sen" zamirinin 

mahalline matuftur. 

Ayetin akışından ve dışsal karinelerden algıladığımız kadarıyla, 

ayetin maksadı, müminleri savaşa teşvik etmektir. Çünkü 

müminlerin Peygamber'e (s.a.a) destek olarak yeterli olmaları, ancak 

savaşta söz konusu olabilir. Akla ilk gelen de budur. 

Bazılarına göre ayet, Bedir Savaşı'ndan önce Beyda denilen yerde 

inmiştir. Bu görüşü doğru kabul etmemiz durumunda, ayetin 

sonrasındaki ayetlerle bir bağlantısının olmadığını kabul etmiş 

oluruz. Önceki ayetlerle bağlantısı ise kesin değildir. 

65) Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden 

sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer sizden 

yüz kişi olursa, kâfirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar 

anlamayan bir topluluktur. 

"Eğer sizden sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelirler." Yani, 

kâfirlerden iki yüz kişiye. Nitekim sonrasındaki "bin" sayısı da 

bununla kayıtlandırılmıştır. Aynı durum, "Eğer sizden yüz kişi olursa" 

ifadesi için de geçerlidir. Yani, sabırlı yüz kişi. Nitekim "yirmi" sayısı 

da bununla kayıtlandırılmıştır. 

"Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur." ifadesinin orijinalinin 

("biennehum") başındaki "ba" harfi, sebebiyet ya da araçlık anlamını 

ifade eder. Cümle genel olarak gerekçelendirme amaçlıdır ve "galip 

gelirler" sözüyle ilintilidir. Yani, sizden yirmi sabırlı kişi, kâfirlerden 

iki yüz kişiye galip gelirler ve sizden yüz sabırlı kişi, kâfirlerden bin 

kişiye galip gelirler. Bunun nedeni, kâfirlerin anlamayan kimseler 

olmalarıdır. 

Kâfirlerde derin kavrayış ve anlayışın bulunmayışı, buna karşılık 

müminlerin derin kavrayışa sahip olmaları, müminlerin yirmiden 
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birinin kâfirlerin iki yüzden onundan fazlasına denk olmasına neden 

olmuştur. Çünkü ancak böyle olursa, müminlerden yirmi kişi, 

kâfirlerden iki yüz kişiye galip gelirler. Ayetteki hüküm de buna 

dayandırılmıştır. Çünkü müminler, Allah'a imanın verdiği güçle bir 

girişimde bulunurlar. Bu ise, eşsiz bir kuvvettir. Başka hiçbir kuvvet 

bununla baş edemez. Çünkü Allah'a imanın temelinde doğru bir 

derin anlayış vardır. Bu derin anlayış, müminlerin bütün üstün 

manevî erdemlerle donanmalarına neden olur: Cesaret, heybet, gözü 

peklik, mukavemet, vakar, dinginlik, özgüven, Allah'a dayanıp 

güvenmek, "Ölürsem cennetteyim, öldürürsem cennetteyim" 

şeklindeki iki güzel akıbetten birine yakin etmek ve kâfirlerin 

anladığı yok oluş anlamındaki ölümün somut bir karşılığının 

olmadığına kesin olarak inanmak gibi.  

Kâfirler ise, nefsin istek ve tutkusuna göre hareket ederler; 

Şeytan'ın kendileri için allayıp pulladığı olguların dış görünüşünü 

esas alan bir davranış içinde olurlar. Nefsinin isteğine uyan 

kimselerin de bir hedef ve amaç etrafında birleşmeleri mümkün 

olmaz. Kimi zaman bir gaye etrafında birleşmiş gibi görünseler de, 

ölümün belirtileri uç vermeye başladığı andan itibaren sıvışırlar. 

Çünkü onlara göre ölüm, mutlak yok oluştur ve hiçbir amaç ölümü 

göze almaya değmez. Nefsinin istek ve arzusuna göre hareket eden 

kişiler, bu doğrultuda göreceli bir istikamet yansıtabilirler; ama ölüm 

tehditleri karşısında, hatta en ufak bir muhalif rüzgâr karşısında 

çabucak tavır değiştirirler. Özellikle genel korkular ve kuşatıcı 

tehlikeler karşısında.  

Nitekim tarih, müşriklerin Bedir'de bu türden bir hezimete 

uğradıklarını kaydetmiştir. Bin kişiydiler ve yetmiş ölü vermişlerdi. 

Yetmişin bine oranı on dörtte birdir. Bunun anlamı, on dört 

savaşçının bir savaşçının öldürülmesiyle bozguna uğramasıdır. 

Bunun tek nedeni, müminlerin bilgi ve imandan kaynaklanan derin 

bir kavrayışa sahip olmaları; buna karşılık küfrün ve nefsin isteğine 

uymanın ayrılmaz sonucu olan cehaletin kâfirlerin temel özelliği 

olmasıdır. 
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66) Şimdi Allah yükünüzü hafifletti ve sizde zayıflık olduğunu 

bildi. O hâlde eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa, iki yüz kişiye 

galip gelirler; eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin 

kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. 

Yani, eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa, kâfirlerden iki yüz kişiye 

galip gelirler. Aynı şekilde, eğer sizden sabırlı bin kişi olursa, 

kâfirlerden iki bin kişiye galip gelirler. Tıpkı önceki ayette söylendiği 

gibi. 

"Ve sizde zayıflık olduğunu bildi." Burada kastedilen, manevî 

niteliklerle ilintili zayıflıktır. Bunlar da kaçınılmaz olarak imana gelip 

dayanırlar. Çünkü hakka ilişkin kesin ve sarsılmaz inanç, fetih ve 

zafer getiren güzel karakterlere kaynaklık eder: Cesaret, sabır, ileri 

görüşlülük gibi. Sayı ve güç bakımından zayıflığa gelince, 

müminlerin Peygamberimiz (s.a.a) zamanında bu açıdan sürekli bir 

artış tirendi içinde oldukları bir gerçektir. 

"Allah'ın izniyle" ifadesi, "galip gelirler" ifadesine yönelik bir 

kayıtlandırmadır. Yani, sizler sabreden müminler olduğunuz sürece 

Allah bunun aksini istemez. Bununla da anlaşılıyor ki, "Allah 

sabredenlerle beraberdir." ifadesi, Allah'ın iznine yönelik bir 

gerekçelendirme mahiyetindedir. 

Derin anlayıştan yoksunluğun, manevî zayıflığın ve sabrın 

galibiyet, zafer ve başarı üzerinde etkili olan dışsal etkenlerden 

olduğunda en ufak bir kuşku olmadığına göre, önceki ayetteki 

hükmün gerekçesi mahiyetindeki "Çünkü onlar anlamayan bir 

topluluktur." ifadesi ve aynı şekilde bu ayetteki "ve sizde zayıflık 

olduğunu bildi." ifadesi ile, "Allah sabredenlerle beraberdir." ifadesi, iki 

ayetteki hükmün, müminler ile kâfirlerin manevî nitelikleri göz 

önünde bulundurularak belirginleştiğini göstermektedir. Buna göre 

de, ilk ayette bir tek mümin için öngörülen manevî gücün on kâfirin 

gücünden üstün olduğu belirtilirken, çok geçmeden şu ifadeye yer 

veriliyor: "Şimdi Allah yükünüzü hafifletti." Bu ifadeyle, ortalama bir 

müminin ancak iki kâfirle baş edeceğine işaret ediliyor. Görüldüğü 



 

158 

 

kadarıyla iman yüzde seksen oranında gücünü kaybetmiştir. İlk 

ayetteki yirmi ve iki yüzün yerini ikinci ayette yüz ve iki yüz alıyor. 

İlk ayetteki yüz ve binin yerini de ikinci ayette bin ve iki bin alıyor.  

Toplumsal yapıya egemen olan değişken durumlara göre manevî 

karakterler doğuran etkenlerle ilgili titiz bir inceleme, bizi ayette 

işaret edilen bu gerçekle yüz yüze getirir. Toplumun en küçük parçası 

olan bir aileyi ya da belli bir dünyevî veya dinsel amaç uğruna 

oluşturulmuş bir grubu veya bir partiyi düşünün. Kuruluş ve serpiliş 

aşamasında engellerle karşılaşır. Her yandan bünyesine yönelen 

yıkıcı baskılara maruz kalır. Böyle bir durum karşısında savunma 

amaçlı içsel güçleri meşru amaçları uğruna mücadele etme gereğini 

duyar. Olumsuz koşulları bertaraf etmek için uyuyan manevî 

karakterleri uyanır. Mal ve can ile amaçları uğruna fedakârlık etmeye 

hazır olurlar. Geceli gündüzlü durmadan mücadele ederler. 

Günbegün güç kazanır, ileriye doğru önemli adımlar atarlar. Derken 

o aile veya o grup kendi ölçeğinde bağımsız bir yaşama sahip olur. 

Atmosfer belli oranda onun için berraklaşır. Sayıları gittikçe artar. 

Ayağını yere sağlam basmaya başlar. İşte tam bu sırada artık 

harcanan emeklerin meyvelerini devşirmenin, konfordan 

yararlanmanın ve güvenli ortamın tadını çıkarmanın zamanı geldiği 

düşünülür ve çalışmaya yönelten manevî kuvvetler uyuklamaya, 

uykuya dalmaya başlar.  

Öte yandan bir topluluğu oluşturan bireylerin sayıları az olsa da, 

iman düzeylerinin farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Güzel manevî 

karakterler kiminde güçlü, kiminde zayıf olur. Bireylerin sayısı 

arttıkça zayıf imanlılar da artar. Kalplerinde hastalık bulunanlar, 

münafık tipler ortaya çıkar. Ortalama birey açısından manevî 

kuvvetlerin etkinliğinde azalma görülür, kefenin ağırlığı eskisine 

oranla azalır.  

Bu açıdan dinsel cemaatlerle, dünyevî hedefler peşinde koşan 

partiler arasında fark yoktur. Beşerî hayata egemen olan doğa yasası, 

hepsini aynı türden etkiler. Deneyimler sonucu kesin olarak 

kanıtlanmıştır ki, önemli bir amaç uğruna bir araya gelen grupların 
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bireyleri az, buna karşın rakipleri ve hasımları güçlü olduğu, her 

taraftan sıkıntılara ve baskılara maruz bırakıldığı zaman, daha çok 

çalışırlar, daha etkin olurlar. Buna karşın sayıları arttığında, rakipleri 

ve hasımları azaldığında, engeller ortadan kalktığında, kendileriyle 

hedefleri arasında az bir mesafe kaldığında daha çok uyuşuk olur, 

daha az duyarlılık gösterir ve daha basit düşler kurarlar. 

Peygamberimizin (s.a.a) savaşları üzerinde yeteri derece 

durulursa, bu gerçek olanca çıplaklığıyla ortaya çıkar. Sözgelimi; şu 

Bedir Savaşı'nda Müslümanlar üç yüz on küsur kişi oldukları, derme 

çatma bir ordu görünümünü verdikleri, sayıları az, silâhları basit ve 

yetersiz ve güçleri önemsiz olduğu hâlde, kendilerinin üç katı bir 

kalabalığa sahip, savaş deneyimleri olan ve çevrelerinde 

savaşçılıklarıyla caydırıcı bir nam salan Kureyş kâfirlerini bozguna 

uğratmışlardı. Sonra Müslümanların Uhud Savaşı'nda yaşadıklarını 

düşünelim, Hendek Savaşı'nı, Hayber Cengi'ni ve en ilginci Huneyn 

Savaşı'nı gözlerimizin önüne getirelim. Yüce Allah hiçbir kuşkuya 

yer bırakmayacak şekilde bu sonuncusunun üzerinde durduğumuz 

ilginç özelliğini dikkatlerimize sunmuştur. Buyuruyor ki: "Andolsun 

ki Allah, birçok yerde ve Hüneyn günü size yardım etmişti. Hani 

çokluğunuz sizi övündürüp sevindirmiş, fakat bu size hiçbir yarar 

sağlamamıştı ve tüm genişliğiyle birlikte yeryüzü size dar gelmişti, sonra da 

geriye dönüp kaçmıştınız..." [Tevbe, 25-27] 

O hâlde tefsirini sunduğumuz ayet, öncelikle şu gerçeğe 

dikkatlerimizi çekiyor: İslâm dini Peygamberimiz (s.a.a) zamanında 

güçlülük ve caydırıcılık özelliğini geliştirdiği oranda Müslümanların 

genel manevî kuvvetlerinde, iman derecelerinde, güzel 

karakterlerinde ve içsel erdemlerinde azalmalar gözlenmiştir. Derken 

Bedir Savaşı'ndan kısa veya uzun bir süre sonra bu kuvvet, Bedir 

Savaşı'ndan öncekinin beşte biri seviyesine kadar geriledi. Nitekim 

yüce Allah aşağıdaki ayetlerde buna işaret etmiştir: "Yeryüzünde ağır 

basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar hiçbir peygambere esirleri olması 

yaraşmaz. Siz, geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti 

istiyor. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Eğer Allah'tan bir yazı geçmemiş 
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olsaydı, aldığınız şeyden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu..." 

[Enfâl, 67-71] 

İkincisi: İki ayetin ifade tarzından anlaşıldığı kadarıyla bunlar 

bir kerede birlikte inmişlerdir. Gerçi, "Şimdi Allah yükünüzü hafifletti." 

ifadesinden de anlaşılacağı üzere, bu iki ayet, müminlerin iki farklı 

zamandaki durumlarına işaret ediyor; ama bu iki ayette müminlerin 

iki farklı zamandaki manevî kuvvetlerinin özelliği karşılaştırılıyor. 

Böyle bir mukayesenin yapılmış olmasından dolayı da ikinci ayet, 

akışı itibariyle birinci ayetten bağımsız olamayacak şekilde 

gelişmiştir. Ayrıca iki farklı zamanda iki ayrı hükmün var olması, bir 

zamanla ilgili hükmü içeren ayetin diğer zamanla ilgili hükmü içeren 

öteki ayetten ayrı bir zamanda inmiş olmasını gerektirmez. Evet; eğer 

ayetler, sırf yükümlülük bildiren bir hükmün açıklanmasına yönelik 

olsalardı, ikinci ayetin birinci ayetten bir süre sonra inmiş olması 

gerekirdi.  

Üçüncüsü: "Şimdi Allah yükünüzü hafifletti." ifadesi, söylendiği 

gibi, söz konusu iki ayetin yükümlülük bildiren bir hükümle ilgili 

olarak indirilmiş olmasını gerektirici bir ifade tarzına sahiptir. Çünkü 

hafifletme, ancak bir yükümlülükten sonra söz konusu olabilir. 

Dolayısıyla ayetlerin ifade tarzı haber verme niteliklidir, ama 

bununla emir kastedilmektedir. Buna göre ilk ayetle kastedilen anlam 

şu şekilde belirginleşiyor: "Sizden bir kişi, kâfirlerden on kişi 

karşısında sebat göstersin." İkinci ayetin anlamı da şu şekilde açıklığa 

kavuşuyor: "Allah şimdi emrini hafifletti; sizden bir kişi kâfirlerden 

iki kişi karşısında sebat etsin." 

Söylendiği gibi, hafifletmenin sadece yükümlülüklerle sınırlı 

kılınması tartışmaya açık olsa da, iki ayetin zaman olarak 

birbirlerinden sonra gelen iki farklı, biri diğerinden daha hafif iki 

hükümle ilintili olduklarından kuşku duymamak gerekir. 

Dördüncüsü: Her iki ayette de savaşçı müminin "sabır" 

niteliğiyle kayıtlı kılınmasına karşın ilk ayette, gerekçenin "derin 

anlayış" ile, ikinci ayette ise "sabır" ile ilintilendirilmesi gösteriyor ki, 
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sabır niteliği, kişiye iki katından daha fazla manevî güç verir. Buna 

karşın derin anlayış özelliği, manevî kuvvet bazında kişiyi beş 

mislinin üstüne çıkarır. Bu iki nitelik bir arada olduğunda ise, bunlara 

sahip olan kişi, manevî kuvvet bakımından kendinin on katıyla baş 

edecek güce kavuşur. Derin anlayış niteliği sabırsız olabilse de, sabır 

niteliği derin anlayışsız olmaz. 

Beşincisi: Her hâlükârda savaşta sabretmek (direnmek) bir 

zorunluluktur.  

Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

Beydavî tefsirinde, "Onlar, kâfirlerden kendileriyle antlaşma 

yaptığın, sonra her defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir." 

ayetiyle ilgili olarak şu açıklamaya yer veriliyor: "Bunlar, Benî 

Kurayza Yahudileridir. Peygamberimizle (s.a.a) yaptıkları 

antlaşmada onun aleyhine kimseye destek olmayacaklarına söz 

vermişlerdi. Fakat daha sonra müşriklere silâh yardımında 

bulundular. Bu davranışları kendilerine hatırlatılınca, 'Unuttuk.' 

dediler. Sonra tekrar Peygamberimizle (s.a.a) antlaştılar. Fakat 

Hendek Savaşı'nda Peygamberimizin aleyhine müşriklere lojistik 

destek sağladılar. Liderleri Kâ'b b. Eşref Mekke'ye giderek 

müşriklerle ittifak antlaşmasını imzaladı." [c.3, s.59] 

Ben derim ki: Bu rivayet, İbn Abbas ve Mücahid'den de 

aktarılmıştır. Said b. Cübeyr'den de, bu ayetin, aralarında İbn 

Tabut'un da bulunduğu altı Yahudi oymağı hakkında indiği rivayet 

edilmiştir. Ayette işaret edilen Yahudilerin Peygamberimizle (s.a.a) 

yaptıkları antlaşmaları defalarca çiğnemelerini, ona çeşitli eziyetler 

ve sıkıntılar çektirmelerini anlamak için Peygamberimizin (s.a.a) 

Medine'ye hicret etmesinden sonra yedi yıl boyunca onunla 

Yahudiler arasında yaşanan olayları genel olarak gözden geçirmek 

gerekir. 

Bazı Yahudi kolonileri anayurtlarından Hicaz bölgesine göç 

etmiş, oralara yerleşmiş, yerleşim birimlerini sağlam kaleler ve 
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surlarla müstahkemleştirmişlerdi. Zamanla nüfusları artmış, malları 

çoğalmış ve büyük bir güç hâline gelmişlerdi. Tefsirimizin birinci 

cildinde, "Ne zaman ki, onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı 

doğrulayıcı bir kitap geldi, daha önce kâfirlere karşı zafer isteyip 

dururlarken, o bildikleri kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Artık Allah'ın 

lâneti inkârcıların üzerine olsun." (Bakara, 89) ayetini tefsir ederken 

Yahudilerin Hicaz'a göç etmeleri, Medine dolaylarına yerleşmeleri ve 

insanlara Hz. Muhammed'in (s.a.a) gelişini müjdelemeleri ile ilgili 

rivayetlere geniş ölçüde yer vermiştik. 

Peygamber efendimiz (s.a.a) Medine'ye hicret ettikten sonra 

onları İslâm'a davet etti. Fakat onlar Peygamberimize iman etmekten 

kaçındılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Medine Yahudileriyle bir 

antlaşma imzaladı. Peygamberimizin (s.a.a) antlaşma imzaladığı 

Yahudiler, Medine ve dolaylarında yaşayan şu Yahudi oymaklarıydı: 

Kaynukaoğulları, Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları. 

Kaynukaoğulları, Bedir Savaşı sırasında antlaşmalarını çiğnediler. 

Bunun üzerine Peygamberimiz Bedir Savaşı'ndan yirmi küsur gün 

sonra Hicret'in sekizinci yılının şevval ayının ortalarında onların 

bölgelerine bir sefer düzenledi. Kaynukaoğulları kalelerine sığınıp 

savunmaya geçtiler. Peygamberimiz (s.a.a) kuşatmayı iyice daralttı. 

On beş gün boyunca bu şekilde kuşatma altında kaldılar. 

Sonra Peygamber'in (s.a.a) canları, malları, kadınları ve 

çocuklarıyla ilgili olarak vereceği hükme razı olacaklarını bildirdiler. 

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a) ellerinin bağlanmasını emretti. 

Abdullah b. Übey b. Selul, onlar için Peygamberimiz nezdinde 

girişimde bulundu; onlara bir şey yapmaması için ısrar etti. Bunlar, 

Abdullah b. Übey b. Selul'un müttefikleriydiler. Peygamber 

efendimiz (s.a.a) onların canlarını İbn Selul'a bağışladı ve Medine'den 

çıkmalarını, fakat kente yakın bir bölgeye yerleşmemelerini emretti. 

Onlar da Şam'ın Ezruat bölgesine göç ettiler. Kadınlarını ve 

çocuklarını da beraberlerinde götürdüler. Fakat mallarına savaş 

ganimeti olarak el kondu. Kaynukaoğulları, Yahudilerin en cesur 

oymağı olarak altı yüz savaşçıdan oluşuyorlardı. 
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Nadiroğulları ise, Bedir Savaşı'ndan birkaç ay sonra bir grup 

ashabıyla birlikte bölgelerine gelen Peygamber efendimize tuzak 

kurmuşlardı. Peygamberimiz (s.a.a), Amr b. Ümeyye ed-Damrî'nin 

öldürdüğü Kilaboğulları aşiretinden bir grubun veya iki adamın 

diyetine katkıda bulunmaları için onlarla konuşmaya gitmişti. Şu 

karşılığı verdiler: "Ey Ebu'l-Kasım, istediğini yapacağız. Sen şurada 

otur, biz senin isteğini yerine getirmeye çalışalım." Daha sonra 

aralarında gizlice fısıldaşmaya başladılar ve Peygamberimize suikast 

düzenlemeye karar verdiler. Bu iş için Amr b. Cihaş'ı 

görevlendirdiler. Bu adam bir değirmen taşını alıp duvarın üzerine 

çıkacak ve Peygamberimizin kafasına indirecekti. Selâm b. Mişkem 

böyle davranmamaları için onları uyardı ve "Böyle yapmayın. Allah'a 

yemin ederim ki, yapmak istediğiniz şey ona bildirilecektir. Bu, 

sizinle onun arasındaki antlaşmanın çiğnenmesi anlamına gelir." 

Vahiy geldi ve Peygamberimize (s.a.a) Nadiroğulları'nın korkunç 

plânını haber verdi. Peygamberimiz çabucak oturduğu yerden kalktı 

ve Medine'ye yöneldi. Ashabı peşinden giderek ona yetiştiler. 

Peygamberimizden (s.a.a) neden kalktığını ve neden Medine'ye 

yöneldiğini sordular. Peygamberimiz onlara Nadiroğulları'nın 

plânlarını haber verdi. Daha sonra Medine'den onlara şu haberi 

gönderdi: "Medine'yi terk edin. Artık burada benimle birlikte ikamet 

edemezsiniz. Size birkaç gün süre tanıyorum. Ondan sonra sizden 

kimi Medine'de bulursam, boynunu vururum." Onlar, bu gelişmeden 

sonra birkaç gün Medine'de kalıp göç hazırlıklarını yapmaya 

başladılar." 

Bu sıra münafık Abdullah b. Übey onlara, "Yurdunuzu terk 

etmeyin; benim iki bin savaşçım var; onlar sizinle birlikte kalenize 

sığınıp sizi savunma uğruna canları verirler. Sonra Kurayzaoğulları 

ve Gatafan'dan müttefikleriniz de size yardım eder." diye haber 

gönderdi ve onları yurtlarından çıkmamaya ikna etti. 

Liderleri Huyey b. Ahtab, Peygamberimize (s.a.a) şu haberi 

gönderdi: "Biz yurdumuzdan çıkmayız. Elinden geleni ardına 

koyma." Bunu duyan Peygamberimiz (s.a.a) tekbir getirdi, ashabı da 
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onunla birlikte tekbir getirdi. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) 

sancağı almasını ve Nadiroğulları'nın bölgelerine doğru harekete 

geçmesini emretti. Müslümanlar harekete geçtiler ve yerleşim 

birimlerini kuşatma altına aldılar. Abdullah b. Übey onlara ihanet 

etti; ne Kurayzaoğulları, ne de Gatafanlı müttefikleri onlara yardım 

etmediler. 

Peygamberimiz (s.a.a) hurma bahçelerinin kesilmesini, ateşe 

verilmesini emretmişti. Bunun üzerine paniğe kapılıp şöyle dediler: 

"Ey Muhammed, hurma ağaçlarımızı kesme. Eğer senin iseler, kendin 

için al; eğer bizim iseler, onları bize bırak." Birkaç gün sonra da şöyle 

dediler: "Ey Muhammed, senin ülkenden çıkacağız. Bize mallarımızı 

ver." Peygamberimiz (s.a.a), "Hayır, ama çıktığınızda bir deve yükü 

kadar malı beraberinizde götürebilirsiniz." dedi. Onlar bu öneriyi 

kabul etmediler. Aradan birkaç gün daha geçince bu öneriye razı 

olduklarını bildirdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a), "Hayır, 

buradan çıkacaksınız; ama hiç kimse mal olarak yanına bir şey 

almayacaktır. Eğer bir kimsenin yanında bir mal görürsek, onu 

öldürürüz." dedi. Bu kabilenin bir kısmı Fedek, bir kısmı Vadi'l-Kura, 

bir kısmı da Şam dolaylarına yerleşti. Onlardan alınan ganimet, fey' 

olarak Allah ve Resulü'ne (s.a.a) kaldı. İslâm ordusu bu ganimetten 

pay almadı. Bu kıssa, Haşr Suresi'nde anlatılır. Nadiroğulları'nın 

Peygamberimize (s.a.a) yönelik tuzaklarından biri, Kureyş ve 

Gatafan'a mensup çeşitli grupları (ahzâbı) bir araya getirerek 

Peygamberimizin (s.a.a) üzerine göndermeleriydi. 

Kurayzaoğulları ise, Hendek Savaşı'na kadar barışçı tavırlarını 

sürdürdüler. O sırada Nadiroğulları kabilesinin lideri Huyay b. 

Ahtab Mekke'ye gitmiş, Kureyş'i Peygamberimize (s.a.a) karşı 

kışkırtıyordu. Savaş gruplarını (ahzâbı) oluşturmakla uğraşıyordu. 

Bu amaçla, Kurayzaoğulları kabilesi nezdinde de girişimde bulundu. 

Onların yerleşim birimlerine gelerek zihinlerini bulandırdı. Onları 

pohpohladı, olayı gayet tozpembe gösterdi. Sonuçta büyük bir zafer 

kazanılacağını yaldızlı sözlerle anlattı, kafalarını çelmeye çalıştı. 

Liderleri Kâ'b b. Esed'le konuştu ve onu Peygamber'le (s.a.a) yaptığı 
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antlaşmayı çiğnemeye ikna etti. Onlar da bunu kabul etmelerinin 

karşılığında kendisinin de onlarla birlikte kalelerine sığınmasını ve 

başlarına gelecek bir musibetin ona da isabet etmesini şart koştular. 

Huyay bu şartı kabul etti ve onlarla birlikte kalelerine sığındı. 

Böylece antlaşmayı bozdular ve Medine'yi kuşatan gruplara 

(ahzâba) destek oldular. Peygamberimize (s.a.a) açıktan açığa 

sövmeye başladılar ve yeni bir cephe açmış oldular. 

Peygamberimiz (s.a.a) grupların (ahzâbın) kuşatmasını 

savuşturunca, Cebrail Allah'tan bir vahiyle geldi ve 

Kurayzaoğulları'nın üzerine yürümesini emretti. Peygamber'in (s.a.a) 

sancağını Hz. Ali (a.s) taşıyordu. Kurayzaoğulları'nın kalelerinin 

önünde konakladılar. Yirmi beş gün boyunca onları kuşatma altında 

tuttular. 

Kuşatma iyice sıkılaştırılınca, liderleri Kâ'b b. Esed şu üç şıktan 

birini tercih etmelerini istedi: Müslüman olup Muhammed'in dinine 

girmek; çocuklarını kendi elleriyle öldürüp dalkılıç Müslümanlara 

saldırıp onları yenilgiye uğratıncaya veya kendileri öldürülünceye 

kadar savaşmak; ya da bizim cumartesi günü savaşmayacağımızı 

düşünen Müslümanlara o gün saldırmak.  

Fakat Kurayzaoğulları, onun bu üç önerisini de kabul etmediler. 

Sonunda Peygamberimize (s.a.a) kendisiyle bu meseleyle ilgili olarak 

istişarede bulunmak için Ebu Lübabe b. Abdulmünzir'i göndermesini 

önerdiler. Ebu Lübabe, onların iyiliğini isteyen biriydi. Çünkü ailesi, 

çocukları ve malları onların yerleşim bölgesinde bulunuyordu. 

Peygamberimiz (s.a.a) Ebu Lübabe'yi onlara gönderdi. Yahudiler 

Ebu Lübabe'yi görünce ağlamaya başladılar. Dediler ki: "Sence 

Muhammed'in hükmünü kabul edersek, ne olur?" Ebu Lübabe, 

diliyle, "Olur." dedi. Bu arada eliyle boğazını göstererek, "Bu, sizin 

kesileceğiniz anlamına gelir." demek istedi. Ebu Lübabe der ki: 

"Allah'a yemin ederim ki, daha adımımı atmamıştım ki, Allah'a ve 

Resulü'ne ihanet ettiğimi anladım." Yüce Allah, Peygamber'ine (s.a.a) 

Ebu Lübabe'nin hareketiyle ilgili olarak vahiy indirdi. 
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Ebu Lübabe yaptığına pişman oldu, doğru mescide giderek 

kendini mescidin sütunlarından birine bağladı ve Allah'a tövbe etti. 

Peygamber kendisini çözmedikçe veya orada ölmedikçe kendisini 

çözmemeye yemin etti. Peygamberimiz (s.a.a) Ebu Lübabe'nin bu 

eylemini haber aldı ve şöyle buyurdu: "Allah onun tövbesini kabul 

edinceye kadar onu kendi hâline bırakın." Sonra yüce Allah onun 

tövbesini kabul etti ve tövbesinin kabul edildiğine ilişkin olarak 

Peygamberi'ne vahiy indirdi ve Hz. Peygamber (s.a.a) onu bağlandığı 

yerden çözdü. 

Daha sonra Kurayzaoğulları, Peygamber'in (s.a.a) hükmüne razı 

oldular. Bunlar, Evs kabilesinin müttefikiydi. Bu yüzden Evs kabilesi 

onlarla ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.a) nezdinde girişimde 

bulundu. Derken iş Evs kabilesine mensup Sa'd b. Muaz'ın onlar 

hakkında hüküm vermesine gelip dayandı. Onlar Sa'd'ın hakemliğine 

razı oldular, Peygamberimiz (s.a.a) de bunu kabul etti. Bunun üzerine 

yaralı olduğu için evinde bulunan Sa'd getirtildi. 

Sa'd (Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun) onlar hakkında 

konuşunca şunları söyledi: "Sa'd'ın Allah için yaptığı bir işten dolayı 

hiçbir kınayıcının kınamasına aldırmayacağı zaman gelmiştir." Sonra 

onlar hakkında erkeklerinin öldürülmesi, kadınlarının ve 

çocuklarının tutsak edilmesi ve mallarına el konulması şeklinde 

hüküm verdi. Sad'ın onlarla ilgili olarak verdiği hüküm uygulandı. 

Bütün erkeklerinin boyunları vuruldu. Altı yüz veya yedi yüz 

savaşçıdan oluşuyorlardı. Bazılarına göre sayıları daha da fazlaydı. 

Öldürülmeden hemen önce iman eden küçük bir grubun dışında 

onlardan kimse kurtulmadı. Antlaşmayı çiğneme hususunda onlara 

katılmamış olan Amr b. Su'dî kaçtı. Bütün kadınlar tutsak edildi. 

İçlerinde bir tanesinin boynu vuruldu. Bu kadın, Hallad b. Suveyd b. 

Samit'in başına bir değirmen taşı salarak onu öldürmüştü. 

Sonra Hz. Peygamber (s.a.a) Medine'de bulunan bütün 

Yahudileri sürgün etti. Ardından Hayber Yahudilerinin üzerine 

yürüdü. Onlar da Peygamberimize (s.a.a) karşı çeşitli komplolar 

kurmuş, Ahzâb Savaşı'na katılan grupların bütün Arap 
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kabilelerinden oluşması için çaba göstermişlerdi. Peygamberimiz 

(s.a.a) kalelerinin önüne geldi ve günler süren bir kuşatmayı başlattı. 

Bir gün Peygamberimiz (s.a.a), Ebu Bekir'i bir grup Müslüman ile 

birlikte onların üzerine gönderdi; ama bozguna uğrayarak geri 

döndü. Bir diğer gün Ömer b. Hattab'ı bir grup Müslüman ile birlikte 

gönderdi, o da hezimete uğradı. 

Bu gelişmelerin ardından Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu: 

"Yarın sancağı öyle bir adama vereceğim ki, Allah'ı ve Resulü'nü 

sever; Allah ve Resulü de onu severler. Döne döne savaşır, asla savaş 

meydanından kaçmaz. Allah onun eliyle fethi müyesser etmeyinceye 

kadar karargâhına dönmez."  

Sabah olunca sancağı Ali'ye (a.s) teslim etti. Onu Yahudilerle 

savaşmaya gönderdi. Yiğitçe onların karşısına çıktı. Yahudilerin ünlü 

savaşçısı Merhab'ı öldürdü. Onları bozguna uğrattı. Elleriyle 

kalelerinin kapısını söktü. Böylece Allah kalenin onun elleriyle 

fethedilmesini sağladı. Bu olay, Hicret'in yedinci senesinin muharrem 

ayında ve Hudeybiye Barış Antlaşması'ndan sonra gerçekleşti. 

Sonra Peygamberimiz (s.a.a) geride kalan Yahudileri de sürdü. 

Sürmeden önce mallarını satıp bedellerini almalarını öğütledi. 

(Peygamberimizle (s.a.a) Yahudiler arasında yaşanan olayların özeti 

bundan ibarettir.) 

Tefsiru'lAyyâşî'de Cabir'den, "Allah katında canlıların en kötüsü..." 

ifadesiyle ilgili olarak İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği 

rivayet edilir: "Bu ayet, Ümeyyeoğulları hakkında inmiştir. Onlar, 

Allah'ın yarattıklarının en kötüsüdürler. Onlar, Kur'ân'ın batını 

açısından (ayette sözü edilen) 'kâfir olanlar' ve 'iman etmeyecek 

olanlar'dır." 

Ben derim ki: Benzeri bir rivayeti Kummî, Ebu Hamza'dan, o da 

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) rivayet etmiştir. Rivayette de açıkça 

ifade edildiği gibi bu, Kur'ân'ın batınıyla ilgili bir yorumdur, zahiriyle 

ilgili değil. 
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el-Kâfi adlı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle Sehl b. 

Ziyad'dan, o da bazı arkadaşlarından, onlar da Abdullah b. 

Sinan'dan, o da İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: 

Resulullah efendimiz (s.a.a) buyurdu ki: "Üç karakter vardır ki, 

bunlar kimde bulunursa, namaz kılsa, oruç tutsa ve Müslüman 

olduğunu iddia etse de o kimse münafıktır: Kendisine verilen 

emanete hıyanet etmek; konuşurken yalan söylemek; verdiği sözü 

tutmamak. Yüce Allah, kitabında şöyle buyurmuştur: 'Şüphesiz, Allah 

hıyanet edenleri sevmez.', 'Eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lâneti 

onun üzerinedir.' [Nûr, 7], 'Kitapta İsmail'i de an; o, doğru sözlüydü ve 

gönderilmiş bir peygamberdi.' [Meryem, 54]" [c.2, s.290] 

Tefsiru'l-Kummî'de, "Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet 

hazırlayın..." ayetiyle ilgili olarak, "Burada kastedilen, silâh 

hazırlığıdır." şeklinde bir açıklamaya yer veriliyor.  

Tefsiru'l-Ayyâşî'de, Muhammed b. İsa'dan, o da kendisine 

bunları aktaran birinden İmam Cafer Sadık'ın (a.s) ayetle ilgili olarak 

şöyle buyurduğunu rivayet edilir: "Burada kastedilen, kılıç ve 

kalkandır." 

el-Fakih adlı eserde, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) mürsel olarak bu 

ayet hakkında şu açıklama aktarılır: "Saç ve sakalı siyaha boyamak da 

bu kapsama girer." [c.1, s.70, hadis: 58] 

el-Kâfi'de, müellif kendi rivayet zinciriyle Cabir'den, o da İmam 

Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle rivayet eder: "Bir topluluk Hüseyin b. 

Ali'nin (a.s) yanına girdiğinde, onu siyaha boyanmış olarak gördüler. 

Bunun nedenini sorduklarında, İmam elini sakalına götürüp 

sıvazladı, sonra şunları söyledi: Resulullah (s.a.a), bir savaşta 

müşriklere karşı daha güçlü olsunlar diye ashabına siyah boya 

sürünmelerini emretti." [c.6, s.481, hadis: 4] 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de Cabir el-Ensarî'den şöyle rivayet edilir: 

"Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: 'Onlara karşı gücünüz yettiği kadar 

kuvvet hazırlayın...' ayetinden maksat, okçuluktur."  
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Ben derim ki: el-Kâfi'de müellif aynı hadisi, kendi rivayet 

zinciriyle Abdullah b. Muğire'den, o da merfu olarak Peygamber 

efendimizden (s.a.a) rivayet etmiştir.1 Zemahşerî, aynı hadisi Rebiu'l-

Ebrar adlı eserinde Ukbe b. Amir aracılığıyla Peygamberimizden 

(s.a.a) rivayet etmiştir. Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirinde bu 

hadisi Ah-med, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace, İbn Cerir, İbn Münzir, 

İbn Ebî Hatem, Ebu'ş-Şeyh, Ebu Yakub İshak b. İbrahim ve 

Beyhakî'nin Ukbe b. Amir el-Cühenî aracılığıyla Peygamber 

efendimizden (s.a.a) rivayet ettiklerini yazmıştır. 

ed-Dürrü'l-Mensûr'da şöyle denir: Ebu Davud, Tirmizî, İbn 

Mace, Hâkim -sahih olduğunu belirterek- ve Beyhakî, Ukbe b. Amir 

el-Cü-henî'den şöyle rivayet ederler: Resulullah'ın şöyle dediğini 

duydum: "Yüce Allah bir ok ile üç kişiyi cennete koyar: Biri, oku 

yaparken hayır umut eden sanatkâr. Biri, onunla Allah yolunda 

savaşan bir mücahidi donatan. Biri de, onu Allah yolunda düşmana 

atan kimse." 

Yine Peygamberimiz buyurmuştur ki: "Atıcılık ve binicilik 

öğrenin. Atıcılık öğrenmeniz, binicilik öğrenmenizden daha iyidir." 

Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: "Âdemoğlunu oyalayıp 

eğlendiren tüm oyunlar batıldır, şu üçü hariç: Kemanla ok atmak. 

Binmek için at eğitmek. Ailesiyle oynamak. Bunlar haktır. Atıcılığı 

öğrenip de terk eden nimete nankörlük etmiştir." 

Ben derim ki: Bu anlamı pekiştiren başka rivayetler de vardır. 

Özellikle at binmek ve ok atmakla ilgili birçok hadis rivayet 

edilmiştir. Bu rivayetleri, her hâlükârda genel bir emrin dönemine 

uygun nesnel karşılıklarına işaret eden emirler gibi algılamak 

gerekmektedir. 

ed-Dürrü'l-Mensûr'da, İbn Asakir'in Ebu Hüreyre'den şöyle 

rivayet ettiği geçer: "Arşın üzerinde şöyle yazılıdır: 'Benden başka 

ilâh yoktur. Ben tekim ve ortağım yoktur. Muhammed benim kulum 

 
1- [c.5, s.49, hadis: 12] 
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ve resulümdür. Onu Ali ile destekledim.' İşte, 'O, seni yardımıyla ve 

müminlerle destekledi.' ayetinde bu kastediliyor." 

Ben derim ki: Bu hadisi, Şeyh Saduk el-Maani adlı eserinde kendi 

rivayet zinciriyle Ebu Hüreyre'den, aynı şekilde Ebu Nuaym 

Hilyetu'l-Evliya adlı eserinde Ebu Hüreyre'den, ayrıca İbn Şehraşub 

müsnet olarak Enes aracılığıyla Hz. Peygamber'den (s.a.a) rivayet 

etmiştir. 

el-Burhan adlı tefsirde Şerefuddin en-Necefî'den şöyle rivayet 

edilir: "Ayetin ['Ey Peygamber! Allah ve sana uyan müminler sana yeter.' 

ayetinin] tevilini Ebu Nuaym Hilyetu'l-Evliya adlı eserinde kendi 

rivayet zinciriyle Ebu Hüreyre'den aktarmıştır. Ebu Hüreyre demiştir 

ki: Bu ayet, Ali b. Ebu Talib hakkında inmiştir. Ayette geçen 

'müminler' ifadesiyle Ali kastedilmiştir." 
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Ayetlerin Meali  

67- Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar 

hiçbir peygambere esirleri olması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını 

istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah üstündür, 

hikmet sahibidir.  

68- Eğer Allah'tan bir yazı geçmemiş olsaydı, aldığınız şeyden 

dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. 

69- Artık ele geçirdiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin 

ve Allah'tan korkun. Şüphesiz, Allah bağışlayan ve merhamet 

edendir. 

70- Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: "Eğer Allah 

kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha 

hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayan ve merhamet 

edendir.  

71- Eğer sana hainlik etmek isterlerse, daha önce Allah'a da 

hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret 

vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir.  

Ayetlerin Açıklaması 

Bu ayetlerde, Bedir Savaşı'nda müşriklerin bir kısmını tutsak 

eden, sonra Peygamberimize (s.a.a) bunları öldürmeyip ekonomik 

durumlarının iyileşmesi ve böylece din düşmanlarına karşı daha 

güçlü bir konuma gelmeleri için esirlerden özgürlükleri karşılığında 

fidye almayı öneren Bedir ehline ağır eleştiriler ve azarlar 

yöneltiliyor. Yüce Allah, onları şiddetli bir şekilde eleştirip 

azarlamakla beraber bu önerilerini de olumluyor ve -fidyeyi de 

kapsayan- ganimetler üzerinde tasarrufta bulunmalarını serbest 

bırakıyor.  

Ayetlerin sonunda tutsakların Müslüman olmalarını sağlama 

amacına yönelik olarak güzel vaatlerle gönülleri ısındırılıyor. 
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Peygamber'e (s.a.a) hıyanet etmeleri durumunda ise, ona hiçbir zarar 

veremeyecekleri, onun onlara ihtiyacının olmadığı belirtiliyor. 

67–69) Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) 

kadar hiçbir peygambere esirleri olması yaraşmaz. Siz geçici dünya 

malını istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah 

üstündür, hikmet sahibidir. Eğer Allah'tan bir yazı geçmemiş 

olsaydı, aldığınız şeyden dolayı size mutlaka büyük bir azap 

dokunurdu. Artık ele geçirdiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak 

yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz, Allah bağışlayan ve 

merhamet edendir. 

Tefsir bilginleri, bu ayetlerin Bedir Savaşı'ndan sonra Bedir'e 

katılan Müslümanları esirlerle ilgili tutumlarından dolayı azarlamak, 

sonra da ganimetlerden yararlanmalarını serbest bırakmak amacıyla 

indiği hususunda görüş birliğine vardıktan sonra, açıklamaları 

hususunda ihtilâfa düşmüşlerdir. 

Tefsir bilginlerinin bu ihtilâflarının sebebi, ayetlerin iniş 

sebebiyle ilgili rivayetlerin farklılığı ve değişik rivayetlerde ayetlerle 

ilgili olarak sunulan anlamların birbiriyle çelişiyor olmasıdır. Eğer bu 

rivayetler sahih kabul edilecek olursa, hadisin anlam itibariyle 

aktarılmasında ne denli geniş ve serbest davranıldığı ortaya 

çıkacaktır. Öyle ki birbirleriyle çelişen haberlerin ihtilâfı bile ancak bu 

kadar olur. 

Böylece rivayetlerin içerdikleri ihtilâflara bağlı olarak farklı 

tefsirler de ortaya çıkmıştır. Kimine göre ayetlerin içerdiği azar ve 

tehdit, Peygamberimize (s.a.a) ve müminlere yöneliktir; kimine göre 

Peygamberimize (s.a.a) ve Ömer veya Ömer ve Sa'd b. Muaz 

dışındaki bütün müminlere yöneliktir; kimine göre de Peygamber'in 

dışında bütün müminlere veya Peygamber'e tutsaklardan fidye 

alınması yönünde görüş bildiren kişi veya kişilere yöneliktir. 

Bazıları da, "Ayetlerin içerdiği azar, müminlerin fidye almalarına 

veya Allah tarafından mubah kılınmadan önce ganimetlerden 

yararlanmayı helâl saymalarına yöneliktir. Peygamber (s.a.a) de bu 
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hususta onlara ortak olmuştur. Çünkü bu hususta onların görüşlerine 

başvurmuştur." şeklinde görüş belirtmişlerdir. Oysa Müslümanlar, 

esirlerin serbest bırakılmaları karşılığında fidye almaya, bu ayetlerin 

inişinden sonra başlamışlardır. Dolayısıyla bu tutumlarından dolayı 

bu ayetlerde azarlanmış olmaları düşünülemez. Peygamber 

efendimiz (s.a.a) de, Allah izin vermeden veya bu hususta bir vahiy 

inmeden herhangi bir şeyi helâl kılmaktan uzaktır. Onun hakkında 

böyle bir düşünce taşımak doğru değildir. Yüce Allah da, işlemediği 

bir günahtan dolayı Peygamberi'ni büyük bir azapla tehdit etmekten 

münezzehtir. Kaldı ki O, Peygamberi'ni günahlardan korumuştur, 

masum kılmıştır. Büyük azap ise, ancak büyük suçlardan dolayı 

indirilir. Dolayısıyla bazılarının söylediği gibi, "Bundan maksat, 

küçük günahlardır." şeklindeki değerlendirme de doğru değildir. 

Burada ancak şunu söyleyebiliriz: "Yeryüzünde ağır basıncaya 

kadar hiçbir peygambere esirleri olması yaraşmaz." ayeti, daha önce 

geçmiş peygamberlerin (selâm üzerlerine olsun) hareketlerine 

egemen olan bir yasaya işaret etmektedir. Buna göre önceki 

peygamberler, düşmanlarıyla savaşıp onları yenilgiye uğratınca 

onları öldürmek suretiyle tepelerlerdi ki, akıbetleri geride kalanlara 

ibret olsun, Allah'a ve Resulü'ne karşı gelmekten kaçınmalarına 

sebep oluştursun. Önceki peygamberler, egemenliklerini iyice 

pekiştirmeden, dinlerini kalıcı bir hayat tarzı hâline getirmeden 

savaşta tutsak almazlardı. Dinleri insanlar arasında süreklilik 

kazanınca, artık tutsak almalarının, tutsakları fidye karşılığında veya 

karşılıksız serbest bırakmalarının önünde herhangi bir engel 

kalmazdı. Nitekim yüce Allah, İslâm'ın etkinliği yayıldıktan, Hicaz 

ve Yemen bölgelerinde yerleşik bir hayat sistemi hâline geldikten 

sonra Peygamberi'ne şöyle vahyetmiştir: "Savaşta inkâr edenlerle 

karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice sindirince, 

bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Savaş sona erince de, artık ya karşılıksız veya 

fidye karşılığı salıverin." (Muhammed, 4) 

O hâlde, ilk ayetin akışından da anlaşıldığı gibi ayetlerin içerdiği 

azar, Müslümanların savaşta esir almalarına yöneliktir. İkinci ayette 
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yer alan şu ifadeden de bunu anlamak mümkündür: "Aldığınız şeyden 

dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu." Yani, sizin almanızdan 

dolayı. Müslümanlar bu ayetlerin indiği esnada esir almışlardı, fidye 

almamışlardı. Yoksa bazılarının ihtimal verdiği gibi azar, fidyeyi 

mubah kabul etmekle veya almakla ilintili değildir. 

Daha doğrusu; hemen sonrasında yer alan, "Artık ele geçirdiğiniz 

ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz, Allah 

bağışlayan ve merhamet edendir." ayeti, başında ayrıntılandırma edatı 

olan "fa" bulunduğu ve anlamının önceki ayete ilişkin bir ayrıntı 

mahiyetinde olduğu için, ganimetten maksadın, fidyeyi de kapsayan 

geniş bir anlam olduğunu göstermektedir. Buna göre Müslümanlar, 

Peygamberimize (s.a.a) savaşta esir aldıkları müşrikleri 

öldürmemeyi, onların serbest bırakılmaları karşılığında fidye almayı 

önermişlerdir. Tıpkı savaş ganimetleri hakkında ona soru sormaları 

veya onları kendilerine vermesini istemeleri gibi. Bunu surenin 

girişindeki ayetten gözlemleyebiliyoruz. Peygamberimizden (s.a.a) 

ganimetleri istedikleri hâlde, ondan fidye almasını istememiş 

olmaları düşünülebilir mi?! Nitekim rivayetlerde belirtildiğine göre, 

alınan fidye yaklaşık iki yüz seksen bin dirhem kadardı.  

Evet; Müslümanlar, Peygamberimizden (s.a.a) ganimetleri 

kendilerine vermesini ve savaş esirlerinin serbest bırakılmaları 

karşılığında kendileri için onlardan fidye almasını istediler. Yüce 

Allah da, esir almalarından dolayı onları kökten azarladı. Fakat 

ardından esir almak suretiyle elde etmek istedikleri fidyeyi 

kendilerine mubah kıldı. Yoksa Peygamberimiz (s.a.a) fidye almayı 

mubah kılmakta onlara katıldığı, fidye alma veya esirleri öldürme 

hususunda onlarla istişare ettiği için onlara azar yöneltilmemiştir ki, 

Peygamberimiz (s.a.a) de yöneltilen azarda onlara ortak olmuş olsun. 

Müslümanlara yöneltilen azarın Peygamberimizi (s.a.a) 

kapsamadığına ilişkin olarak ayetin ifadesinden bir kanıt arayacak 

olursak: Ayetin içerdiği azar, tutsak almayla ilintilidir. Ayette 

Peygamberimizin (s.a.a) bu hususta onlarla istişare ettiğine veya bu 

davranışlarını onayladığına dair bir işaret yoktur. Rivayetlerde de 
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Peygamberimizin (s.a.a) onlara müşrikleri esir almalarını tavsiye 

ettiğine ilişkin bir bilgi aktarılmış değildir. Buna razı olduğunu ima 

eden bir söz de söylememiştir. Bilakis, muhacirler ve ensar öteden 

beri savaşlarda uyguladıkları bir kural olarak buna kendiliğinden 

yeltenmişlerdi. Arapların geleneğinde düşman yenilgiye uğratıldığı 

zaman tutsaklar alınırdı. Bu tutsaklar ya köleleştirilir ya da serbest 

kalmaları için ailelerinden fidye alınırdı. Rivayetlerde 

Müslümanların aşırı derecede tutsak alma eğilimini gösterdikleri dile 

getiriliyor. Öyle ki insanlar aldıkları esirlere başkaları tarafından bir 

zarar dokunmasın diye büyük bir titizlik gösteriyorlardı. Fakat Hz. 

Ali (a.s) hariç. O, birçok müşriki öldürdü ve hiç kimseyi esir almadı.  

Buna göre ayetlerin anlamı şu şekilde açıklığa kavuşuyor: 

"Yeryüzünde ağır basıncaya", yeryüzünde katılaşıp sağlamlaşıncaya ve 

din insanlar arasında kalıcı bir hayat sistemi oluncaya "kadar hiçbir 

peygambere esirleri olması", esirler alması, sonra bunların karşılığında 

maddî bir kazanç elde etmesi "yaraşmaz"; Allah'ın peygamberleri 

hakkındaki sünnetinde böyle bir şey olmamış, görülmemiştir. "Siz" 

Bedir Savaşı'na katılanlar, -Bu şekilde genel olarak çoğul hitap 

tarzının kullanılmış olmasının nedeni, büyük bir çoğunluğun böyle 

bir harekete kalkışmış olması ve Peygamber'e (s.a.a) böyle bir öneri 

götürmüş olmasıdır.- "geçici dünya malını", dünyanın çabucak 

tükenen metaını "istiyorsunuz", "Allah ise" dinî yasalar sistemini 

indirmekle, kâfirlerle savaşmayı, çarpışmayı emretmekle, bir de bu 

ayette işaret ettiği Allah'ın peygamberlerle ilgili sünnetiyle sizin için 

"ahireti istiyor." "Allah üstündür", asla yenilmez; "hikmet sahibidir", 

koyduğu hükümlerinin hiçbiri yersiz ve gereksiz değildir. 

"Eğer Allah'tan bir yazı geçmemiş olsaydı", size azap etmeme ve sizi 

helâk etmeme hükmünü vermiş olmasaydı, -Burada müphem bir 

ifade kullanılmış. Bunun nedeni, azarlama amaçlı ifadelerde 

müphemliğin daha etkili olmasıdır. Ki bu ifadeyi dinleyen kişinin 

zihni mümkün olan her ihtimali düşünmeye başlasın ve belli bir 

ihtimal belirginleşip de onu zamanla kanıksamasın.- "aldığınız 

şeyden", esir almanızdan -Çünkü fidye ve ganimet bu ayetlerin 
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inişinden önce alınmamış, henüz bunların helâl ve temiz olduğu 

belirtilmemişti.- "dolayı size büyük bir azap dokunurdu." Daha önce de 

ifade ettiğimiz gibi azabın büyüklüğü, işlenen günahın büyüklüğüne 

delâlet eder. Büyük azap, ancak büyük bir günahla hak edilir. "Artık 

ele geçirdiğiniz ganimetten", elde ettiğiniz kazançtan, gerek 

müşriklerden ele geçirdiğiniz ganimet mallarından, gerekse onlardan 

aldığınız fidyeden, Allah'ın mubah kılması sonucu "helâl ve temiz 

olarak yiyin", onlar üzerinde tasarrufta bulunun "ve Allah'tan korkun. 

Şüphesiz, Allah bağışlayan ve merhamet edendir." Bu ifade, "ele 

geçirdiğiniz ganimetten yiyin" ifadesine ilişkin gerekçeli bir açıklama 

mahiyetindedir. Yani sizi bağışladık ve size merhamet ettik; artık 

ganimet olarak elde ettikleriniz mallardan yiyin. Ya da bundan 

önceki bütün ifadelere ilişkin bir gerekçeli açıklama konumundadır. 

Bu durumda da şöyle bir anlamı ifade etmiş olur: Allah size azap 

etmedi, bilakis ganimetleri size helâl kıldı. Çünkü O, bağışlayan ve 

merhamet edendir. 

70) Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: "Eğer Allah 

kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha 

hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayan ve merhamet 

edendir. 

Esirlerin Müslümanların elinde olması, onlara tam anlamıyla 

egemen olmalarından kinayedir. Tıpkı insanın elinde olup da onu 

dilediği gibi hareket ettirebildiği bir şey gibi.  

"Eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse..." ifadesi, imandan 

veya imanı kaçınılmaz kılan hakka tâbi olma durumundan kinayedir. 

Çünkü yüce Allah, ayetin sonunda onlara bağışlanma vaadinde 

bulunuyor. Oysa şirk inancına sahip olan kimseler için bağışlanma 

söz konusu değildir: "Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; 

bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisâ, 48) 

Buna göre tefsirini sunduğumuz ayetin anlamı şu şekilde açıklığa 

kavuşuyor: Ey Peygamber! Sizin elinizde olup onlara tam anlamıyla 

egemen olduğunuz ve serbest kalmaları karşılığında fidye aldığınız 
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esirlere de ki: Eğer iman kalplerinize yerleşirse ve Allah bunu bilirse 

-ki Allah ancak sabit olan ve gerçekleşeni bilir- sizden alınan fidyeden 

daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayan ve 

merhamet edendir. 

71) Eğer sana hainlik etmek isterlerse, daha önce Allah'a da 

hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret 

vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. 

Eğer Allah'a iman ederlerse ve iman kalplerine yerleşirse, Allah, 

onlara kendilerinden alınan fidyeden çok daha hayırlı bir ödül verir 

ve onları bağışlar. Şayet sana hıyanet etmek isterler ve eski inatçı ve 

bozguncu tutumlarına yeniden dönerlerse, üzülme; çünkü onlar, 

daha önce Allah'a da hıyanet etmişlerdi de Allah onlara karşı sana 

imkân ve kudret vermişti, onları hezimete uğratmanı sağlamıştı. 

Allah, onları bir kez daha böyle bir akıbete uğratmaya kadirdir. Allah 

bilendir, hainlik etmeleri durumunda onların hainliklerini bilir; 

hikmet sahibidir, onlara karşı sana imkân ve kudret verir. 

Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde, "Hiçbir peygambere esirleri olması 

yaraşmaz." ifadesiyle ilgili olarak şu açıklamaya yer veriliyor: "Bedir 

günü müşriklerden yetmiş kişi öldürüldü. Bunların yirmi yedi 

tanesini Ali b. Ebu Talib (a.s) öldürdü.1 Müşriklerden tutsak 

alınanların sayısı da yetmişti. Peygamber'in (s.a.a) ashabından hiç 

kimse müşriklere tutsak düşmemişti. Müslümanlar esirleri 

topladılar, iplere bağladılar ve yaya olarak Medine'ye doğru 

yürüttüler. Peygamberimizin (s.a.a) ashabından dokuz kişi bu 

savaşta öldürüldü. Evs kabilesinin önderlerinden Sa'd b. Heyseme 

bunlar arasındaydı." 

Aynı eserde şöyle denir: "Muhammed b. İshak'tan şöyle rivayet 

edilir: Bedir Savaşı'nda Müslümanlardan on bir kişi şehit düştü. 

 
1- Rivayetlerde de belirtildiği gibi Hz. Ali (a.s) hiç esir almamıştı. 
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Bunların dördü Kureyş kabilesine, yedisi de ensara mensuptu. 

Bazılarına göre, Bedir Savaşı'nda şehit düşen Müslümanların sayısı 

sekiz, öldürülen müşriklerin sayısı da kırk küsur kadardır."  

Aynı eserde şöyle denir: "İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilir: Bedir 

Savaşı'nın olduğu gün akşam bastırınca ve savaş esirleri iplerle 

bağlanmış oldukları hâlde karanlık çökünce, Resulullah (s.a.a) 

gecenin başlarında uyuyamadı. Ashap ona dedi ki: 'Neden 

uyumuyorsun?' Peygamberimiz (s.a.a) dedi ki: 'İple bağlanmış 

amcam Abbas'ın iniltilerini duyuyorum.' Bunun üzerine ashap 

Abbas'ın iplerini çözdüler. Abbas'ın iniltileri kesildi, Peygamberimiz 

de uyuyabildi." 

Yine aynı eserde şöyle denir: "Ubeyde es-Selmanî, Resulullah'ın 

(s.a.a) Bedir günü esirlerle ilgili olarak ashabına şöyle dediğini rivayet 

eder: 'İsterseniz onları öldürürsünüz, isterseniz onları serbest 

bırakma karşılığında fidye alırsınız. O zaman da onların sayısı kadar 

şehit verirsiniz.' Savaş esirlerinin sayısı yetmişti. Müslümanlar şöyle 

dediler: 'Onları serbest bırakma karşılığında fidye alırız, aldığımız bu 

fidyeden yararlanırız ve düşmanlarımıza karşı daha güçlü oluruz. 

Varsın onlar esirleri sayasınca bizden bazı kimseleri şehit etsinler.' 

Ubeyde der ki: Müslümanlar hem dünya, hem de ahiret hayrını 

birlikte tercih ettiler.1 Böylece Uhud Savaşı'nda Müslümanlardan 

yetmiş kişi şehit edildi." 

"Ali b. İbrahim'in kitabında da şöyle geçer: Resulullah (s.a.a), 

Nadr b. Hâris ve Ukbe b. Ebî Muayt'i öldürünce, ensar esirlerin 

öldürülmelerinden korktu. Dediler ki: 'Ya Resulallah, yetmiş kişi 

öldürdük. Onlar senin soydaşların ve ailendir. Onların köklerini mi 

kesmek istiyorsun?! Ya Resulallah, onlardan fidye al.' Onlar, Kureyş 

ordugâhında buldukları ganimetlere de el koymuşlardı. 

Peygamberimize böyle bir talep iletip ondan bunu isteyince, 'Hiçbir 

 
1- Ama yüce Allah'ın, "Siz geçici dünya malını istiyorsunuz." şeklindeki 

onları kınayıcı sözü, Ubeyde'nin bu çıkarsamasının yanlış olduğunu gösteriyor. 
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peygambere esirleri olması yaraşmaz...' ayeti indi ve Peygamberimiz 

(s.a.a) bu hususta Müslümanları serbest bıraktı." 

"En yüksek fidye dört bin, en azı bin dirhemdi. Kureyşliler birer 

birer fidyelerini göndererek adamlarını serbest bıraktırdılar. 

Resulullah'ın (s.a.a) kızı Zeynep de kocası Ebu'l-As b. Rebi'in 

fidyesini gönderdi. Hatice'nin kendisine taktığı bir gerdanlığı fidye 

olarak göndermişti. Ebu'l-As, Hatice'nin kız kardeşinin oğluydu. 

Resulullah (s.a.a) bu gerdanlığı görünce şöyle buyurdu: 'Allah 

Hatice'ye rahmet etsin. Bu onun Zeyneb'e taktığı gerdanlıktır.' 

Resulullah (s.a.a) Ebu'l-Âs'ı, Zeyneb'i kendisine göndermesi, gelip 

Müslümanlara katılmasına engel olmaması şartıyla serbest bıraktı. 

Ebu'l-As, bu hususta Peygamberimize (s.a.a) söz verdi ve bu sözünü 

de tuttu. 

Yine Mecmau'l-Beyan adlı eserde şöyle denir: "Rivayete göre, 

Peygamberimiz (s.a.a) esirlerin serbest bırakılmaları karşılığında 

fidye alınmasından hoşnut olmamıştı. Öyle ki Sa'd b. Muaz, 

Peygamberimizin (s.a.a) bu hoşnutsuzluğunu fark etmiş ve şöyle 

demişti: 'Ya Resulallah, bu, müşrikler topluluğuyla karşılaştığımız ilk 

savaştır. Sindirinceye kadar onları öldürmek bana göre adamlarını 

sağ bırakmaktan daha iyidir.' Ömer b. Hattab da şunları söylemişti: 

'Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar, seni yurdundan çıkardılar. 

Onları öne çıkar ve boyunlarını vur. Ali'ye izin ver, Akil'i öldürsün. 

Bana da izin ver, falancayı öldüreyim. Çünkü bunlar, küfrün 

elebaşılarıdır.' Ebu Bekir ise şunları söyledi: 'Bunlar, senin ailen ve 

soydaşlarındır. Onlar hakkında acele karar verme. Onların 

yaşamlarına izin ver. Serbest kalmaları karşılığında onlardan fidye al. 

Böylece kâfirlere karşı ekonomik olarak daha güçlü bir konuma 

geliriz.' İbn Zeyd der ki: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Eğer 

gökten azap inse, Ömer ve Sa'd b. Muaz dışında sizden hiçbiriniz 

kurtulmazdı." 

Himyerî, Kurbu'l-İsnad adlı eserinde İmam Cafer Sadık'tan (a.s), 

o da babasından (a.s) şöyle rivayet eder: "Peygamberimizin (s.a.a) 

yanına bir miktar para getirildi. Peygamberimiz Abbas'a dedi ki: 'Ey 
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Abbas, hırkanı ser ve bu maldan bir miktar al.' Abbas hırkasını serdi 

ve o maldan bir miktar aldı. Sonra Peygamberimiz (s.a.a) şöyle 

buyurdu: 'Ey Abbas, bu, yüce Allah'ın, 'Ey Peygamber! Elinizdeki 

esirlere de ki: 'Eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden 

alınandan daha hayırlısını size verir.' ayetinde işaret ettiği vaattir.' İmam 

der ki: Bu ayet Abbas, Nevfel ve Akil hakkında inmiştir." 

"Peygamber efendimiz (s.a.a), Bedir Savaşı'nda 

Haşimoğulları'ndan hiç kimsenin ve ayrıca Ebu'l-Buhterî'nin 

öldürülmemesini emretti. Bu yüzden müşriklerden bazı kimseler esir 

alanınca, Peygamberimiz (s.a.a) Ali'ye (a.s) şöyle dedi: 'Bak bakalım, 

bunlar arasında Haşimoğulları'ndan kimler var.' Ali, Akil b. Ebî 

Talib'e rastladı, onunla yüz yüze gelmemek için bilerek yolunu 

değiştirdi. Akil ona şöyle seslendi: 'Ey anamın oğlu Ali! Vallahi sen 

beni gördün.' Ali (a.s), Resulullah'ın (s.a.a) yanına döndü ve dedi ki: 

'Ebu'l-Fazl (Abbas) falanın tutsağıdır, Akil falanın tutsağıdır ve -

Nevfel b. Hâris'i kastederek- Nevfel de falanın tutsağıdır.' Bunun 

üzerine Resulullah (s.a.a) kalktı ve Akil'in yanına gitti ve dedi ki: 'Ey 

Eba Yezid, Ebu Cehil öldürüldü.' Akil şu karşılığı verdi: 'O zaman 

Tihame'de (Mekke'de) artık size karşı koyacak kimse olmayacaktır.' 

Resulullah (s.a.a) ona şu karşılığı verdi: Eğer düşmanı 

çökertseydiniz... Aksi hâlde onların omuzlarına binin (onlardan fidye 

alın)." 

"Sonra Abbas Peygamberimizin (s.a.a) huzuruna getirildi. Ona, 

'Kendin ve kardeşinin oğlu (iki oğlu) için fidye ver.' denildi. Bunun 

üzerine dedi ki: 'Ey Muhammed, Kureyş'e avuç açmamı mı 

istiyorsun?' Peygamberimiz (s.a.a) ona şu karşılığı verdi: 'Ümmü'l-

Fazl'ın yanına bıraktığın ve 'Eğer bana bir şey olursa, bunu kendin ve 

çocukların için harca.' dediğin paradan ver.' Abbas hayretle sordu: 

'Ey kardeşimin oğlu, bunu kim sana haber verdi?' Peygamberimiz 

dedi ki: 'Bana Cebaril bu haberi getirdi.' Bunun üzerine Abbas, 

'Andolsun ki bundan, benden ve Ümmü'l-Fazl'dan başka kimsenin 

haberi yoktu. Şehadet ederim ki sen Allah'ın resulüsün.' İmam der ki: 

Esirlerin tümü müşrik olarak evlerine döndüler; Abbas, Akil ve 
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Nevfel b. Hâris hariç. 'Elinizdeki esirlere de ki...' ayeti onlar hakkında 

indi." 

Ben derim ki: ed-Dürrü'l-Mensûr'da aynı anlamları içeren 

rivayetler değişik kanallardan ashaptan aktarılmıştır. İbn Sa'd ve İbn 

Asakir aracılığıyla İbn Abbas'tan bu ayetin Abbas ve iki yeğeni 

hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bu arada her esirin serbest kalmak 

için vermek zorunda olduğu fidyenin miktarını, Abbas'ın kendini ve 

iki yeğenini kurtarmak için verdiği fidye olayını, Tabersî Mecmau'l-

Beyan adlı tefsirinde İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) yukarıdaki 

hadise benzer ifadelerle rivayet etmiştir. 

 



 

Ayetlerin Meali  

72- Şüphesiz, iman edip de hicret edenler ve mallarıyla ve 

canlarıyla Allah yolunda cihat edenler ile (hicret edenleri) barındırıp 

(onlara) yardım edenler, işte onlar, birbirlerinin velileridirler. İman 

edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar sizinle onlar 

arasında bir velâyet (dostluk ve koruyuculuk bağı) yoktur. Eğer din 

konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma olan 

topluluğa karşı olması dışında, (onlara) yardım etmek, üzerinizde bir 

yükümlülüktür. Allah, yaptıklarınızı görendir.  

73- Kâfir olanlar da birbirlerinin velileridirler. Eğer bu emri 

yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. 

74- İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler ile 

(hicret edenleri) barındırıp (onlara) yardım edenler, işte onlar, gerçek 

müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve bol rızk vardır. 

75- Sonradan iman edip de hicret eden ve sizinle beraber cihat 

edenler de sizdendir. Allah'ın kitabında, (miras konusunda) 

akrabaların kimi kimine göre önceliklidir. Şüphesiz, Allah her şeyi 

bilendir.  

Ayetlerin Açıklaması 

Bu ayetlerle Enfâl Suresi son buluyor. Bir bakıma surenin giriş 

kısmındaki ayetlerin içerdiği anlama göndermede bulunulduğu 

intibaını uyandıran bir anlamı içermektedirler. Hicret etmekten geri 

durmaları durumu dışında müminleri dost edinmenin zorunluluğu 

ve kâfirlerle dostluk ilişkilerinin kesilmesinin kaçınılmazlığı dile 

getiriliyor. 

72) Şüphesiz, iman edip de hicret edenler ve mallarıyla ve 

canlarıyla Allah yolunda cihat edenler ile (hicret edenleri) 
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barındırıp (onlara) yardım edenler, işte onlar, birbirlerinin 

velileridirler. 

İman edip hicret edenlerle, bu surenin inişinden önce hicret eden 

ilk kuşak muhacirler kastedilmiştir. Bunun kanıtı da, ayetlerin 

sonunda muhacirlerden söz edilmiş olmasıdır. Barındırıp yardım 

edenlerden maksat da, Peygamber'i (s.a.a) ve hicret eden müminleri 

barındıran, Allah'a ve Resulü'ne yardım eden ensardır. O günkü 

Müslümanlar, bu iki topluluktan oluşuyordu. Bir de iman ettiği hâlde 

Mekke'de kalıp hicret etmeyen küçük bir grup vardı. 

Yüce Allah, "İşte onlar, birbirlerinin velileridirler." buyurarak 

aralarında bir velâyet bağı kurmuştur. Velâyet; hiç kuşkusuz miras, 

yardım ve güvenlik velâyetinden daha genel bir anlam ifade 

etmektedir. Öyle ki eğer Müslümanlardan biri, bir kâfire aman 

verirse, bu, diğer Müslümanların tümünün yanında geçerlidir. 

Dolayısıyla bütünün içindeki bir kişi, bütünün içindeki başka bir 

kişinin velisidir. Bir muhacir, bütün muhacirlerin ve ensarın velisidir. 

Ensardan biri de, bütün ensarın ve muhacirlerin velisidir. Bütün 

bunları, ayette geçen velâyet kavramının mutlak olarak 

kullanılmasından çıkarıyoruz. 

Dolayısıyla ayeti, sadece Peygamberimizin (s.a.a) hicretin 

başlarında muhacirlerle ensar arasında kurduğu ve birbirlerine 

mirasçı olmalarını öngören ve bir süre sonra da yürürlükten 

kaldırılan miras velâyeti şeklinde yorumlamanın somut bir kanıtı 

bulunmamaktadır. 

İman edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar 

sizinle onlar arasında bir velâyet (dostluk ve koruyuculuk bağı) 

yoktur. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle 

aralarında antlaşma olan topluluğa karşı olması dışında, (onlara) 

yardım etmek, üzerinizde bir yükümlülüktür. Allah, yaptıklarınızı 

görendir. 

Bu ifadenin anlamı açıktır. Burada muhacirler ve ensardan olan 

müminler ile iman edip de hicret etmeyen müminler arasında -



 

184 

 

müminlerle aralarında antlaşma bulunmayan bir topluma karşı 

olması şartıyla- yardım istedikleri zaman yardım etme velâyetinden 

başka bir velâyetin bulunmadığı belirtiliyor.  

73) Kâfir olanlar da birbirlerinin velileridirler. 

Yani, kâfirler arasındaki velâyet (dostluk ve koruyuculuk esaslı 

ilişki) müminleri kapsamaz. O hâlde müminler, onları dost ve veli 

edinmemelidirler. Çünkü yüce Allah'ın kâfirlerle ilgili, "birbirlerinin 

velileridirler" şeklindeki sözü, tıpkı müminlerle ilgili "işte onlar, 

birbirlerinin velileridirler." şeklindeki sözü gibi haber verme 

kalıplarında sunulan inşa ve yasama nitelikli bir ifadedir. Kâfirlerin 

kendi aralarındaki bir velâyetten söz edilmesinin amacı, yukarıda da 

işaret ettiğimiz gibi, bu ilişkinin müminleri kapsamayacağını 

vurgulamaktır.  

Eğer bu emri yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve 

büyük bir fesat olur. 

Burada velâyetin bu şekilde kategorize edilmesinin yararına 

işaret ediliyor. Çünkü beşerî toplumlar, özellikle hakka tâbi olma ve 

ilâhî adaleti toplumun tüm katmanları arasında yayma esasına dayalı 

olan İslâm toplumu açısından velâyet kaçınılmaz bir olgudur. 

Dolayısıyla bu özelliklere sahip İslâm toplumuna düşman olan 

kâfirleri dost edinmek, müminlerle kâfirlerin birbirlerine 

karışmalarına neden olur. O zaman kâfirlerin inanç ve ahlâk 

sistemleri, Müslümanlar üzerinde etkili olmaya başlar. Hak esasına 

dayalı İslâmî hareket tarzı kâfirlerin heva ve hevese tâbi olma ve 

Şeytan'a kulluk sunma esaslı hareket tarzının etkisiyle ifsat olur. 

Günümüzde yaşanan gelişmeler, bu ayetin işaret ettiği gerçeği 

doğrulamıştır. 

74) İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler 

ile (hicret edenleri) barındırıp (onlara) yardım edenler, işte onlar, 

gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve bol rızk vardır. 
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Bu ayette, gerçek anlamda imanın belirtilerini taşıyan kimselerin 

gerçek müminler olduğu bildiriliyor ve onlar için bağışlanma ve bol 

rızk vaat ediliyor. 

75) Sonradan iman edip de hicret eden ve sizinle beraber cihat 

edenler de sizdendir. 

Burada hitap, ilk kuşak muhacirlere ve ensara yöneliktir. 

Kendilerinden sonra iman edip hicret eden ve kendileriyle beraber 

cihat eden müminlerin de kendilerinden oldukları, dolayısıyla da 

müminler arasındaki velâyette kendilerine ortak oldukları 

belirtiliyor. 

Allah'ın kitabında, (miras konusunda) akrabaların kimi 

kimine göre önceliklidir. Şüphesiz, Allah her şeyi bilendir. 

Burada akrabalar arasındaki miras esaslı velâyete işaret ediliyor. 

Çünkü yukarıda işaret edilen velâyetin diğer kısımları sadece onlarla 

sınırlı değildir. Bu ayet, Peygamber efendimizin (s.a.a) hicret ettikten 

hemen sonra Müslümanlar arasında gerçekleştirdiği kardeşlik 

sonucu miras almayı gerektiren velâyeti neshediyor ve mirasın 

akrabalık bağıyla gerçekleşeceğini olumluyor. İster payı belirlenmiş 

olsun, ister olmasın; ister baba tarafından olsun, ister olmasın, fark 

etmez. Çünkü açıkça görüldüğü gibi ayetin ifade tarzı mutlaktır. 

Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması 

Mecmau'l-Beyan adlı tefsirde, İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) 

şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Müslümanlar, aralarında kurulan 

kardeşlik bağıyla birbirlerine mirasçı oluyorlardı." 

Ben derim ki: Bu hadis, ayetin kardeşlik velâyetiyle ilgili olarak 

indiğine delâlet etmez. 

el-Kâfi adlı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu Basir'den, 

o da İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "Beraberlerinde bir 

üçüncü kimse bulunmuyorsa, dayı ve teyze mirasçı olurlar. Çünkü 

yüce Allah, 'Allah'ın kitabında, (miras konusunda) akrabaların kimi 

kimine göre önceliklidir.' buyurmuştur." [c.7, s.119] 
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Ben derim ki: Ayyâşî de bu hadisi, Ebu Basir kanalıyla mürsel 

olarak İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet etmiştir. 

Tefsiru'l-Ayyâşî'de, Zürare'den, o da İmam Muhammed 

Bâkır'dan (a.s), 'Allah'ın kitabında, (miras konusunda) akrabaların kimi 

kimine göre önceliklidir.' ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet edilir: 

"Miras hususunda kimi kiminden önceliklidir. Çünkü ona (ölen 

şahsa) en yakın olan, ondan miras almaya herkesten önceliklidir." 

Ardından İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Akrabalar, ölen kimseye 

herkesten önceliklidirler. Akrabalar içinde ölüye en yakın olanlar, 

sırasıyla annesi, anne tarafından olan erkek kardeşi ile kız kardeşi ve 

oğludur. Anne, ölüye erkek kardeşlerinden ve kız kardeşlerinden 

daha yakın değil midir?!" 

Yine aynı eserde, İbn Sinan'dan, o da İmam Cafer Sadık'tan (a.s) 

şöyle rivayet etmiştir: "Ali b. Ebu Talib (a.s) ile Osman b. Affan 

arasında, baba tarafından mirasçısı bulunmayan, buna karşılık 

kendisinden miras almayan, yani belirlenmiş bir payı olmayan 

akrabaları bulunan bir ölünün mirası hakkında ihtilâf çıktı. Ali (a.s) 

şöyle buyurdu: 'Onun mirası akrabalarınındır. Çünkü yüce Allah 

Kur'ân'da şöyle buyurmuştur: Allah'ın kitabında, (miras konusunda) 

akrabaların kimi kimine göre önceliklidir.' Osman ise şöyle dedi: Onun 

mirasını Müslümanların beytülmaline katacağım. Akrabalarından 

hiç kimse ona mirasçı olmayacaktır." 

Ben derim ki: Miras almak için baba tarafından akrabalık şartını 

olumsuzlayan ve bu hususta adı geçen ayeti kanıt gösteren birçok 

rivayet Ehlibeyt İmamları'ndan aktarılmıştır. 

el-Meanî adlı eserde, müellif kendi rivayet zinciriyle merfu 

olarak İmam Musa b. Cafer'den (a.s), onunla halife Harun arasında 

geçen diyalogu şöyle rivayet eder: "Harun dedi ki: 'Ne diye 

Resulullah'ın (s.a.a) mirasçısı olduğunuzu iddia ediyorsunuz, 

amcanın amca oğlunu mirastan düşürdüğünü bilmez misiniz? 

Resulullah vefat ettiği zaman Ebu Talib ondan önce ölmüştü. Buna 

karşılık diğer amcası Abbas yaşıyordu...' Dedim ki: 'Peygamber (s.a.a) 

hicret etmeyeni mirasçı saymamış, hicret etmedikçe onun için bir 
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velâyet de öngörmemiştir.' Dedi ki: 'Bu hususta kanıtın nedir?' Dedim 

ki: 'Yüce Allah'ın şu sözüdür: 'İman edip de hicret etmeyenlere gelince; 

hicret edene kadar sizin onlarla bir velâyet bağınız yoktur.' Amcam Abbas 

da hicret etmemiştir.' Bunun üzerine şöyle dedi: 'Sana bir şey 

soracağım ey Musa! Bu hususta düşmanlarımızdan kimseye böyle bir 

fetva verdin mi veya bu meseleyle ilgili olarak fıkıhçılardan birine bir 

şey söyledin mi?' Dedim ki: Allah şahittir ki hayır. Bu hususta 

Emirü'l-Müminin'den başka bana soru soran olmadı..."  

Ben derim ki: Bu hadisi, Şeyh Müfid de el-İhtisas adlı eserinde 

[s.51] rivayet etmiştir.  
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2. BÖLÜM: NEHC’ÜL BELAĞA  

Hz. Ali’nin İmam Hasan’a Vasiyeti  
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Hz. Ali'nin İmam Hasan'a Vasiyeti 

Zamanın çetinliğini ikrâr eden, geçici olduğunu bilen, ömrü sona 

eren, kadere boyun eğen, dünyayı kınayan, ölüler yerinde yurt tutan, 

yarın da şu dünyadan göçüp gidecek olan fânî babadan; dilediğini 

elde edemeyen, helâk olup göçenlerin yoluna giden, hastalıklara 

amaç olan, zamana rehin edilmiş bulunan, musibet oklarına hedef 

kesilen, dünyaya tutsak olup zanlara kapılan, aldanıp duran, ölüme 

borçlu ve esir, mihnetlere giriftar, hüzünlere eş, afetlere nisan olan 

dileklere kapılmış, ölülerin yerine geçmiş oğula. 

Dünyanın benden yüz çevirdiğini anladım; zamanenin bana 

karşı serkeşlik ettiğini bildim; ahiretin, bana benden başkasını 

düşündürmeyecek, ardımda kalanları hatırlatmayacak, kendi 

derdim, bütün insanların derdini bana unutturacak bir halde 

yöneldiğine kanaat getirdim; bu hâl, bana oyuna gelmez bir işi, yalanı 

olmayan bir gerçeği açıkladı; ona gayret etmeme sebep oldu. Seni 

vücudumdan bir parça olarak gördüm; hatta canım, bedenim olarak 

tanıdım; öylesine ki sana bir musibet gelse bana gelmiş olur; ölüm 

sana gelip çatsa beni almış olur. Seni düşünmem, bana kendimi 

unutturdu da ölsem de, kalsam da tutmanı dileyerek sana bu 

vasiyetnâmeyi yazdım. 

Oğulcağızım, Allah'tan çekinmeni, emirlerine itaat etmeni, onu 

anarak kalbini onarmanı, onun ipine yapışmanı tavsiye ederim sana; 

ona yapışırsan, seninle Allah arasında ondan daha sağlam hangi 

sebep, hangi vesile vardır ki? 

Kalbini öğütle dirilt, zahitlikle öldür; tam inançla kuvvetlendir; 

hikmetle aydınlat; ölümü anmakla alçalt; yok olacağına inandır; 

dünya elemleriyle görüş sâhibi et; zamanın saldırısından, gecelerle 

gündüzün kötü geçişinden çekindir onu. Göçüp gidenlerin hallerini 

anlat, göster ona; senden öncekilerin başlarına gelenleri söyle ona; o 

gelip geçenlerin ülkelerinde gez, onlardan  kalanları gör; neler 

yapmışlar, nereden göçmüşler, nereden ayrılmışlar, nereye 

konmuşlar, seyret. Göreceksin ki onlar, dostlardan ayrıldılar; gurbet 
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diyarına göçtüler; az zaman sonra sen de onlardan biri gibi olacaksın; 

şu halde konacağın yeri düzelt, ahiretini dünyaya satma. 

Bilmediğin şey hakkında söz söyleme; gerekmediği zaman söze 

girişme. Sapıklık olduğundan korktuğun yola gitme; çünkü sapıklık 

şaşkınlığı zamanında o yoldan dönmek, korkulara çatmaktan yeğdir. 

İyiliği buyur da sen de iyilerden ol; kötülüğü elinle, dilinle men et de 

bu çabanla kötülüğü edene karşı dur. Allah yolunda seni, hiçbir 

kınayan kınayamaz. Nerede olursa olsun, gerçek için çetinliklerin en 

çetinlerine dayan; din hükümlerini öğren. Bütün işlerde Allah'a sığın; 

böyle yaparsan tam koruyan bir koruyucuya, tam üstün bir men 

edene dayanmış, sığınmış olursun. 

Dilediğin şeyde Rabbine özü doğru ol; çünkü vermek de onun 

elindedir; vermemek de. Hayrı çok dile; vasiyetimi anla; başka 

yollara yönelme; çünkü sözün hayırlısı, fayda verenidir, bil ki hayır 

yoktur fayda vermeyen bilgide; bellenmesi doğru olmayan bilgiden 

de faydalanmak mümkün değildir. 

Oğulcağızım, ben gördüm ki kocaldım; gördüm ki zaafım artıp 

duruyor; sana vasiyet etmeye koyuldum; gönlümdekileri sana 

söylemeden ecelim gelir, yahut bedenimin zayıflaması gibi reyimde 

de bir zayıflık olur, yahut de dileklerin kavraması, dünya fitnelerinin 

gelip çatması engel olur; sen de buyruk tutmaz serkeş deveye 

dönersin dedim; bu vasiyetleri yazmaya giriştim. Çünkü genç 

adamın gönlü, bir şey ekilmemiş alana benzer; oraya ne ekilirse tutar, 

boy atar. Ben de gönlüm dileklere düşüp katılaşmadan, aklım, dünya 

dertlerine düşmeden tecrübe edenlerin uğraşıp sınanmalarına 

düşerek elde ettikleri edepleri sana söylemeye başladım; böylece 

arayıp dilemek zahmetine düşmezsin; tecrübe ilâçlarıyla sağ esen 

kalmaya muhtaç olmazsın. Bunların, aramak zahmetiyle, tecrübelerle 

elde edilenleri sana sunulmakta; evvelce bizce karanlıkta kalanları 

apaydın sana gösterilmekte. 

Oğulcağızım, ben, benden öncekiler kadar yaşamadım, fakat 

onların yaptıklarına baktım, haberlerini öğrendim, düşündüm; 

eserlerini seyrettim; böylece de onlardan biri gibi oldum; hatta 
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onların ilkinden sonuncusuna kadar onlarla ömür sürmüşe döndüm; 

hâllerinin durusunu bulanığından ayırdım; faydalısını zararlısından 

ayırdım; her işin büyüğünü, en güzelini sunuyorum sana, bilinmezini 

atıyorum, söylemiyorum sana. Esirgeyen bir baba olarak seni 

düşündüğümdendir ki söyleyeceğim edeplerle muttasıf olmanı 

istiyorum; daha gençsin, ömrün uzun; zamanın seni kul etmesini, iyi 

ve esen bir niyete, tertemiz bir ruha sâhip olmanı diliyorum. Önce 

üstün ve ulu Allah'ın kitabını öğrenmeni, tevilini bilmeni, İslâm 

şeriatını ve hükümlerini, helalını, haramını iyice anlamanı vasiyet 

ediyorum. Vasiyetime bununla başlıyorum; bunlardan başka bir 

şeyle başlamıyorum. 

Sonra insanların, dileklerine düşüp kendi reylerine uyup 

şüphelere düştükleri, ayrılığa uğradıkları şeylerle düşmen-den 

korkuyorum; nitekim şüphelere düşmüşlerdir, ayrılığa uğramışlardır 

da. Onlar için seni uyarmayı, görmediğim hâlde sana söylemek, daha 

doğru geldi bana. Dilerim ki Allah doğru yolu bulmanda, dilediğin 

gerçeğe ermende sana başarı verir; bu vasiyeti yormayı sana 

bırakıyorum. 

Bil ki oğulcağızım, vasiyetimden tutacağın şeylerin bence en 

sevimlisi, Allah'tan çekinmen, Allah'ın farzlarını yerine getirmen, 

senden önce gelip geçen atalarının, ehlibeytinden temiz kişilerin 

yolunu tutmandır. Onlar, yaptıklarına dikkat ettiler, senin dikkat 

ettiğin gibi; onlar, işlediklerini düşündüler; senin düşündüğün gibi. 

Sonra onlar, içinden çıkamayacakları şeyleri bıraktılar, şüpheli 

gördüklerinden vazgeçtiler. Ama onların yolunu tutmaz da nefsin, 

seni buna zorlarsa, iyice anlamak, iyice bilmek şartıyla bu yolu tut. 

Şüphelere uymak, düşmanlıklara başvurmak yoluyla değil. Böyle bir 

işe girişmeden önce Allah'tan yardım iste, rızasına mazhar olman, 

seni şüpheye düşürecek her çeşit fenalıkta bulunmaman, seni 

sapıklığa götürecek şeylerden kurtulman için başarı dile. Gönlünün 

arılığa ulaştığına iyice inandın, aklın yattı, reyin o işte toplandı, bütün 

düşüncelerin, bir tek düşünce haline geldi mi de sana anlattıklarıma 

bak, onları hatırla. O iş, gönlüne hoş gelmez, görüşüne, düşüncene 
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uygun olmazsa bil ki geceleyin gözü görmeyen deve gibi bilmeden 

adım atıyorsun, karanlıklara dalıyorsun. Dini dileyen kişinin 

bilmeden adım atması, hakla batılı birbirine karıştırması câiz olamaz; 

bu çeşit şeyden el çekmek daha doğrudur; oğulcuğum, vasiyetimi iyi 

anla. 

Bir de bil ki ölümün sâhibi, yaşayışın da sâhibidir; yaratan, 

öldürendir; yok eden, tekrar diriltendir, dert veren, derdi giderendir. 

Dünya, Allah'ın nimetler verdiği, fakat sınamalara da uğrattığı, 

yaptıklarımıza ahirette karşılık olarak mükâfat ve mücazat takdir 

ettiği bir yurttur, bir hâlde kalmaz, daha da senin bilmediğin, onun 

dilediği şeyler vardır ki anlatılamaz. Bu işlerden biri, seni işkile 

düşürünce bunu, onu bilmediğine ver; çünkü sen önce bilgisiz 

yaratıldın; sonra bilgi sâhibi oldum. Nice şeyler vardır ki bilmezsin; 

o işlerde ne yapacağını şaşırırsın; gözün görmez olur da sonra görür, 

anlarsın. Seni yaratana, sana rızık verene, senin yaratılışını düzgün 

bir hale getirene yapış, kulluğun ona olsun; rağbetin ona yönelsin; 

korkun ondan olsun. 

Bil ki oğulcağızım, hiçbir kimse, noksan sıfatlardan münezzeh 

Allah'tan haber getirdiği gibi haber getirmemiştir. Ondan razı ol da 

seni bolluğa iletsin; kurtuluşa yöneltsin. Ben sana öğüt vermede 

kusûr etmiyorum; fakat sen, kendine ne kadar dikkat edersen et, 

hayrını benim kadar göremezsin. 

Şunu bil ki oğulcağızım, Allah'ın ortağı olsaydı onun 

Peygamberleri de gelirdi sana; onun tasarruf ve kudret eserlerini de 

görürdün; onun işlerini de, sıfatlarını da tanırdın. Fakat, kendisini 

övdüğü gibi bir Allah'tır o; kudretinde ona zıt bir varlık yoktur; zevalî 

olamaz; ebedîdir o. Evveldir eşyadan, evveline bir evvel olmaksızın; 

ahırdır eşyadan, sonuna bir son bulunmaksızın. Zâtı büyüktür, rab 

oluşunu gönülle, gözle kavramaya hacet kalmaksızın. Bunu böyle 

bildin mi, senin gibi kadri küçük, kudreti az, aczi çok, Rabbine 

ihtiyacı fazla kişiye nasıl hareket etmek gerekse öyle hareket et; ona 

itâat etmekte, azabından korkmakta, cezasından çekinmekte o çeşit 
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davran. Çünkü o, sana ancak güzel şeyleri buyurmuştur; seni ancak 

çirkin şeylerden men etmiştir. 

Oğulcağızım, sana dünyaya, dünya ahvâline, onun zevaline, 

hâlden hâle girişine dair haberler verdim; ahiretten, ahiret ehlini 

hazırlananlardan da seni haberdar ettim; ibret alman, ona göre 

harekette bulunman için ikisine dair sözler söyledim, örnekler 

getirdim. Dünyayı deneyen, dünya hâlini bilen kişi, yıkık-dökük, 

kıtlık ve darlık bir yerden yola düşen topluluğa benzer; yolun 

zahmetine katlanırlar, dostların ayrılığına dayanırlar, yolculuğun 

güçlüğüne sabrederler; yolda hoşa gitmeyen azığı yeter bulurlar; 

sonunda da gepgeniş, hoş mu hoş olan yerlerine varıp karar ederler. 

Artık onlar için bu yolculuğun ne bir elemi kalmıştır, ne bir güçlüğü, 

ziyanı. Onlar için konacakları yere yaklaşmaktan daha sevimli, 

varacakları yere ulaşmaktan daha iyi bir şey yoktur. Dünyaya 

aldanan kişiyse nân-ü nimeti bol, mamur bir konaktan kıtlık, 

kupkuru bir yere göçen topluluğa benzer. Onlara, önce bulundukları 

yerden ayrılmaktan daha kötü, ansızın öyle bir yere gelmekten daha 

fena bir şey olamaz. 

Oğulcağızım, nefsini, kendinle başkaları arasında bir tartı haline 

getir; kendine yapılmasını, başına gelmesini sevdiğin, dilediğin şeyi 

başkaları için de sev, dile; sana yapılmasını, başına gelmesini 

istemediğin şeyi onlar için de isteme. Nasıl zulme uğramayı 

istemezsen sen de, öylece kimseye zulmetme. Nasıl sana iyilik 

etmelerini istiyorsan sen de başkalarına öylece iyilik et. Başkasında 

görüp, duyup çirkin bulduğun şeyi, kendin için de çirkin bul. Sana 

yapılınca razı olacağın şeyi insanlara da yap. Bildiğin az bile olsa 

zararı yok, fakat bilmediğini söyleme. Sana söylenmesini istemediğin 

şeyi sen de söyleme başkalarına. Bil ki kendini görmek, beğenmek, 

gerçeğin zıddıdır, akıllıların afeti. 

Kazanç elde etmeye çalış, kulluk et, başkaları için hazine 

biriktirmeye bakma. Doğru yola yöneldin mi, Rabbine karşı daha da 

fazla eğil. Bil ki önünde, uzak mı uzak, çetin mi çetin bir yol var; o 

yola azıksız düşmemen, ama yükünün de yüngül olması gerek. 
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Götüremeyeceğin yükü yüklenme. Yüklenirsen sana ağırlık verir, 

vebal getirir. Yok, yoksul kişilerden, kıyamet günü, senin azığını 

yüklenecek birini buldun mu, bunu ganimet bil; yarın ona muhtaç 

olduğun vakit o, o azığı sana sunar. Ona çok yardımda bulun; 

kudretin varken yap bunu; çünkü sonra onu ararsın da bulamazsın. 

Elin genişken senden borç isteyene ver; o da sana, dara düştüğün 

zaman öder onu. 

Bil ki önünde sarp bir geçit var; orada yükü hafif olanı hâli, yükü 

ağır olandan güzeldir; orada yavaşlayanın hâli, tez geçenden 

kötüdür. O geçit seni mutlaka ya cennete götürecektir, ya cehenneme 

atacaktır. Konmadan önce kendine konak hazırla; oraya varmadan 

azığını düz, koş; çünkü ölümden sonra bir hoşluk dileminin faydası 

olmadığı gibi dünyaya dönmek de mümkün değil. 

Bil ki göklerin, yeryüzünün hazineleri elinde olan, sana dua 

etmek için izin vermiş, icabet edeceğini de vaad etmiştir. Dilemeni 

emretmiştir, dilediğini vermek için; acımasını istemeni emretmiştir, 

sana acımak için. Seninle arasına bir perde çekmemiştir; seni, onun 

katında şefâat edecek birisine muhtaç etmemiştir. Kötü bir iş işlersen 

tövbe etmekten men etmemiştir seni; azabını hemencecik göndererek 

ukubete salmamıştır seni; tövbeyle ona yüz tutarsan reddetmez; 

azaba uğramaya lâyık olduğun suç yüzünden de seni rüsva eylemez. 

Suç yüzünden tövbeni kabul etmezlikte bulunmaz; cürmünü yüzüne 

vurmaz; rahmetinden seni meyus etmez. Hatta suçundan geçmeni de 

bir sevap sayar; yaptığın kötülüğe karşı bir günah yazar; işlediğin 

iyiliğe karşı on sevap verir. Sana tövbe kapısını açmış, özrünü kabul 

etmeyi vaad etmiştir. Onu çağırdın mı sesini duyar; gizli yalvardın 

mı gönlündekini bilir. İhtiyacını ona söylersin; gönlündekini ona 

açarsın; dertlerini ona şikâyet edersin, sıkıntılarının giderilmesini 

ondan istersin; işlerinde ondan yardım dilersin; ömür çokluğu, beden 

sıhhati, rızık bolluğu gibi ondan başkasının veremeyeceği şeyleri 

ondan beklersin. Sonra hazinelerinin anahtarlarını da, ondan 

dilemeye izin vererek senin  ellerine teslim etmiştir; ne vakit dilersen, 

dua ile nimetlerinin kapılarını açarsın, çorak dilek yerlerini sulamak 
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için rahmetini istersin. İcabeti gecikirse de ümidini kesmemelisin; 

çünkü vergi ve ihsan, niyetle yeksandır. Nice kere, isteyenin ecri 

çoğalsın, umana daha da fazla ihsan edilsin diye icabet gecikir. Nice 

kere bir şey istersin, verilmez; fakat hemencecik yahut bir zaman 

sonra ondan daha hayırlısı verilir, ondan daha hayırlısı verilmek için 

o verilmez, geciktirilir. Nice şeyler vardır ki sen istersin onu; fakat 

verilse o yüzden dinin helâk olur. Şu halde güzelliği sana kalacak, 

vebali senden gidecek şey istemelisin. Mal sana kalmaz; sen de ebedi 

olarak mala sâhip olamazsın. 

Bil ki sen ahireti için yaratıldın, dünya için değil. Yok olmak için 

halkedildin, kalmak için değil. Ölüm için varsın sen, yaşamak için 

değil. Bir duraktasın ki oradan sökülüp atılacaksın; bir evdesin ki 

orda emre hazır olacak; bir yoldasın ki o yoldan ahirete varacaksın. 

Sen, korkanın kurtulamayacağı, dileyenin ergeç bulacağı, önünde -

sonunda gelip çatacağı ölüme bir avsın, çekin ondan; kötü bir 

işteyken, kendi kendine bu işten tövbe etmem gerek derken gelip 

çatmasın, tövbeyle aranı açması, yoksa kendini helâk ettin demektir. 

Oğulcuğum, ölümü çok an; birden düşeceğin hâli zikret; 

ölümden sonra o hâle düşeceksin. Onu hep önünde bil, görüyorsun 

say da seni, silâhını kuşandığın, kemerini bağladığın bir hâlde 

bulsun; ansızın gelip üst olmasın sana. Sakın dünya ehlinin dünya ile 

oyalanması, ona yapışıp  kalması aldatmasın seni. Elbette Allah, 

dünyayı anlatmıştır sana, elbette dünya da kendini bildirmiştir sana; 

kötülüklerini açıp yaymıştır, göstermiştir sana. Dünya ehli, ancak 

üren, havlayan köpeklerdir; av peşinde koşan yırtıcı canavarlardır. 

Bazısı bazısını ısırır; üstünü, zebun olanını yer; büyüğü küçüğünü 

kahreder. Dünya ehli, ayakları bağlı hayvanlardır, bir kısmı da 

başıboş salıverilmiş hayvanlar; akıllarını yitirmişlerdir; belirsiz bir 

yola düşüp gitmişlerdir. Ayakları kumlara batar; orda ne bir ot var, 

ne su var; ne de onları sürüp götüren bir çoban var. Dünya onları 

körlük yoluna sürmüştür; gözlerini hidayet alâmetlerinden 

örtmüştür. Dünyaya dalmışlardır; nimetine gark olmuşlardır; onu 

Rab edinmişlerdir; dünya onlarla oynar, dünya ile oyalanırlar; 
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önlerinde ne var, unutmuşlar. Hele azıcık dayan, karanlık açılır, 

aydınlanırsın o zaman, Görüyorum, göçler bağlanmış, yükler 

yüklenmiş. Koşan, tez gidene ulaşır elbet. 

Bil ki oğulcağızım, bineği geceyle gündüz olan bir kişi, dursa bile 

gider; oturup dinlense bile yol alır, yeler. İyice bil ki dileğine 

ulaşamazsın, ecelinden kaçamazsın; sen, senden önce gidenin 

yolundasın. Şu hâlde dileği azalt. Kazancı güzelleştir, çoğalt; çünkü 

nice istek vardır ki eldekinden, avuçtakinden eder insanı; her dileyen 

rızıklanmaz; her az isteyen de mahrum kalmaz. 

Nefsini bütün aşağılıklardan üstün tut, seni dileklere çekse bile; 

çünkü nefsini aşağılatmana karşılık üstün ve yüce bir şey bulamazsın, 

kendini zelil etmekle kalırsın; hiçbir izzetse, o zillete değmez. Kendini 

başkasına kul etme; Allah seni hür yaratmıştır. Şerle elde edilen hayra 

hayır denmez; güçlükle ulaşılan kolaylığa kolaylık adı verilmez. 

Sakın tamah bineğinden; o seni helâk suyunun başına götürür. Gücün 

yettikçe Allah'la arana bir nimet sâhibi sokma, çünkü sen, ancak 

payını alacaksın, nasibine ulaşacaksın. Hepsi de ondan olmakla 

beraber, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan gelen az, 

halktan gelen çoktan daha üstündür. Elinden çıkanı, sükûtunla elde 

etmek, söze dalıp elde etmenden daha kolaydır. Kaptakini korumak, 

kapağını sıkı kapamakla mümkündür. Elinde bulunanı koruman, 

başkasının elinde bulunanı istemenden daha iyidir, hoştur bence. 

Ümitsizliğin acısı, insanlardan bir şey istemekten hayırlıdır; yüzsuyu 

dökmeden yoksulluğa dayanmak, kötülüklere bulanıp zengin 

olmaktan hayırlıdır. Herkes, kendi sırrını en iyi ve sağlam korur. Nice 

çalışan vardır ki bu çalışma ona zarar verir. Kim çok söz söylerse 

hezeyan eder; kim düşünürse basirete erer. Hayırlılarla eşdost ol, 

onlardan biri olmaya bak; şerlilerden çekin, onlardan ırak ol. Ne 

kötüdür haram şey yemek; zulmün en kötüsüyse zayıfa zulmetmek. 

Yumuşaklığın sertlik sayıldığı yerde sertlik yumuşaklıktan sayılır; 

çok zaman ilâç, dert olur, hastalık olur; dert de ilâç kesilir, derman 

verir. Olur ki öğüt veren, öğüt vermez, öğüt isteyeni kandırır. 

Dileklere kapılıp dayanmaktan sakın; onlara kapılmak, dayanmak, 
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ahmakların sermayesidir; akılsa, tecrübeleri bellemek, onları 

unutmamaktır. En hayırlı tecrübe, sana öğüt veren tecrübedir. 

Her isteyen, istediğini elde etmez; her gurbete giden, geri dönüp 

gelmez. Azığı yitirmek bozguna düşmektir; ahireti berbat  etmektir. 

Her işin bir sonu vardır; nasıl takdir edildiyse sana gelir, ulaşır. 

Ticarete girişen tehlikeye atılmıştır. Nice az vardır ki çoktan daha 

bereketlidir, daha verimlidir. Aşağılık yardımcıda, kendisinde nifak 

olan dostta hayır yoktur. Bineği sana ram olsa da zamana bel verme, 

sırtını dayama; payını al ondan; sakın inada düşmekten, düşmanlığa 

girişmekten. Kardeşin seni dolaşmamaya başladı, yakınlığı kesti, 

lütufta, dostlukta nekes davrandı, senden uzaklaştı, sana karşı 

yumuşakken sertleşti, onun kuluymuşsun gibi suç işlediği zaman bile 

senden özür dilemediği, sana karşı velinimetliğe kalkıştığı zaman, 

kardeşinden sakın. Bu dediklerimi, yerinden başka bir yerde 

yapmaktan yahut ehil olmayanlara bu çeşit muamele etmekten de 

çekin. Dostuna düşman olanı dost sayma, düşman bil. Kardeşine ister 

iyi ve güzel görünsün, ister çirkin gelsin, hoşlanmasın, öğüt ver. 

Öfkeni yen, sonucu bakımından, bundan daha tatlı, bundan daha 

lezzetli bir içim görmedim ben. Sana sert davranana karşı yumuşak 

ol, belki o da yumuşar. Düşmanına üstünlükle muamele et, bağışla 

onu; bu, hem ona dost oluşun, hem bağışlayanın bakımından iki 

zaferin de en tatlısıdır (İki zafer vardır bunda: Üstün olmak, onun 

gönlünü ele almak). Senden ayrılan kardeşini sen dolaş; gün olur, 

eyyam olur, belki döner, gene sana gelir. Senin hakkında iyi zan 

besleyenin zannını gerçekleştir. Seninle arasındaki dostluğa 

güvenerek kardeşinin hakkını yitirme; hakkını yitirdiğin kişi, 

kardeşin değildir senin. Ehline karşı kötü kişi olma; sana rağbet 

etmeyene rağbet etme. Sen kardeşine iyilik ettikçe o, senden ayrılmaz; 

sen ona ihsanda bulundukça o, sana kötülük edemez. Sana 

zulmedenin zulmü, gözünde büyümesin. O kendi zararına, senin 

faydana çalışmaktadır. Seni sevindirene kötülük etmen, yerinde bir iş 

değildir. 
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Bil ki oğulcağızım, rızık iki kısımdır; bir rızkı sen ararsın, bir rızık 

da var, seni arar, sen ona varmadan o sana gelir. İhtiyaç zamanında 

alçalmak, zenginken cefa etmek ne kötü huydur. Dünyadan nasibin, 

ahiretini düzdüğün kadardır. Elinden çıkana hayıflanacaksan, sana 

ulaşmayan her şey için hayıflana dur. Henüz olmayan, gelip 

çatmayan şeyi olup bitenden anla; çünkü işler, hep birbirine benzer, 

Musibete düşmedikçe nasihatten faydalanmayanlardan olma; çünkü 

akıllı kişi edeple öğütlenir; hayvanlarsa kötekle. Sabra dayanarak, 

Allah'a güvenerek dertleri kendilerine at. Orta ve doğru yolu bırakan 

sapmıştır. Eş dost da soy-soptur. Dost, sen yokken sana dostluk 

edendir. Nice uzak vardır ki yakından daha yakındır; nice yakın 

vardır ki uzaktan da uzak. Garip o kişidir ki dostu yoktur. Hakka 

karşı duranın yolu daralır. Kadrini, haddini bilenin kadri bâki kalır. 

Yapışacağın sebeplerin en kuvvetlisi, seninle yüce Allah arasındaki 

sebeptir. Seni düşünmeyen, düşmanındır. Tamah insanı helâk edince 

bir şey elde etmek de ümitsizlik verir. Her ayıp açılmaz; her fırsat 

hayretmez. Çok olur ki gören kişi yol azıtır da kör, doğru yolu bulur. 

Hemencecik yapmak istediğin kötülüğü geciktir. Bilgisizin senden 

kesilmesi, seni aramaması, akıllının  seni  görüp gözetmesine; gelip 

dolaşmasına denktir. Kim zamandan emin olursa zaman, ona hıyanet 

eder; kim onu büyük görür, ondan çekinirse ona hıyanette bulunmuş 

olur. Her ok atanın oku amaca varmaz; her ok hedefe rastlamaz. 

Buyruk sâhibi huyunu değiştirdi mi, zaman da değişir. Yola 

düşmeden dostu sor, eve girmeden komşuyu bul. Senden 

başkasından nakletsen bile güldürecek söz söyleme. Sakın kadınlarla 

danışma; onların reyleri zayıftır; azimleri gevşek, yapacakları işten 

başka bir işe koşma onları; çünkü kadın çiçektir, koklanır; kahraman 

değildir, kolu bükülür. Kadını kendi yüceliğinden başka bir yüceliğe 

yüceltme; kendinden başkasına şefaatçi yapma. Kıskanılacak yerden 

başka yerde kıskançlığa kalkışma, çünkü bu, doğruyu eğriltebilir; 

iyiyi şüpheli gösterebilir. 

Herkesi yapabileceği işe koş. Böyle yaparsan hizmeti birbirlerine 

atamazlar; hizmetten kaçınamazlar. Soyuna-boyuna iyilik et, çünkü 
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onlar kanatlarındır. Onlarla uçarsın; onlar aslındır senin, onlara 

ulaşırsın. Elindir onlar, onlarla saldırırsın. 

Seni dininde, dünyanda Allah'a ısmarladım; şu tez geçen 

dünyada da, bir zaman sonra gelecek ahirette de sana hayırlar dilerim 

vesselâm. 
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3. BÖLÜM: SAHİFE-İ SECCADİYE  

Mekarim’ul Ahlak / Yüce Erdemler Duası  
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Mekarimul Ahlak / Yüce Erdemler Duası 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve benim imanımı en 

kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi 

amellerin en güzeline   ulaştır. 

Allah’ım, lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) 

yakinimi doğrult; kudretinle bozulan durumumu düzelt. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek 

sorunların çözümünde bana yet; yarın hesabını soracağın şeylerle 

uğraştır beni; günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi 

sağla; beni zenginleştir; rızkımı bol eyle; rızkı beklemekle beni 

imtihan etme; beni aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul olmaya 

muvaffak eyle; kulluğumu, ibadetimi ucb (kendinden ve yaptığından 

hoşlanmak) ile fasit etme; benim elimle insanlara hayır ulaştır; 

minnet   edip de onu batıl etmeme engel ol; yüce huyları bana ihsan 

et ve övünmekten beni koru. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni insanların 

gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür; 

bana insanlar arasında   açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı 

ölçüde gizli bir zillet ver. 

Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve beni 

(başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla 

vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir 

niyet ile faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. 

Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda, öfkene yakalanmadan, gazabın 

kesinleşmeden ruhumu kabzet. 

Allah’ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kınandığım çirkin 

huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla. 

Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve 

düşmanların bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini 

sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını 

dostluğa, akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların 

ilgisizliğini yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek 
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dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve 

zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana zulmedene karşı 

kendimi müdafaa edecek bir el; bana husumet edene karşı kendimi 

savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana 

karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı yalanlama 

cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana; ve beni doğru 

yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak 

eyle. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni; beni aldatana 

karşı dürüst ve samimi davranmaya; beni terkedene iyilikle karşılık 

vermeye; benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; benimle 

ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybetimi 

edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip 

kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, 

öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları 

birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya 

çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, 

alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi 

geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her halükârda) iyilik etmeyi 

yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak 

olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok 

da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi 

çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, 

muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni. 

İtaatimin devamlılığı, cemaattan ayrılmayışım ve kendi 

uydurdukları görüşlerle amel eden bid’at ehlinden uzak duruşumla 

da bu sıfatları bende kâmil eyle. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana en bol rızkı 

yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücü bitkin düştüğüm zaman ver. 

Beni, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden 
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başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve 

seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme. 

Allah’ım, beni zor durumda kaldığımda senin (gücün)le hamle 

eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana 

yalvarır kıl. Beni, zor durumda kaldığım zaman senden başkasından 

yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından 

istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına 

yalvarmakla sınama. Yoksa beni yardımsız bırakmanla, ihsanını 

benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım; 

ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Allah’ım, şeytanın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi; 

büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, 

düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür. 

Onun (şeytanın) dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, ırz 

sövüşünü, haksız tanıklığı, bir mü’minin arkasında ettiğim gıybeti, 

birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin 

hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, 

nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini 

saymaya çevir. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle. (Allah’ım,) Bana 

yönelik zulmü defetmeye kadir olduğundan asla zulme 

uğramayayım! Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla 

zulmetmeyeyim! Beni kolayca hidayet edebileceğin için asla 

sapmayayım! Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir 

zaman fakir olmayayım! Gücüm senden olduğundan asla haddimi 

aşmayayım! 

Allah’ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. 

Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. 

Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hakkedeceğim bir 

amelim yoktur. Dolayısıyla sadece senin fazl u keremine 

güvenebilirim. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve fazl u 

keremini benden esirgeme. 
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Allah’ım, dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari 

kıl; bana takvayı ilham et; beni en temiz şeye muvaffak et ve en 

beğenilen işe ata. 

Allah’ım, beni örnek yola sevket; dinin üzere ölüp, dinin üzere 

dirilmeyi hakkımda kararlaştır. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite 

düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük 

ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. 

Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et. 

Allah’ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin  için benden al; 

ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman 

olmazsa, hiç şüphesiz ben helak olurum. 

Allah’ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum 

edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim 

zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak; 

bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin 

yanındadır. O halde, beladan önce afiyet, istemeden önce zenginlik, 

sapıklıktan önce hidayet nimetiyle minnet et bana. Kulların 

eziyetlerine karşı bana yet; dönüş (kıyamet) gününün emniyetini 

bana ihsan et ve irşad (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice 

yerine getirmeye muvaffak et beni. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla tüm 

kötülükleri benden uzaklaştır; nimetinle beni besle; kereminle beni 

ıslah et; ihsanınla beni tedavi et; rahmetinin gölgesine al beni; rızanla 

kuşat beni; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği 

zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini 

seçmeye muvaffak et beni. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık 

tacını giydir; beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye 

muvaffak et; bana gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma 

beni; güzel bir yaşantı nasip et bana; yaşantımı zorluklarla dolu bir 
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yaşantı kılma ve duamı geri çevirme. Çünkü ben senin karşında birini 

tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve israf etmeme engel 

ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı bereketlendirerek çoğalt ve 

ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve para kazanmanın 

zorluklarına karşı bana yet; hesaba katmadığım, sanmadığım 

yollardan rızkımı ver; rızk peşinde koşarak ibadetinden geri 

kalmayayım, geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim. 

Allah’ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu 

başıma getirme. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve rızkımı bol ederek 

haysiyetimi koru; rızkımı daraltarak rızklarını senden alan 

kimselerden rızk isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma 

bayağılığına düşürüp verenleri övme, esirgeyenleri yerme 

durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekte veren de, esirgeyen de 

sensin, onlar değil. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve sana  ibadette 

yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş 

vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva 

ver bana. 

Allah’ım, ömrümü affınla sona erdir; emelimi rahmetini ummaya 

yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün 

hallerimde amelimi güzelleştir. 

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve gaflet ettiğim 

zamanlarda seni anmak için beni uyar; mühlet verdiğin günlerde 

(dünya hayatında) beni, sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol 

göster bana; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver 

bana. 

Allah’ım, Muhammed ve âline, ondan önce yaratıklarından 

herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en 
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üstün salat ile salat eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de 

güzellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru. 
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4. BÖLÜM: HADİS  

İmam Ali b. Hüseyn Zeyn’ül Abidin 'den (a.s) 

HAKLAR RİSALESİ  
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Haklar Risalesi 

Allah sana rahmet etsin; bil ki Allah-u Teâla'nın senin her hare-

ketinde, duruşunda, gittiğin yerde, azaları hareket ettirmende ve kul-

landığın aletlerde seni kuşatmış hakları vardır. Bu haklardan bazıları 

bazılarından daha büyüktür. Allah'ın sana farz kıldığı, bütün 

hakların esası ve diğer hakların da kaynaklandığı en büyük hak 

O'nun kendi hakkıdır. Sonra Allah-u Teâla, başından ayağına kadar 

çeşitli azaların için senin üzerinde hak belirlemiştir; gözün, kulağın, 

dilin, elin, ayağın, karnın ve fercin için sana bazı haklar farz kılmıştır. 

İşte bütün işler, yedi tane olan bu uzuvlarla yapılmaktadır. 

Yine Allah (Azze ve Celle) namazın, orucun, sadakan, kurbanın 

ve diğer bütün amellerin için sana bazı haklar farz kılmıştır. Daha 

sonra sıra, başkalarının senin üzerinde farz olan haklarına gel-

mektedir. Bütün haklardan daha çok senin üzerine farz olan hak, 

önderlerinin, sonra raiyyetinin (emrin altında olanların) ve daha 

sonra da akrabalarının haklarıdır. İşte bu hakların her birinden de 

diğer haklar ayrılmaktadır. 

Önderlerin senin üzerinde olan hakları üç kısımdır: Üzerinde 

hakkı hepsinden daha çok farz olan, kudretiyle seni yöneten, sonra 

ilmiyle seni eğiten ve daha sonra maddi varlığı vesilesiyle seni idare 

eden kimsenin hakkıdır; her yönetici de önderdir. 

Raiyyetinin senin üzerinde olan hakları da üç kısımdır: Hakkı 

herkesten daha çok farz olan, hakimiyetin altında bulunan kimsenin 

hakkıdır; sonra ilminle raiyyetin olan kimsenin; zira cahil, alimin 

raiyyetidir ve daha sonra kadın ve köleler gibi sahipliğinle raiyyetin 

olan kimselerin haklarıdır. 

Akrabalarının senin üzerinde olan hakları ise çok ve akrabalık 

bağının yakınlığı miktarıncadır. Bütün haklardan daha çok üzerine 

farz olan hak, annenin, sonra babanın, sonra evladının, sonra 

kardeşinin ve daha sonra yakınlık sırasıyla diğer akrabalarının 

haklarıdır. Daha sonra sana ihsan eden efendinin, sonra ihsanının 

ulaştığı kölenin, sonra sana bir iyiliği dokunanın, sonra müezzinin 
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(ezan okuyanın), sonra cemaat imamının, sonra arkadaşının, sonra 

komşunun, sonra dostunun, sonra ortağının, sonra malının, sonra 

alacaklı olduğun adamın, sonra borçlu olduğun kimsenin, sonra 

muaşeret ettiğin arkadaşının, sonra aleyhine dava açanın, sonra 

aleyhinde dava açtığın kimsenin, sonra seninle istişare edenin, sonra 

istişarede bulunduğun kimsenin, sonra senden nasihat isteyenin, 

sonra sana nasihat edenin, sonra senden büyük olanın, sonra senden 

küçük olanın, sonra senden bir şey isteyenin, sonra bir şey istediğin 

şahısın, sonra, sözü veya ameli ile sana kötülükte bulunanın, sonra, 

sözü veya ameliyle seni hoşnut edenin, sonra bütün dindaşlarının ve 

daha sonra zimmet ehlinin haklarıdır; daha sonra da çeşitli durum ve 

sebeplerin gerektirdiği miktardaki olan haklardır. 

Ne mutlu üzerine farz kılınan hakları eda etmek için Allah'ın 

yardımda bulunduğu, tevfik ve istikamet bağışladığı kimseye. 

1- Yüce Allah'ın senin üzerinde olan hakkı, O'na tapman ve O'na 

hiçbir şeyi ortak koşmamandır. İhlasla bu işi yaptığında Allah, dünya 

ve ahiret işlerinde sana yeterli olmayı ve dünyada sevdiğin şeyi senin 

için korumayı taahhüt eder. 

2- Kendi üzerinde olan kendi hakkın ise, vücudunu tamimiyle 

Allah'ın itaatine vermen, dilinin, kulağının, gözünün, elinin, 

ayağının, karnının ve fercinin hakkını eda etmen ve bu yolda 

Allah'tan yardım dilemendir. 

3- Dilin (senin üzerinde olan) hakkı, onu çirkin sözden koruyup 

güzel söze âdet ettirmen, edebe riayet etmeye zorlaman, ihtiyaç olan 

yerler, din ve dünya menfaatleri dışında onu kullanmaman,  pek az 

yararı olmasıyla birlikte zararlı ve faydasız olan, çirkin ve boş sözler-

den uzaklaştırmandır. Velhasıl dil aklın şahidi ve onun nişanesi olup 

akıllının kendi aklıyla süslenmesi de, dili hususundaki doğru tavrıy-

ladır. Güç ancak azamet sahibi yüce Allah'tandır. 

4- Kulağın (senin üzerinde olan) hakkı, kalbinde hayır icat eden 

veya güzel huy kazandıran değerli sözden başka hiçbir şey için onu 

kalbine bir yol karar kılmamandır. Çünkü kulak sözün kalbe girecek 
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olan kapısıdır; hayır ve şer içeren çeşitli manaları ona (kalbe) ulaştır-

maktadır. Kuvvet ancak Allah'tandır. 

5- Gözün (senin üzerinde olan) hakkı, helal olmayan şeye onu 

kapaman ve ibret alınacak, basiret kazandığın ve ilim elde ettiğin yer-

ler hariç, onu kullanmamandır. Zira göz ibret alma kapısıdır. 

6- Ayakların (senin üzerinde olan) hakkı, onlarla sana helal olma-

yana doğru gitmemen ve katedenlerini küçük düşüren bir yolda 

onları kullanmamandır. Çünkü ayak, seni taşıyan, din yoluna 

götüren bir araç ve senin için bir ilerleme vesilesidir. Kuvvet ancak 

Allah'tandır.. 

7- Elin (senin üzerinde olan) hakkı, onu helal olmayan şeylere 

doğru uzatmamandır; uzattığın takdirde ahirette Allah'ın azabına 

uğrar ve dünyada ise halkın kınamasına maruz kalırsın. Allah'ın ona 

farz kıldığı şeylerde de onun önünü almamalısın. Aksine, helal 

şeylerin çoğundan onu alıkoymak ve ona farz olmayan şeylerin 

(müstahapların) tarafına uzatmakla onu aziz kılmalısın. İşte o zaman, 

dünyada haddini bilip şeref kazanır ve ahirette de ona güzel mükâfat 

farz olur. 

8- Karnın (senin üzerinde olan) hakkı, onu haramın azına da, 

çoğuna da kap yapmaman, helalde ifrat ve tefritten sakındırman, 

takviyet haddinden gevşeklik ve haysiyetin yok olması haddine 

çıkarmaman, açlık ve susuzluğu hissettiğinde de ona hakim 

olmandır. Çünkü ağırlığa sebep olacak derecede doymak gevşetici, 

tembelleştirici ve her hayır ve erdemden uzaklaştırıcıdır. İnsanı 

sarhoş edecek derecede su içmesi de akılsızlaştırıcı, cahilleştirici ve 

mürüvveti gidericidir. 

9- Fercin (tenasül organının) senin üzerinde olan hakkı, onu sana 

helal olmayan şeylerden koruman ve gözü kapatmakla onun 

kontrolüne yardımcı olmandır. Zira gözü helal olmayan şeylere kapa-

mak, ölümü çok anmak ve nefsi Allah'ın azabıyla tehdit edip korkut-

mak, onu korumak için en iyi yardımcılardandır. Güç ve Kuvvet an-

cak Allah'tandır. 
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Amellerin Hakları 

10- Namazın (senin üzerinde olan) hakkı şudur: Bilmelisin ki, 

namaz Allah'ın huzuruna çıkmaktır; sen bu halde Allah'ın karşısında 

duruyorsun. Bunu bildiğin takdirde, kendi küçüklüğünün farkında 

olan, ilahî nimetlere meyleden, korkan, ümitli, miskin ve yalvarıp 

yakaran, sükunet halinde başını ve gözlerini öne dikip, kollarını 

sarkarak, huzurunda bulunduğu kimseye tazim eden, gönlünde 

onunla güzel münacat eden bir kulun makamında olur, hata ve helak 

edici günahlarla çevrilmiş olan bir kul gibi kurtuluşunu istemeye 

layık olursun. Ve kuvvet ancak Allah'tandır. 

11- Orucun, senin üzerinde olan hakkı şudur: Bilmelisin ki oruç, 

Allah'ın, seni cehennem ateşinden koruması için, diline, kulağına, 

gözüne, fercine, karnına çektiği bir perdedir. Nitekim hadiste de 

şöyle geçer: "Oruç ateşe karşı bir siperdir." Eğer uzuvların, o perdenin 

arkasında sakin olursa (korunursa), umulur ki ateşten örtülü kalırsın. 

Eğer uzuvlarının perdenin arkasında (ve böyle bir sığınakta) taşkınlık 

göstermelerine ve perdenin açılmasına müsaade edersen, uzuvlar 

kendi hadlerini aşarak, bakılması câiz olmayan şeye şehvetle 

bakarlar; ve güçler de Allah'a uyma yerine başka bir yerde 

harcanırlar, artık o zaman perdenin yırtılarak bedenin dışarıya 

çıkmayacağına güvenme. Ve kuvvet ancak Allah'tandır. 

12- Sadakanın senin üzerinde olan hakkı şudur: Bilmelisin ki 

sadaka, senin Rabbinin katındaki azığın ve şahide ihtiyacı olmayan 

emanetindir. Bunu bildiğinde, gizli verdiğin emanete, açıkta verdiğin 

emanetten daha emin olacaksın ve aşikâr etmekte olduğun şeyi 

gizlice Allah'a emanet vermeye daha fazla liyakat kazanacaksın. Her 

halükârda bu iş seninle O'nun arasında bir sır olmalıdır. (Sakın) 

Allah'a emanet verdiğin şeyde, kulak ve gözleri O’nun aleyhine şahit 

tutmayasın. Allah'a emanet vermede kulak ve gözlere daha çok itimat 

etmeyesin; ve Allah'a güvenmeyen birisi gibi davranmayasın. Daha 

sonra sadakada hiç kimseye minnet etmemelisin. Çünkü o senin 
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kendin içindir (kendin için biriktirdiğin bir maldır). Onunla bir kim-

seye minnet ettiğinde senin durumunun da karşı tarafın durumu gibi 

kötü olmayacağına güvenme. Zira minnet etmen, onu kendin için 

biriktirmediğine bir delildir. Eğer kendin için biriktirmiş olsaydın (o 

zaman) onunla bir kimseye minnet etmez olurdun. Ve kuvvet ancak 

Allah'tandır. 

13- Kurbanlığın senin üzerinde olan hakkı şudur: Onunla kastını 

Allah'a halis etmen (halis bir niyetle onu yapman), rahmetine 

ulaşmayı ve kabul buyurmasını arzulaman ve O'ndan başka diğer-

lerinin dikkatini çekmeyi istememendir. Böyle olduğunda kendini 

meşakkate düşürmez ve riyakâr olmazsın; ve sadece Allah'ı kastedip 

O'na doğru yönelirsin. Bil ki, Allah’ın rızasına kavuşmanın yolu 

kolaydır, zor değil. Nitekim Allah da kulları için kolaylığı istemiştir, 

meşakkati değil. Böylece alçak gönüllülük de senin için, ağalık 

yapmaktan daha iyidir. Çünkü ağalığın sıkıntı ve masrafı da çoktur. 

Ama tevazu ve alçak gönüllülüğün ne zahmeti vardır ve ne de 

masrafı. Çünkü bunlar yaratılıştan insanın tabiatında mevcut olan 

şeylerdir. Ve kuvvet ancak Allah'tandır. 

Önderlerin Hakları 

14- Sana önderlik yapan yöneticinin senin üzerinde olan hakkı 

şudur: Bilmelisin ki, Allah seni ona bir imtihan vesilesi kılmıştır; sana 

olan hakimiyetinden dolayı da imtihana tabi tutulacaktır. Halisane 

bir şekilde onun hayrını istemelisin. Sulta ve iktidarını nazara alıp 

ona karşı mücadele etmemelisin. Çünkü bu iş, hem senin helak 

olmana sebep olur, hem de onun. Alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla, 

şerrini kendinden uzaklaştıracak şekilde ve dinine zararı 

dokunmayacak derecede onu razı etmelisin ve bunu yapmak için de 

Allah'tan (onu defetmeye) yardım dilemelisin. Ona karşı böbürlenme 

ve mücadeleye de kalkışma. Aksi takdirde ona asilik yapmış olursun 

ve kendine eziyet edip kendini onun çirkin davranışına maruz bırakır 

ve onu da helak olmaya sevkedersin. (Sonuçta) onunla kendi aleyhine 
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yardımlaştığın gibi, sana karşı yapacağı zulümde de ona ortak 

olursun. Ve kuvvet ancak Allah'tandır. 

15- İlmiyle seni eğiten üstadın senin üzerindeki olan hakkı: Ona 

tâzim etmen, meclisini muhterem (ve ganimet) sayman, sözlerini 

iyice dinleyip ona dikkat etmen, kendi cehaletini gidermekte ve 

öğrenmeye muhtaç olduğun ilmi elde etmede hocana yardımda 

bulunmandır. Şöyle ki, ondan istifade etmek için aklını her türlü 

meşguliyetten arındırarak zihnini toparlamalısın ve lezzetleri 

terkedip şehvetleri azaltmakla kalbini temizleyip gözünü 

cilalamalısın. Şunu da bilmelisin ki, sana öğrettiği şeylerde, 

karşılaştığın her cahile, üstadın mesajını iyice ulaştırmak için onun 

elçisisin. Öyleyse bu risaleti üstlendiğinde, bu vazifeyi yerine 

getirmekle ona hıyanet etmemen gerekir. Güç ve kuvvet ancak 

Allah'tandır. 

16- Malikiyeti vesilesiyle seni idare eden efendinin senin üze-

rinde olan hakkı, kudretiyle seni terbiye edip yetiştiren önderin hakkı 

gibidir; (şu farkla ki) seni idare eden efendinin malik olduğu şeye, o 

malik değildir. (Bu yüzden) efendinin her emrine, ister büyük olsun, 

ister küçük itaat etmen lazımdır. Ama eğer Allah'ın hakkını eda 

etmekte, Allah'ın ve halkın haklarını yerine getirmene engel olursa, o 

zaman ilk önce Allah'ın ve halkın hakkını yerine getirirsin ve daha 

sonra da onun hakkını eda etmeye koyulursun. Güç ve kuvvet ancak 

Allah'tandır. 

Raiyyetin Hakları 

17- Hakimiyetin altında olan kimselerin senin üzerinde olan 

hakları şunlardır: Bilmelisin ki, sen gücünün çok olması vasıtası ile 

onları raiyyet etmişsin (elinin altına geçirmişsin). Onları sana raiyyet 

eden (sadece) onların zaaf ve güçsüzlükleri olmuştur. Zaaf ve 

zilletleri kendilerine yeterli gelen, hatta onları senin elinin altına 

sokan, hükmünü onlara geçerli kılan ve sözünden çıkmaya kudretleri 

olmayan ve senin bir emrini ağır ve zor gördüğünde de Allah'tan 
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başka yardımcısı olmayan kimseler, (senin) şefkat, himaye ve hilmine 

ne kadar da layıktırlar. Allah'ın sana verdiği egemenlik vesilesi olan 

bu izzet ve kudreti tanıdığında da O'na şükretmen senin için ne kadar 

evlâdır. Kim Allah'a şükrederse, Allah ona verdiği nimetini çoğaltır. 

Kuvvet ancak Allah'tandır. 

18- İlmin için sana tabi olan kimsenin (öğrencinin) senin üzerin-

deki  hakkı şudur: Bilmelisin ki, Allah'ın sana ilim vermesi ve seni 

hikmet hazinelerine veli kılması onlara hizmet etmen içindir. Eğer 

Allah'ın seni veli kıldığı (uhdene bıraktığı) şeylerde, vazifeni güzel 

yapar ve onlar için, köleleri hakkında efendisinin hayrını isteyip bir 

ihtiyaç sahibini gördüğünde elindeki maldan ona veren sabırlı bir 

hazinedar gibi olursan, doğru yolu bulur ve buna ümit eden ve 

inanan bir kimse olursun. Aksi takdirde hıyanetkâr ve Allah'ın 

yaratıklarına zulmeden biri olup O'nun sana verdiği izzetini almasına 

maruz kalırsın. 

19- Evlenmekle raiyyetin olan kimsenin senin üzerindeki hakkı 

şudur: Bilmelisin ki, Allah onu (senin için) bir sükûnet, huzur, üns ve 

koruma vesilesi kılmıştır. Yine sizlerin her biriniz eşi için Allah'a 

hamd etmelidir ve bilmelidir ki, bu (evlilik), Allah'tan ona verilen bir 

nimettir ve Allah'ın nimetine iyi davranıp ona ikram etmesi ve 

yumuşaklık göstermesi gerekir. Gerçi senin, onun üzerinde olan 

hakkın daha çok ve Allah'a karşı günah işlemek dışında sevdiği veya 

sevmediği (her) şeyde sana itaat etmesi daha lazımdır. 

Onun da senin üzerinde olan hakkı: Ona karşı merhametli 

davranmak, ve samimi olmak, ona huzur bağışlamak ve gereken zevk 

ve lezzetleri sağlamaktır. İşte bu büyük bir haktır. Kuvvet ancak 

Allah'tandır. 

20- Sahip olduğun köle ve cariyenin senin üzerindeki hakkı 

şudur: Bilmelisin ki o, Rabbinin yarattığı bir kuldur; seninle aynı 

vücut ve kandandır (et, kan ve beden yapısı açısından hiçbir farkınız 

yoktur, aynı köktensiniz). Sen onun malikisin, (ama) onun yaratıcısı, 

ona kulak, göz ve rızk veren sen değilsin. Bunları Allah yaratmış ve 

daha sonra onu senin emrine vermiş, seni ona emin kılmış, onu 
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koruman, Allah'ın gösterdiği yol üzere ona davranman, yediğinden 

ona yedirmen, giydiğinden ona giydirmen ve gücü yetmediği bir işi 

ona yüklememen için onu sana emanet vermiştir. Onu sevmezsen 

Allah’ın emri üzere ondan uzaklaşırsın ve bir diğerini alırsın; ve ona 

işkence etmezsin. Kuvvet ancak Allah’tandır. 

Akrabaların Hakları 

21- Annenin senin üzerindeki hakkı şudur: Bilmelisin ki, o hiç 

kimsenin diğerini taşımadığı bir yerde (karnında) seni taşımıştır. Hiç 

kimsenin başkasına vermediği kendi yüreğinin meyvesinden sana 

yedirmiş ve seni seve seve kulağı, gözü, eli, ayağı, saçı, derisi ve 

(kısacası) bütün azalarıyla korumuştur. Hamilelik döneminin bütün 

zorluk, dert, elem ve gamlarını yüklenen de yine o olmuştur. Sonra 

Rabbin seni ondan ayırıp yeryüzüne getirmiştir. Aç kalıp seni doyur-

maya, çıplak kalıp seni giydirmeye, susuz kalıp sana su vermeye, 

güneşte kalıp seni gölgede tutmaya, zorluklar çekerek seni nazlıca 

yetiştirmeye, uykusuz kalarak seni tatlı tatlı uyutmaya razı olan yine 

o olmuştur. Karnı sana yuva, eteği örtü, göğsü su kabı, canı siper, 

dünyanın sıcaklık ve soğukluğuna, senin için bizzat kendisi 

tahammül eden yine de o olmuştur. Öyleyse bu iyilikler miktarınca 

ona teşekkür etmelisin. Bunu Allah'ın yardımı olmaksızın yapman 

mümkün değildir. 

22- Babanın senin üzerindeki olan hakkı şudur: Bilmelisin ki 

baban senin kökündür ve sen ise onun dalı. Eğer baban olmasaydı 

sen de olmazdın. Kendinde hoşuna giden bir şey gördüğünde, bil ki 

baban bu nimetin köküdür. Bu nimet değerince Allah'a hamd ve 

şükret. Kuvvet ancak Allah'tandır. 

23- Evladının senin üzerindeki hakkı şudur: Bilmelisin ki evladın, 

senin vücudunun bir parçasıdır. Dünyada tüm hayır ve şerriyle sana 

mensuptur. Onu güzel terbiye etmekten, Rabbine yönlendirmekten, 

senin ve kendisi için olan hususlarda (Allah’ın emirlerine) itaatkâr 

olması için ona yardımda bulunmaktan sorumlusun. Bu hususta ya 
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Allah'ın sevabına nail olur veya Onun cezasına uğrarsın. Öyleyse ona 

güzel terbiye vermekle kendini süsle; onunla ilgili üzerine düşen 

vazifeyi iyice yaparak (ahirette) Rabbinin huzurunda mazeret kazan 

ve onu eğitmek için de onun kendisinden yardım al. Kuvvet ancak 

Allah'tandır. 

24- Kardeşinin senin üzerinde olan hakkı şudur: Bilmelisin ki, o 

senin güçlü kolun, sığınacağın yardımcın, itimat ettiğin izzetin ve 

düşmana karşı koyduğun kudretindir. Öyleyse onu, Allah'a karşı 

isyan etmek ve Allah’ın hakkına zulüm etmek için bir vesile kılma; 

ona, nefsine ve düşmanına karşı yardımcı olmayı, onunla şeytanlar 

arasında engel olmayı, ona nasihat etme hakkını eda etmeyi ve 

Rabbine teslim olup emrine uyarsa, Allah'ın rızası için ona teveccüh 

etmeyi terk etme. Ama Allah'ın emrine itaat etmezse, Allah-u Teâla 

senin nezdinde, kardeşinden daha üstün ve daha aziz olmalıdır. 

25- Seni serbest bırakan efendinin senin üzerindeki hakkı şudur: 

Bilmelisin ki o kendi malını senin yolunda harcamıştır. Seni kölelik 

zilleti ve yalnızlığından kurtarıp hürriyetin izzet ve ünsiyetine 

kavuşturmuştur. O seni kölelik esaretinden kurtarmış, kulluk 

zincirini boynundan açmış, izzet kokusunu sende vücuda getirmiştir. 

O seni baskı zindanından çıkarmış ve zorluğu senden 

uzaklaştırmıştır. İnsaf ve adalet üzere senin hakkında konuşmuş ve 

bütün dünyayı (gidip gelmek, çalışıp kazanmak vs. şeyleri) sana helal 

etmiştir. Seni kendine malik kılmış, esaret bağını çözmüş, Rabbine 

ibadet etmek için seni serbest bırakmış ve bu yol uğrunda da kendi 

malının azalmasına katlanmıştır. Öyleyse bilmelisin ki o, 

akrabalarından sonra hayatında ve ölümünde sana (herkesten) daha 

yakın ve daha evlâdır; ve Allah yolunda senin yardım ve desteğine 

herkesten daha layıktır. Sana ihtiyacı olduğu şeyde kendini ona tercih 

etme. 

26- Serbest bıraktığın kölenin senin üzerindeki hakkı şudur: Bil-

melisin ki, Allah seni ona himayeci, koruyucu, yardımcı ve sığınak 

kılmıştır. Onu, seninle kendi arasında bir vasıta yapmıştır. Elbette ki 

seni ateşten koruyacaktır. Bu senin ahiretteki mükâfatındır. Dünyada 
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akrabası olmayanın da mirası, kurtuluşu için harcadığın mal ve 

ondan sonra da yaptığın vazifeler karşısında sana yetişir; hakkına 

riayet etmediğin takdirde mirasının sana hoş (helal) olmayacağından 

korkulur. Ve kuvvet ancak Allah'tandır. 

27- Sana iyilik edenin senin üzerindeki hakkı, ona teşekkür et-

men, iyiliğini anman, hakkında güzel sözler yayman ve Allah ile 

kendi aranda onun için halisane dua etmendir. Böyle yaptığında 

gizlide ve açıkta ona teşekkür etmiş olursun; yaptığı iyiliği telafi 

etmek mümkün olursa telafi et; mümkün olmazsa fırsat bulup bu 

iyiliğin karşılığını vermeye hazırlan. 

28- Müezzinin senin üzerindeki hakkı şudur: Bilmelisin ki, müez-

zin, sana Rabbini hatırlatır. Seni nasibine (ibadetten yararlanmaya) 

davet eder ve Allah'ın farz kıldığı farizayı yapmada da en güzel 

yardımcındır. Sana iyilikte bulunan herkese teşekkür ettiğin gibi bu 

amelin karşısında ona teşekkür etmelisin. 

Eğer sen evinde bulunduğunda da buna (namaza) önem verirsen, 

Allah için müezzinin işine itiraz etmez ve onun hiç kuşkusuz Allah'ın 

bir nimeti olduğunu bilirsin. Öyleyse her halukârda Allah'a hamd 

ederek nimetine karşı iyi davran. Kuvvet ancak Allah'tandır. 

29- Cemaat imamının senin üzerindeki hakkı şudur: Bilmelisin ki, 

cemaat imamı seninle Allah arasında elçi olmuş ve Rabbinin 

huzuruna çıkmada temsilci olmayı üzerine almıştır. O, seni temsilen 

konuşuyor, sen onu temsilen değil. O senin için dua ediyor, sen onun 

için değil. O senin hakkında istekte bulunuyor, sen onun hakkında 

değil. Allah'ın huzurunda durmak ve senin hakkında O'ndan istekte 

bulunmak zahmetini o üstlenmiştir; sen onun hakkında değil. 

Bunların herhangi birinde kusur olursa, o suçludur, sen değil. Eğer 

günahkâr olursa (vazifesine aykırı hareket ederse), sen o günaha 

ortak değilsin; ve senin ona karşı bir iyilik ve minnetin yoktur. 

Cemaat imamı kendisini aracı kılıp seni korumuştur; namazıyla da 

namazını korumuştur. Öyleyse buna karşı ona teşekkür et. Güç ancak 

Allah'tandır. 
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30- Birlikte oturduğun kimsenin senin üzerindeki hakkı şudur: 

Ona karşı yumuşak ve alçak gönüllü olmalısın. Konuşurken ona da 

hak tanımalısın. Aniden bakışını ondan kesmemelisin. Konuşurken 

hedefin ona anlatmak olmalıdır. Eğer sen onun yanına gitmişsen 

kalkmakta yetki sana aittir. Ama eğer o senin yanına gelmişse (o 

zaman) yetki onundur ve ondan müsaade almaksızın kalkman doğru 

değildir. 

31- Komşunun senin üzerindeki hakkı şudur: Gıyabında onu 

(haklarını) korumalısın. Huzurunda ona saygı göstermelisin. Her 

halukârda ona yardımda bulunmalısın. Ayıbını aramamalısın. 

Kötülüklerinden haberdar olmak için araştırmamalısın. 

Eğer tesadüfen kasıtsız olarak ve onu takip etmeksizin 

ayıplarından birini öğrenirsen, haberdar olduğun şeye, sağlam bir 

kale ve muhkem bir perde gibi olmalısın. Eğer mızraklar, onu bulmak 

için kalbini yarsalar bile, ona ulaşamamalıdırlar. Haberi olmadığı bir 

yerden (bir kimseyle gizli konuşurken) sözlerine kulak asmamalısın. 

Zorlukta onu yalnız bırakmamalısın. Nimette ona haset etmemelisin. 

Suçlarını görmezlikten gelmelisin. Hatalarını affetmeli, cahillik 

yaptığında tahammül etmelisin. Onunla daima uzlaşmalısın. 

Hakkında kötü söyleyenlere müsaade etmemelisin. Kendisini iyilik 

taraftarı gösteren münafığın hilesini (ona bildirmekle) etkisiz hale 

getirmelisin. Ona güzel davranmalısın. Kuvvet ve kudret ancak 

Allah'tandır. 

32- Yol arkadaşının senin üzerindeki hakkı şudur: Mümkün 

olduğu kadar ona ihsan ve iyilikte bulunmalısın; bunu yapamıyor-

san, en azından insaflı davranmalısın. Sana nasıl saygı gösteriyorsa, 

sen de ona öylece saygı göstermelisin. Seni koruduğu şekilde onu 

korumalısın. Aranızda olan şeyde (iyilik yapmakta) senden ileri 

geçmemesine dikkat etmelisin; senden ileri geçtiğinde de onu telafi 

etmeye çalışmalısın. Ona layık olan dostlukta kusur etmemelisin. 

Onun hayrını istemeyi ve onu korumayı kendine gerekli bilmelisin. 

Allah'a itaat etmekte ve günahı terk etmekte ona yardımcı olmalısın. 
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Kısaca onun için rahmet vesilesi olmalısın, azap vesilesi değil. Güç 

ancak Allah'tandır. 

33- Ortağın senin üzerindeki hakkı: Gıyabında sorunlarını hallet-

men, huzurunda onunla eşit olman, onun görüşünü bilmeden karar 

almaman, ona istişare etmeden kendi başına bir iş yapmaman, malını 

koruman ve önemli veya önemsiz olan her şeyde ona hıyanet etme-

mendir. Zira şöyle bir hadis bize ulaşmıştır: "Allah'ın eli, iki ortak bir-

birlerine hıyanet etmedikçe onların üzerindedir." Güç ancak 

Allah'tandır. 

34- Malın senin üzerindeki hakkı şudur: Onu ancak helal yoldan 

elde etmelisin; haram olan yerde sarf etmemelisin; lazım olan yerden 

esirgeyip lazım olmayan yerde harcamamalısın; bu mal, Allah'tan 

olduğu için ancak O’nun razı olduğu yerde kullanmalısın. Seni 

övmemesi (zahmetlerinin kadrini bilmemesi) muhtemel olan bir kim-

seyi (yani varisi) o malda, kendine tercih etmemelisin. Zira şayet 

geride bıraktığın malda mirasçı iyi mirasçılık yapmayıp Rabbinin 

itaati yolunda o malı harcamaz olursa, sen de bu işte ona yardım 

etmiş olursun; veyahut da mirasçı, o malda kendi halini düşünüp onu 

Allah'ın itaati yolunda harcarsa, o zamanda o faydalanır ve azapla 

birlikte günah, hasret ve pişmanlık sana kalır. Kuvvet ancak 

Allah'tandır. 

35- Alacaklının senin üzerindeki hakkı şudur: Eğer zengin isen 

borcunu ödemelisin; işinde ona yardımcı olmalısın; borcunu ödemeyi 

geciktirmemelisin. 

Resulullah salla'llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurmuştur: "Zenginin, 

borcu ödemeyi geciktirmesi zulümdür." Ama eğer elin darda olursa, 

onu tatlı bir dille razı etmelisin ve güzelce mühlet vermesini 

istemelisin ve iyi bir şekilde (rahatsız etmeyerek) geri çevirmelisin; 

hem malını vermeyip, hem de kötü muamelede bulunmamalısın; zira 

böyle bir tavır alçaklıktır. Ve güç ancak Allah'tandır.. 
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36- Kendisiyle oturup kalktığın kimsenin senin üzerindeki hakkı 

şudur: Onu aldatmamalısın, ona hile yapmamalısın, ona yalan söyle-

memelisin, onu gaflette bırakmamalısın, şefkatsiz bir düşman gibi 

onu yıkmaya çalışmamalısın, sana itimat ederse mümkün olduğu 

kadar onu gözetmelisin ve bilmelisin ki, itimat ederek işi diğerine 

bırakan kimseyi (alış verişte) aldatmak bir nevi faizdir. Ve kuvvet 

yalnızca Allah'tandır. 

37- Aleyhine dava açan kimsenin senin üzerindeki hakkı şudur: 

Aleyhine açtığı dava hak olursa delilini reddetmemelisin, iddiasını 

iptal etmeye çalışmamalısın. Nefsine düşman olmalısın, kendi 

aleyhine hükmetmelisin. Tanığa ihtiyaç olmaksızın onun yararına 

tanıklık etmelisin. Zira bu Allah'ın senin üzerindeki hakkıdır. Yine 

eğer batıl bir şeyi iddia ederse, onunla uzlaşmalısın, onu korkut-

malısın, dinine yemin ettirmelisin, Allah'ı hatırlatmakla sana olan 

öfkesini yok etmelisin ve karşı tarafın tecavüzünü senden uzak-

laştırmayan, aksine günahını senin üzerine atan ve düşmanlık kılıcını 

aleyhine bileyen boş lafları ve kargaşayı bir kenara bırakmalısın. Zira 

çirkin söz, şer çıkardığı gibi, güzel söz de şerri giderir. Ve güç sadece 

Allah'tandır. 

38- Aleyhine dava açtığın kimsenin senin üzerindeki hakkı 

şudur: İddia ettiğin şey hak olursa, mümkün olduğu kadar onunla 

yumuşak konuşmalısın. Çünkü dava, daima karşıdakine ağır gelir. 

Delilini yumuşakça, ağır ağır en açık bir beyan ve en latif bir tavırla 

söylemeli ve delilini bırakıp yaygara çıkarmakla meşgul olmamalısın. 

Zira delilin ortadan yok olup gider ve bunu telafi etmen de mümkün 

olmaz. Ve kuvvet yalnızca Allah'tandır. 

39- Seninle istişare eden kimsenin senin üzerindeki hakkı şudur: 

Eğer doğru ve yararlı bir fikrin var ise, onu söylemeli ve ona öyle bir 

yol göstermelisin ki, onun yerine olsaydın sen de aynı yolu takip 

ederdin. Elbette bu, şefkat ve yumuşaklıkla birlikte olmalıdır. Zira 

yumuşaklık, korkuyu giderdiği gibi, sertlik de korku doğurur. Eğer 

kendi görüşün olmaz, (ama) görüşüne güvendiğin ve kendin için 

beğendiğin bir kimseyi tanıyor isen, onu o adama göndermelisin ki, 
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onun için bir hayrı esirgememiş olasın. Kuvvet ve kudret yalnızca 

Allah'tandır. 

40- İstişare ettiğin kimsenin senin üzerindeki hakkı şudur: Bir 

konuda aynı görüşü paylaşmadığınızda onu suçlamamalısın. Çünkü 

insanların görüşleri muhteliftir. Görüşünü sakıncalı görüyor isen, 

onu kabul edip etmemekte serbestsin. Ama sence istişareye layık 

gördüğün kimselerden sayılıyorsa, artık onu suçlaman câiz değildir. 

Görüşünü dile getirip istişareyi kabul ettiği için ona teşekkür 

etmelisin. Eğer görüşü sana uygun ve isabetli olursa, Allah'a hamd 

edip kardeşine teşekkür ederek onu kabul etmelisin ve eğer bir gün, 

(görüş açısından) sana ihtiyaç duyarsa, yaptığı iyilikleri telafi etmeye 

çalışmalısın. Güç yalnızca Allah'tandır. 

41- Nasihat isteyenin senin üzerindeki hakkı şudur: Onu kabul 

edeceği doğru bir yola yönlendirmelisin Duyduğunda hoş ve yu-

muşak gelen ve aklının kavrayabileceği sözleri konuşmalısın. Zira her 

aklın, sözü kabul ve reddetmekte belli bir haddi vardır. Her 

halükârda tavrın şefkat ve rahmet üzere olmalıdır. Ve kuvvet yal-

nızca Allah'tandır. 

42- Nasihat edenin senin üzerindeki hakkı şudur: Ona karşı yu-

muşak ve mütevazı olmalısın. Nasihatlerini anlaman için kalbini ona 

verip sözlerini iyice dinlemelisin ve daha sonra nasihatlerine bakıp 

üzerinde düşünmelisin. 

Nasihatleri hakka uygun olursa, buna karşı Allah'a şükredip on-

ları kabul etmeli ve hakkını tanımalısın. Nasihatlerini hakka uygun 

bulmadığında ise, onu suçlamamalısın ve bilmelisin ki, hayrını 

istemekte kusur etmemiş, ancak (görüşünde) hata etmiştir. Ama 

(geçmişini bildiğinden dolayı) suçlanmaya müstahak olursa, o zaman 

onun hiçbir sözüne itina göstermemelisin. Ve kuvvet ancak Allah'tan-

dır. 

43- Büyüğün senin üzerindeki hakkı şudur: Yaşlılık hürmetini 

korumalısın. İslam'da fazilet ehlinden olursa, İslamiyet’te senden 

önce olduğundan dolayı onu yüceltmelisin. Çekişmelerde ona 
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karşılık vermemelisin. Yolda ondan ileri geçmemeli ve onun önünde 

yürümemelisin. Ona saygısızlık yapmamalısın; o seni saymazlıktan 

gelirse, tahammül etmelisin. Yaşlılığıyla beraber İslamiyet’inden 

(önce Müslüman olduğundan) dolayı hürmet göstermelisin. Zira 

yaşlılık hakkı, İslam hakkı miktarıncadır. Güç ancak Allah'tandır.. 

44- Küçüğün senin üzerindeki hakkı şudur: Ona merhametli 

olmalısın. Eğitimi ve öğretiminde gayret etmelisin. Hatalarını af-

fetmeli, onlara göz yummalısın. Ona yumuşak davranmalı ve 

yardımda bulunmalısın. Çocukluk suçlarını örtmelisin. İşte bu tutum, 

onun tövbe etmesine (ve ıslah olmasına) sebep olur. Yumuşaklık 

gösterip ona karşı inat etmemelisin. Çünkü bu tavır, onun gelişmesi 

ve hidayeti (doğruyu bulması) için daha uygundur. 

45- Senden bir şey isteyenin senin üzerindeki hakkı şudur: Doğru 

söylediğine yakin edip ihtiyacını karşılamaya gücün yeterse, bağışta 

bulunmalısın. Başına gelen belâlardan dolayı ona dua etmeli ve iste-

ğine ulaşması için yardımda bulunmalısın. Eğer doğru 

konuşmasında şüphe eder, önceden de onun hakkında böyle bir 

suçlama olduğundan dolayı bu işi yapmaya karar almazsan, bu 

tavrının, şeytanın hilesinden olup böylece seni kendi nasibinden 

alıkoymak ve seninle Rabbinin rızası arasına girmek istediğinden 

korkmalısın. Buna rağmen yardım etmediğin takdirde, haysiyetini 

zedelememeli ve hoş bir şekilde onu geri çevirmelisin. Eğer nefsine 

galip gelir ve kalbine onun hakkında yönelen (şeytani) vesveselere 

rağmen onun ihtiyacını karşılarsan, şüphe yok ki bu işin, azim ve 

iradeye dayanan işlerdendir elbette. 

46- İstekte bulunduğun kimsenin senin üzerindeki hakkı şudur: 

İstediğin şeyi verirse, kabul edip teşekkür etmelisin ve iyiliğini bilme-

lisin. Vermediği takdirde de mazeretli olduğunu kabul edip hüsn-ü 

zanda bulunmalısın. Şunu da bil ki, esirgese de kendi malını 

esirgemiştir (senin değil). Hiçbir kimseyi malını esirgediğinden 

dolayı, zalim olsa bile, kınamamak gerekir. Çünkü insan kendisine 

çok zulüm edendir ve nimetlere karşı da nankördür. 
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47- Allah'ın, aracı ve vesile kılıp seni hoşnut ettiği kimsenin senin 

üzerindeki hakkı şudur: Eğer farkında olarak bunu yapmışsa, ilk önce 

Allah'a ve daha sonra karşılık olarak bu iyilik miktarınca ona 

teşekkür etmelisin ve öncelikli davranmasını telafi etmeye çalışmanın 

yanı sıra onun iyiliğine karşılık vermek için fırsat aramalısın. Ama 

eğer maksadı seni hoşnut etmek değilmişse, yine de Allah'a hamd ve 

şükretmelisin ve bilmelisin ki, bu hoşnutluk O’ndan taraf sana 

gelmiştir. Allah'ın nimetlerinin sana ulaşmasına sebep olduğu için de 

o adamı sevip hayrını istemelisin. Zira her ne olursa olsun, kasıtsız 

olsa bile nimete sebep olan şey berekettir. Ve kudret yalnızca 

Allah'tandır. 

48- Sözü veya ameli ile sana kötülük eden kimsenin senin üzerin-

deki hakkı şudur: Eğer kasıtlı olarak bu işi yapmışsa, şerrin kökünün 

kesilmesi ve onun gibi insanlara iyi edep verilmesi, (kırgınlık ve 

düşmanlığın ortadan kalkması) için onu affetmen daha evlâdır. Allah 

buyuruyor ki: 

"Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alır)sa, artık 

onlar için aleyhlerinde (onları suçlu saymaya) bir yol yoktur. Yol, 

ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve 

haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlar için acıklı bir azap 

vardır. Kim de sabreder ve bağışlarsa hiç şüphesiz bu azme değer 

işlerdendir.” (Şura: 41-42-43.) 

Yine buyurmaktadır ki: "Ceza verecekseniz, size ceza verilenin 

misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun, elbette bu, 

sabredenler için daha hayırlıdır."( Nahl:126.) 

Elbette bu (kısas), kasıtlı olduğu takdirde uygulanır. Ama kasıtlı 

olmazsa, kasıtlı intikam alarak ona zulmedip, hatayı kasıtlı olarak 

telafi etmeye çalışmamalısın. Ona yumuşak davranmalısın ve 

mümkün olduğu kadarıyla da lütuf ve şefkatle onu geri çevirmelisin. 

Ve kudret ancak Allah'tandır. 

49- Dindaşlarının senin üzerindeki hakkı şudur: Kalbinde onlara 

karşı esenlik arzusunu taşımalı, onlara karşı merhametli olmalısın. 
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Kötü hareketlerde bulunanlarıyla iyi geçinmeli, samimiyet kurarak 

onları ıslah etmeye çalışmalısın. Kendilerine veya sana karşı iyi olan-

larına ise teşekkür etmelisin; çünkü onun sana eziyet etmekten çekin-

mesi, geçimini sağlayarak seni zahmete düşürmemesi, sana bir 

zararının dokunmaması, kendisine iyilik olduğu gibi, sana da iyilik 

sayılır. 

Öyleyse onların hepsine dua et. Onlara yardımda bulun. Her 

birisinin makam ve mevkisini gözet. Büyüklerini baba, çocuklarını 

evlat, orta yaşlılarını ise kardeş yerine koy. (Onlardan) kim yanına 

gelirse, lütuf ve şefkatle karşıla ve haklarında kardeşliğe riayet et. 

50- Zimmet ehlinin senin üzerindeki hakkı şudur: Allah'ın onlar-

dan kabul ettiği şeyi kabul etmelisin. Allah'ın onlar hakkındaki 

taahhüt ve misakına riayet etmelisin (onlara verdiği güvenceyi 

bozmamalısın). 

Onlardan, (akid ve zimmet gereğince) kendilerini sorumlu 

kıldıkları şeyleri istemelisin. Yaptığınız muamele ve muaşeretlerde 

Allah'ın sana hükmettiği şeyle onların hakkında hükmetmelisin. 

İslam'ın sığınağında olmaları, Allah ve Resulu’nün salla'llâhu aleyhi ve 

alih ahdine riayet edilmesi gerekçesi, seni onlara zulmetmekten 

alıkoymalıdır. Zira Peygamber'den şöyle bir hadis bize ulaşmıştır:  

"Kim İslam'ın sığınağında olan bir kimseye zulmederse, ben 

onun düşmanıyım." Öyleyse Allah'tan çekin. Kuvvet ve kudret 

yalnızca Allah'tandır. 

İşte bu, seni kuşatan elli tane haktır. Şartlar ne olursa olsun, bu 

hakların sınırını aşma. Bunların hepsine riayet etmen, edası için 

çalışman ve bunları yapabilmek için de Allah'tan yardım dilemen 

lazımdır. Kuvvet ve kudret yalnızca Allah'tandır ve bütün övgüler 

alemlerin Rabbi Allah içindir. 
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4. BÖLÜM: FIKIH  

Orucun Önemi ve Adabı  
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Oruçla İlili Hadisler   

Orucun Farz Oluşu 

Kur’an:  

“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, 

takva sahibi olasınız diye, size de farz kılındı.” 1 

1. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah bizden önceki 

ümmetlerden hiçbirine Ramazan ayı orucunu farz 

kılmamıştır.” (Ravi şöyle diyor: )“Ben şöyle arzettim: “Aziz 

ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Ey İman edenler. . . 

sizden öncekilere de farz kılındığı gibi.” İmam şöyle 

buyurdu: “Allah Ramazan ayı orucunu sadece 

Peygamberlere farz kılmıştı, ümmetlere değil! Ama onun 

vesilesiyle bu ümmete üstünlük verdi ve Ramazan ayı 

orucunu Resulullah’a (s.a.a) ve ümmetine farz kıldı.”2  

2. İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s), Ramazan ayına veda duasında şöyle 

buyurmuştur: “Bu ay vesilesiyle bizleri diğer ümmetlere tercih 

ettin ve faziletine diğer dinlerin takipçilerini değil bizleri 

seçtin. Böylece senin emrinle Ramazan günlerinde oruç tuttuk 

ve senin yardımınla gecelerini ibadetle geçirdik.” 3 

Orucun Fazileti  

3. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Tebarek ve Teala 

şöyle buyurmuştur: “Oruç benim içindir ve sevabını ben 

vereceğim.” 4 

 
1 Bakara suresi, 183. ayet 

2 el-el-Fakih, 2/99/1844  

3 Sahifet’us Seccadiye, 175, 45. dua 

4 el-Kafi, 4/63/6 



 

227 

 

4. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah Tebarek ve Teala 

şöyle buyurmuştur: “Ademoğlunun oruç dışında yaptığı her 

iş onun içindir, ama oruç benim içindir ve sevabını ben 

vereceğim.”1 

Orucun Farz Kılınışının Hikmeti  

5. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç tutmanın sebebi 

şudur ki oruç sebebiyle zengin ve fakir eşit olurlar. Zira 

zengin açlığın sıkıntısını bilmez ki fakire merhamet etsin. Zira 

zengin insan bir şey istediğinde onu temin edebilme gücüne 

sahiptir. Bu yüzden aziz ve celil olan Allah istedi ki yaratıkları 

arasında eşitlik icadolsun ve açlık zorluğunu ve sıkıntısını 

zengin de tatsın ki zayıflara acısın ve aç kimseye merhamet 

etsin.” 2 

6. İmam Rıza (a.s), orucun farz kılınışı hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Ta ki insanlar açlığın ve susuzluğun sıkıntısını tatsın ve 

ahiretteki muhtaçlıklarını anlasınlar. Oruç tutan kimse 

kendisine çatan açlık ve susuzluk sebebiyle huşu içinde, zelil, 

mütevazi, ecirli, Allah’ın rıza ve sevabını taleb eden, arif ve 

sabırlı olsun ve böylece sevaba hak kazansın. Ayrıca oruç 

şehvetlerden sakınmaya sebep olur. Hakeza oruç dünyada 

onlara öğüt versin, onları tekliflerini yapmada ram ve 

tecrübeli kılsın ve ecre ulaşmada onlara kılavuzluk etsin, 

yoksulların ve fakirlerin dünyadan çektiği açlık ve sıkıntının 

zorluk miktarını anlasın ve neticede Allah’ın varlıklarına farz 

kıldığı hakları kendilerine ödesin.” 3 

 
1 el-Hisal, 45/42 

2 Bihar, 96/371/53 

3 İlel’uş Şerayi’, 270 
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7. Fatımat’üz-Zehra (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah orucu ihlası 

güçlendirmek için farz kılmıştır.” 1 

8. İmam Askeri (a.s), orucun farz kılınış sebebi hakkında sorulunca 

şöyle buyurmuştur: “Ta ki zengin kimse açlığı tatsın ve neticede 

muhtaç insana yardım etsin.” 2 

9. İmam Hüseyin (a.s), hakeza bu konuda şöyle buyurmuştur: “Ta ki 

zengin kimse açlığın sıkıntısını tatsın ve neticede fakir 

insanlara yardımcı olsun ve bağışta bulunsun.” 3 

10. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç ve hac kalplerin 

teskinidir (huzurudur)” 4 

11. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç tutunuz. Zira oruç 

damarları keser (şehveti azaltır) ve nimet sarhoşluğunu 

giderir.” 5 

12. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç bağırsağı inceltir, eti 

döker ve cehennemin yakıcı sıcaklığını uzaklaştırır.” 6 

13. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah orucu kullarının 

ihlasını denemek için farz kılmıştır.” 7 

14. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah mümin kullarını 

namazlar, zekatlar, farz günlerde (Ramazanda) oruç 

tutmadaki ciddiyetleri vesilesiyle organlarının teskini, 

gözlerinin huşusu, canlarının tevazusu ve kalplerinin huzusu 

için korumaktadır.” 8 

 
1 Bihar, 96/368/47 

2 a. g. e s. 369/50 

3 a. g. e s. 375/62 

4 Emali et-Tusi, 296/582 

5 Kenz’ul Ummal, 23610 

6 a. g. e 23620 

7 Nehc’ul Belağa, 252. hikmet 

8 a. g. e 192. hutbe 
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Oruç Kalkandır  

15. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç tut, zira oruç ateş 

karşısında bir kalkandır. Ölüm anında karnının aç olmasına 

güç yetirebilirsen öyle yap.” 1 

16. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç ateş karşısında bir 

kalkandır.” 2 

17. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç parçalamamak 

şartıyla bir kalkandır.” 3 

Oruç Bedenin Zekatıdır  

18. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir zekatı 

vardır. Bedenlerin zekatı da oruçtur.” 4 

19. İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir zekatı 

vardır. Bedenin zekatı ise müstahap oruçtur.” 5 

20. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç tutunuz ki salim 

kalasınız.” 6 

21. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç iki sıhhatten biridir.” 7 

Oruçlu Kimsenin Fazileti  

22. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruçlu kimsenin uykusu 

ibadet ve suskunluğu tesbihtir. Duası makbul ve ameli kat 

 
1 Deaim’ul İslam, 1/270 

2 el-Kafi, 4/62/1 

3 Bihar, 96/296/28 

4 Fezail’ul Eşher’us Selase, 75/57 

5 Bihar, 78/326/4 

6 ed-Deavat lil Ravendi, 76/179 

7 Gurer’ul Hikem, 1683 
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kattır. İftar anında oruçlu kimsenin duası Allah’ın 

dergahından reddedilmez.” 1 

23. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruçlu kimsenin uykusu 

ibadet ve sükutu tesbihtir, ameli makbul ve duası 

müstecaptır.” 2 

24. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç tutan kimse 

yatağında uyusa dahi Müslümanın gıybetini yapmadıkça 

Allah’a ibadet halindedir.” 3 

25. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruçlu kimsenin uykusu 

ibadet, nefes alması ise tesbihtir.” 4 

26. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cennetin Reyyan adında 

bir kapısı vardır ki oradan sadece oruçlu kimseler geçer.” 5 

Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: “Onlardan sonuncusu 

içeri girince kapı kapanır.”6 

27. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Yemek yemekle meşgul 

olan kimselerin yanından oruçlu kimse yanından geçince  

“Endamı tesbih eder, melekler ona selam gönderir, meleklerin 

selamı mağfiret dilemektir.” 7  

28. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkimi, orucu arzu 

ettiği yemeği yemekten kendisini sakındırırsa onu cennet 

yemeklerinden doyurması ve cennet şarabından 

susuzluğunu gidermesi Allah’a bir haktır.”8 

 
1 ed-Deavat lil Ravendi, 27/45, 46 

2 el-Fakih, 2/76/1783 

3 Sevab’ul A’mal, 75/1 

4 Kurb’ul Esnad, 95/324 

5 Mean’il Ahbar, 409/90 

6 A’lam’ud Din, 279 

7 Sevab’ul A’mal, 77/1 

8 Bihar, 40/331/13 
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29. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruçlu kimse iki sevinç 

içindedir: Orucu açma anındaki sevinç ve rabbiyle görüştüğü 

andaki sevinç.” 1 

30. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Herkim oruçlu bir kimseye 

iftar verirse onun sevabı gibi bir sevap elde eder.” 2 

31. Resulullah (s.a.a), iftar edince Allah’a şöyle arzederdi: “Allah’ım! 

Senin için oruç tuttum ve rızkınla iftar ettim. O halde onu 

bizden kabul et. Susuzluk gitti, damarlar sevindi ve ecir baki 

kaldı.” 3  

Faydasız Oruç  

32. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Nice oruç tutan kimsenin 

oruçtan nasibi açlık ve susuzluktur. Nice gece ibadete kalkan 

kimsenin kalkmaktan nasibi sadece uykusuzluktur.”4 

33. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç, insanın yemekten ve 

içmekten sakındığı gibi haramlardan sakınmasıdır.”5 

34. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Nice oruç tutan kimsenin, 

oruçtan elde ettiği ancak açlık ve susuzluktur. Nice gece 

namazı kılan kimsenin gece namazından elde ettiği ancak 

uykusuzluk ve yorgunluktur. Akıllıların uykusu ve iftarları 

ne güzeldir!”6 

 
1 el-Kafi, 4/65/15 

2 a. g. e 68/1 bak, tüm bölüme 

3 a. g. e s. 95/1 

4 Emali et-Tusi, 166/277 

5 Bihar, 96/294/21 

6 Nehc’ul Belağa, 145. hikmet 
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Müstehap Oruç Tutmaya Teşvik  

35. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim bir gün isteyerek 

(müstehap) oruç tutarsa, eğer kendisine yeryüzü dolu altın da 

verilse ecrini kamil olarak elde etmiş olmaz. Kamil ecrini 

sadece hesap günü (kıyamette) elde eder.”1 

36. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim Allah’tan sevap 

almak için isteyerek bir gün oruç tutarsa bağışlanması farz 

olur.”2 

37. İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Tebarek ve Teala 

farz namazı müstahap namazla kamil kıldı ve farz orucu da 

müstahap oruçla kemale erdirdi.”3 

38. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Tembellikten uzak 

durunuz. Zira rabbiniz merhametlidir ve az işinizi dahi taktir 

eder. İnsan… Allah-u Teala’nın rızayetini elde etmek için 

isteyerek oruç tutar ve Allah bu sebeple onu cennete koyar.”4 

39. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsan ilahi sevaba erişmek 

için bir gün isteyerek oruç tutar ve Allah bu sebeple onu 

cennete koyar.”5 

40. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah kuldan Ramazan ayı 

orucu dışında hiçbir orucun hesabını sormaz.”6 

 
1 Mean’il Ahbar, 409/91 

2 Emali es-Seduk, 443/2 

3 İlel’uş Şerayi, 285/1 

4 Sevab’ul A’mal, 62/1 

5 el-Kafi, 4/63/5 

6 Bihar, 82/294/25 
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Kalbin Orucu  

41. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kalbin günahları 

düşünmekten oruç tutması  midesinin yemekten oruçlu 

olmasından daha üstündür.”1 

42. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kalbin oruçlu olması, dilin 

oruçlu olmasından ve dilin oruçlu olması karnın oruçlu 

olmasından daha iyidir.”2 

43. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Nefsin dünya lezzetlerinden 

oruç tutması  en faydalı oruçtur.”3 

44. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bedenin orucu irade ve 

ihtiyar ile yemeklerden imsak etmek, azaptan korkmak, sevap 

ve ecre rağbet etmektir. Nefsin oruç tutması beş duyu 

organının diğer günahlardan korunması ve kalbin tüm 

kötülük sebeplerinden boş olmasıdır.”4 

Orucun Adabı  

45. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç insanın yemekten ve 

içmekten sakındığı gibi haramlardan sakınmasıdır.”5 

46. Fatımat’üz-Zehra (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer oruçlu kimse 

kulağını, gözünü ve organlarını korumazsa orucu ne işe 

yarar.”6 

47. Resulullah (s.a.a), Cabir b. Abdullah’a şöyle buyurmuştur: “Ey 

Cabir! Bu Ramazan ayının gündüzünde oruç tutar, gecesinin 

bir bölümünü ibadetle geçirir, karnını ve namusunu temiz 

 
1 Gurer’ul Hikem, 5873 

2 a. g. e 5890 

3 a. g. e 5874 

4 a. g. e 5888-5889 

5 Bihar, 96/294/21 

6 Deaim’ul İslam, 1/268 
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tutar, dilini korursa şüphesiz ki bu aydan çıkınca 

günahlarından da çıkmış olur.” Cabir şöyle arzetti: “Ey 

Allah’ın Resulü! Bu hadis ne kadar da güzeldir!” Allah Resulü 

şöyle buyurdu: “Ey Cabir! Bu şartlara riayet etmek ne kadar 

da zordur!”1 

48. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç tuttuğunda kulağına 

ve gözüne de (haramlardan) oruç tuttur. Tüm organlarını ve 

endamını çirkinlikten, çok konuşmaktan ve hizmetçine eziyet 

etmekten alıkoy. Sende oruç tutan kimsenin vakarı olmalı ve 

gücün yettiğince Allah’ın zikri dışında suskun kalmalısın. 

Oruçlu olduğun gün ile oruçlu olmadığın gün eşit 

olmamalıdır. Cinsel ilişki kurmaktan, öpmekten ve kahkaha 

atmaktan uzak dur. Zira Allah bu işlerden nefret eder.”2 

49. Resulullah (s.a.a), oruçlu haliyle cariyesine söven kadına şöyle 

buyurmuştur: “Nasıl oruçlusun ki cariyene sövüyorsun. Oruç 

sadece yemekten ve içmekten sakınmak değildir. Allah orucu 

bu ikisinin yanı sıra, orucu etkisiz kılan çirkin iş ve sözlere 

engel olsun diye taktir etmiştir. Ne yazık ki oruç tutanlar çok 

azdır ve açlık çekenler ise çoktur.”3 

50. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah 

şöyle buyurmuştur: “Her kim endamını ve organlarını 

haramlarımdan oruçlu tutmazsa benim için yemekten ve 

içmekten sakınmasına ne ihtiyacım var.”4 

51. Muhammed b. Müslim şöyle diyor: “İmam Sadık (a.s) şöyle 

buyurmuştur: “Oruç tuttuğunda kulağın, gözün, saçın ve 

derin de oruç tutmalıdır.” İmam başka organları da saydı ve 

 
1 el-Kafi, 4/87/2 

2 Bihar, 96/292/16 

3 a. g. e s. 293/16 

4 Firdevs, 5/242/8075 
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şöyle buyurdu: “Oruçlu olduğun gün ile oruçlu olmadığın 

gün eşit olmasın.”1 

52. İmam Seccad (a.s), Ramazan ayı geldiğinde yaptığı duasında şöyle 

buyurmuştur: “Uzuvlarımızı günahlardan koruyup seni 

hoşnut eden işleri işleterek bizi bu ayda oruç tutmaya 

muvaffak et. Öyle olsun ki, kulaklarımızla boş şeyler 

dinlemeyelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi 

sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama 

açtırmayalım; karnımıza helallerinden başkası girmesin; 

dilimiz senin açıkladığından başkasını konuşmasın; bizi 

sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete 

düşmeyelim; azabından koruyacak amelden başkasını yerine 

getirmeyelim.”2 

Sıcak Havada Oruç Tutmanın Fazileti  

53. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “En üstün cihad sıcak 

havada oruç tutmaktır.”3 

54. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sıcak havada oruç 

tutmak cihattır.”4 

55. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim sıcak bir günde 

aziz ve celil olan Allah için oruç tutarsa, aziz ve celil olan 

Allah yüzünü okşasın ve müjdelesin diye kendisine bin melek 

tayin eder. İftar edince de aziz ve celil olan Allah şöyle 

buyurur: “Senin kokun ve ruhun ne de güzeldir. Ey 

meleklerim! Şahit olunuz ki ben onu bağışladım.”5 

 
1 el-Kafi, 4/87/1 

2 Sahifet’us Seccadiye, 166, 44. dua 

3 Bihar, 96/256/38 

4 a. g. e s. 257/40 

5 el-Kafi, 4/65/17 
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56. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah için açlık ve 

susuzluk çeken kimseye ne mutlu.”1 

Kışın Oruç Tutmanın Fazileti  

57. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Rüzgarın getirdiği 

ganimet kış orucudur.”2 

58. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kış orucu rüzgarın 

getirdiği bir ganimettir.”3 

59. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kış müminin baharıdır. 

Geceleri uzundur, mümin ibadet için gece yarısı ondan 

yardım alır. Gündüzleri de kısadır, oruç tutmak için ondan 

yardım alır.”4 

Her Ayda Üç Gün Oruç Tutmaya Teşvik 

  

60. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her ay üç gün oruç tutmak, 

ayın ortasındaki Çarşamba günü, ilk Perşembe günü ve son 

Perşembe günü Şaban ayının orucu, göğsün vesveselerini ve 

kalbin ızdıraplarını ortadan kaldırır.”5 

61. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim her ay üç gün 

oruç tutarsa, tüm ömründe oruç tutmuş gibidir. Zira aziz ve 

celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Herkim iyilik ederse, 

kendisine on katı vardır.”6 

 
1 Vesail’uş Şia, 7/299/2 

2 Bihar, 96/257/40 

3 el-Fakih, 4/356/5762 

4 Mean’il Ahbar, 228/1 

5 el-Hisal, 612/10 

6 Deaim’ul İslam, 1/283 
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62. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ay üç gün oruç 

tutmak ve Ramazan ayından Ramazan ayına kadar oruç 

tutmak bir ömrün oruç ve iftarı sayılmaktadır.”1 

63. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim göğsünden 

birçok vesveselerin gitmesini isterse sabır ayında (Ramazan 

ayında) ve her ay üç gün oruç tutsun.”2 

64. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sabır  ayının (Ramazan) 

orucu ve her ay üç gün oruç tutmak göğsün vesveselerini 

ortadan kaldırır.”3 

65. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü (s.a.a) 

bi’setinin başlangıcında öyle bir oruç tutuyordu ki hakkında, 

“Artık orucu terketmeyecek” diyorlardı. Ama bir müddet 

sonra orucu öyle bir terkediyordu ki artık oruç tutmayacak” 

diyorlardı. Bir müddet sonra günaşırı oruç tutmaya başladı 

ve bu sünnet Davud’un (a.s) orucudur. Bir müddet sonra 

bunu da bıraktı ve her ayın ilk üç gününde oruç tuttu. Sonra 

bu metottan da el çekti ve on günde bir oruç tutmaya başladı. 

İlk Perşembe ve son Perşembe günü ve ayın ortasındaki 

Çarşamba günü ve dünyadan göçünceye kadar bu sünnet 

üzere amel etti.”4 

Orucun Mirası  

66. Mirac hadisinde şöyle yer almıştır: “Peygamber (s.a.a) şöyle 

arzetti: “Ey Rabbim! Orucun mirası nedir?” Allah şöyle 

buyurdu: “Oruç hikmeti, hikmet marifeti ve marifet ise yakini 

miras bırakır. Kul yakine ulaşınca da artık gece veya 

 
1 Kenz’ul Ummal, 23673 

2 Bihar, 97/108/48 

3 Kenz’ul Ummal, 23675 

4 el-Kafi, 4/90/2 
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gündüzünü nasıl geçireceğini, zorluk yoksa kolaylık içindemi 

olacağını önemsemez.”1 

 
1 Bihar, 77/27/6 
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 Oruçla İlgili Fıkhi Hükümler  

Orucun Manası 

Mukaddes İslam şeriatında oruç, günün tamamında (fecrin 

doğuşundan akşama kadar) Allah'ın emrine itaat etmek kastıyla 

yemekten, içmekten ve ayrıntıları daha sonra anlatılacak olan 

şeylerden kaçınmaktan ibarettir. 

Uyarı: 

"Orucun başlama vakti konusunda şer'î ölçü fecr-i kazip (yalancı 

fecir) değil, fecr-i sadıktır. Fecr-i sadığın teşhisi ise mükellefin 

görevidir. 

"Fecrin doğuşu (oruç için imsak etmenin vacip olduğu vakit) 

konusunda mehtaplı geceler ile diğer geceler arasında herhangi bir 

fark yoktur. 

"İhtiyata göre hareket etmek için sabah ezanı radyo ve 

televizyonlardan okunmaya başlandığında imsak edilmelidir. 

"Oruçlu kimse akşam ezanının başlamasıyla birlikte vaktin 

girdiğine emin olursa, ezanın başlamasıyla birlikte iftar edebilir ve 

bunun için ezanın bitmesini beklemesi gerekmez. 

Oruç Çeşitleri 

Bir açıdan oruç dörde ayrılır: 

1-Vacip oruç: Ramazan ayı orucu gibi. 

2-Müstahap oruç: Recep ve Şaban ayı oruçları gibi. 

3-Mekruh oruç: Aşura günü orucu gibi. 

4-Haram oruç: Ramazan ve Kurban bayramında tutulan oruç 

gibi. 

Uyarı: 

"Orucun kendisine zararlı olduğunu bilen veya zarar 

vermesinden korkan bir kimse oruç tutmamalıdır. Bu şahıs oruç 
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tutarsa orucu sahih değildir, hatta haramdır. Orucun zarar vereciğine 

emin olmak veya buna ihtimal vermek ister şahsi tecrübeyle olsun, 

ister güvenilir doktorun sözüyle olsun, ister de insanların genelinin 

kabul ettiği makul bir sebeple olsun fark etmez. 

"Orucun hastalığa sebebiyet verme olasılığını veya hastalığı 

şiddetlendirme olasılığını veyahut da oruç tutmaya kudretin olup 

olmadığını belirlemek, oruç tutan şahsın kendi teşhisine bağlıdır. 

Dolayısıyla doktor orucun zararlı olduğunu söyler, ama oruç tutacak 

kimse şahsi tecrübesiyle orucun kendisine zarar vermediğini bilirse, 

orucu tutması gerekir. Aynı şekilde doktor orucun zararsız olduğunu 

söyler, ama bu kimse kendi şahsi tecrübesine dayanarak orucun zarar 

vereceğine veya zarar verme ihtimali olduğuna inanırsa, oruç 

tutmamalıdır. 

"Oruç tutacak kimse orucun kendisine zarar vermeyeceğine 

inanır, oruç tutar ve daha sonra orucun ona zararlı olduğu anlaşılırsa, 

tuttuğu orucu daha sonra kaza etmelidir. 

"Hastaları, zararlı olduğundan veya zarar verme ihtimalinden 

dolayı oruç tutmaktan men eden doktorun sözü, güvenilir olduğu 

takdirde geçerlidir; aksi takdirde itibarı yoktur. 

Vacip Oruçlar 

1-Ramazan ayı orucu. 

2-Kaza orucu. 

3-Kefaret orucu. 

4-Anne-babanın kaza orucu. 

5-Adak, ahit ve yemin yoluyla vacip olan müstahap oruç. 

6-İtikâfın üçüncü gününün orucu. 

7-Temettü haccında kurban yerine tutulan oruç.1 

 
1-Hacı adayı, hac merasiminde borç alarak da olsa kurban kesme imkanına 

sahip olmazsa, kurban yerine üç gününü hac yolculuğunda yedi gününü de 
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Orucun Vacip Olma Şartları 

1-Buluğ. 

2-Akıl. 

3-Kudret. 

4-Baygın olmama. 

5-Yolcu olmama. 

6-Hayızlı ve nifaslı olmama. 

7-Orucun zararlı olmaması. 

8-Orucun çok meşakkatli olmaması. 

Uyarı: 

"Oruç, yukarıda belirtilen şartlara sahip kimselere vaciptir. 

Dolayısıyla baliğ olmayan çocuğa, deliye, baygına, oruç tutmaya 

gücü olmayan kimseye, yolcuya, hayızlı veya nifaslı kadına, orucun 

kendisine zararı ve çok fazla meşakkati olan kimselere oruç vacip 

değildir. (Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ileriki derslerde verilecektir.) 

"Az miktarda zaaf yüzünden oruç bozulamaz, ama zaaf artar ve 

tahammülü zor olursa, bozulabilir. Aynı şekilde oruç zararlı olur 

veya zarar verme ihtimali taşırsa, bozulabilir. Buna göre yeni buluğa 

ermiş kızların (meşhur görüşe binaen kamerî yıla göre dokuz yaşına 

girdiklerinde) oruç tutması vaciptir. Dolayısıyla orucun zorluğu ve 

bedenin zayıflığı gibi sebeplerle oruç tutmamaları caiz değildir. 

Ancak bu, onlar için zararlı olur veya tahammülü çok zor bir 

meşakkate neden olursa, oruçlarını bozabilirler. 

Orucun Sahihlik Şartları 

1-İslam. 

2-İman. 

 
vatanında olmak üzere on gün oruç tutmalıdır. 
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3-Akıl. 

4-Baygın olmama. 

5-Yolcu olmama. 

6-Hayızlı ve nifaslı olmama. 

7-Herhangi bir zararın söz konusu olması. 

8-Niyetli olma. 

9-Orucu bozan şeylerden kaçınma. 

10-Tutmakla yükümlü olunan bir başka vacip orucun olmaması. 

(Bu şart, müstahap oruç tutmak isteyenler için geçerlidir.) 

Uyarı: 

"Yukarıda belirtilen şartlara sahip kimsenin oruçları sahihtir. 

Buna göre kâfirin, delinin, baygın olanın, yolcunun, hayızlı ve 

nifaslının, kendisine zararlı olduğu halde oruç tutanın, niyetsiz oruç 

tutanın ve orucu bozan şeylerden herhangi birini yapanın orucu 

batıldır. Aynı şekilde daha önce bir başka vacip oruçla yükümlü olan 

kimsenin tuttuğu müstahap oruç sahih değildir. 

Niyet 

Niyetin Manası ve Gerekliliği: 

Bütün ibadetler gibi oruç da niyetle birlikte olmalıdır. Şöyle ki; 

yemek, içmek ve orucu bozan diğer şeylerden çekinmek, Allah'ın 

emri olduğu için olmalıdır. Mükellefin içinde böyle bir niyetin olması 

yeterlidir; dille söylemesi gerekmez. 

Niyetin Zamanı: 

Müstahap Oruçlarda: Akşamın ilk vaktinden akşam ezanına bir 

niyet edecek kadar vakit kalıncaya dek müstahap oruca niyet 

edilebilir. 

Vacip Oruçlarda: 
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1-Ramazan ayı orucu gibi muayyen1 vaciplerde: Sabah ezanına 

kadar niyet edilirse oruç sahihtir. Bu oruçta öğle ezanından önceye 

kadar niyeti bilerek geciktirmek orucu batıl eder, ama unutularak 

veya hüküm bilinmediğinden dolayı bu vakte kadar niyet 

geciktirilirse, vacip ihtiyat gereği oruca niyetlenilmeli, tutulmalı, 

daha sonra ise bu orucun kazası yerine getirilmelidir. Öğle ezanından 

sonra bu oruca niyet edilemez. 

2-Ramazan ayının kazası gibi muayyen olmayan vacip oruçlarda: 

Öğleye kadar niyet edilebilir, ama öğleden sonra niyet edilemez. 

,Oruç vakti fecrin doğuşuyla başladığından, niyet de fecirden 

sonraya ertelenmemelidir. Ancak fecirden önce niyet etmek daha 

iyidir. 

,Akşamın ilk vaktinde ertesi gün oruç tutacağını niyet eden bir 

kimse, uykuya dalar ve sabah ezanından önce uyanamazsa ya da 

meşgul olduğu bir işten dolayı sabah olduğunun farına varmazsa, 

daha sonra vaktin girdiğini anlasa da o günkü orucu tutabilir, 

sahihtir. 

Ramazan ayında bilerek sabah ezanına kadar niyet etmeyen ve 

gün içinde niyetlenen kimsenin orucu batıldır. Ancak o gün boyunca 

orucu batıl eden şeylerden uzak durmalı ve Ramazan ayından sonra 

o günün orucunu kaza etmelidir. 

Unutkanlıkla ya da hükmü bilmediğinden dolayı oruç için niyet 

etmeyen ve gün içinde durumu fark eden bir kimse, orucu bozan 

şeylerden herhangi birisini yapmışsa o günün orucu batıldır. Ancak 

gün boyu orucu batıl eden şeylerden sakınmalıdır. Durumu fark 

ettiğinde orucu bozan herhangi bir şey yapmamışsa bakılır: Eğer 

vakit öğleden sonraysa, orucu batıldır; ama öğleden önceyse vacip 

 
1-Muayyenden kasıt, vaciplik süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli 

olmasıdır. Ramazan ayında 1 Ramazan'dan 1 Şevval'e kadar oruç tutmak vaciptir, 

ama Ramazan ayının kaza oruçları için hangi gün oruç tutulacağı mükellefe bağlı 

olduğundan belirli bir günü yoktur. Mükellef Ramazan ve Kurban bayramları 

dışında herhangi bir günde kaza orucu tutabilir. Çev. 
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ihtiyat gereği oruca niyetlenmeli ve daha sonra o günün orucunu 

kaza etmelidir. 

,Kefaret ve kaza orucu gibi Ramazan orucu dışındaki vacip 

oruçlarda öğleye yakın bir vakte kadar orucu bozan herhangi bir şey 

yapmamış kimse, dilerse öğle vakti girmeden niyet edebilir ve o gün 

oruç tutabilir. 

,Müstahap oruçlar için gün içindeki herhangi bir vakitte niyet 

edilebilir. Ancak niyet vaktine kadar orucu bozan herhangi bir şey 

yapılmamış olmalıdır. 

,Ramazan ayına ait vacip kaza orucu olan bir kimse müstahap 

oruç tutamaz. Hatta vacip oruca niyetlenme vakti geçmiş olsa dahi 

(öğle vakti girse dahi), müstahap oruca niyet etmek sahih değildir. 

Bunu unutarak müstahap oruca niyet eden bir kimse, gün içinde 

(ister öğleden önce, ister öğleden sonra) durumu fark ederse, orucu 

batıldır. Ancak öğleden önce durumu fark etmişse, niyetini vacip 

kaza orucu niyetine çevirebilir ve bu şekilde tuttuğu oruç sahih olur. 

Uyarı: 

"Ramazan ayına ait kaza orucu olan bir kimse müstahap oruç 

tutarsa, bu oruç kaza orucu yerine geçmez. 

"Boynunda kaza orucu olup olmadığını bilmeyen bir kimse, 

"Vacip veya müstahap olsun, şer'an tutmam gereken oruç hangisiyse, 

o niyetle oruç tutuyorum" niyetiyle oruç tutarsa ve gerçekte 

boynunda kaza orucu olursa, tuttuğu bu oruç kaza orucu yerine 

geçer. 

Hasta bir kimse gün içinde iyileşirse oruca niyet etmesi 

gerekmez. Ancak öğleden önce iyileşirse ve o ana kadar orucu bozan 

herhangi bir şey yapmamışsa, müstahap ihtiyat gereği o günün 

orucuna niyet etmeli ve daha sonra kazasını yerine getirmelidir. 

Şüpheli Günde Niyet Etme: 

"Şaban ayının son günü mü, Ramazan ayının ilk günü mü?" 

olduğu belli olmayan günde oruç tutmak vacip değildir ve bu günde 
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oruç tutan kimse "Ramazan ayının ilk günü" niyetiyle oruç tutamaz. 

O gün ancak müstahap ya da kaza orucu niyetiyle oruç tutulabilir. 

Ancak daha sonra o günün Ramazan'ın ilk günü olduğu anlaşılırsa, o 

gün Ramazan orucunun ilk günü yerine geçer ve daha sonra o günün 

kaza edilmesi gerekmez. Gün içinde o günün Ramazan ayının ilk 

günü olduğunu anlayan bir kimse, o andan itibaren niyetini Ramazan 

ayı orucuna çevirmelidir. 

Niyette Devamlılık: 

1-Oruçta niyetin devamlılığı vaciptir. 

2-Niyetin devamlılığını bozan şeyler şunlardır: 

<Niyeti bozmak: Gün içerisinde oruç tutmaktan vazgeçip orucu 

devam ettirmemeye niyetlenmek demektir. Bu durumda oruç batıl 

olur ve yeniden orucu devam ettirmeye niyetlenmenin faydası olmaz. 

<Orucu devam ettirip ettirmeme konusunda tereddüt etmek: 

Burada tereddütten kasıt, mükellefin böyle bir ikilem içinde kalması, 

ancak henüz orucu bozacak bir şey yapmaya karar vermemesidir. Bu 

durumda vacip ihtiyat gereği orucunu tamamlamalı, daha sonra 

kazasını yerine getirmelidir. 

<Niyeti bozmaya azmetmek: Azmetmekten kasıt, mükellefin 

orucu bozacak herhangi bir şey yapmaya karar almış olması, ancak 

henüz orucunu bozacak bir şey gerçekleştirmemiş olmasıdır. Bu 

durumda da vacip ihtiyat gereği orucunu tamamlamalı, daha sonra 

kazasını yerine getirmelidir. 

Uyarı: 

"Niyetin devamlılığıyla ilgili belirtilen hükümler Ramazan ayı ve 

adak orucu gibi muayyen oruçlar için geçerlidir. Dolayısıyla sünnet 

oruçlarda ve muayyen olmayan vacip oruçlarda mükellef niyetini 

bozmak ister de orucu bozacak herhangi bir şey yapmazsa, öğleye 

kadar (müstahap oruçlarda da akşama kadar) yeniden niyet ederek 

orucunu tutabilir. 
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Orucu Bozan Şeyler 

1-Yemek-içmek. 

2-Cinsel ilişki. 

3-İstimna (mastürbasyon). 

4-Allah'a, peygamberlerine (a.s) ve masumlara (s.a.a) yalan isnat 

etmek (vacip ihtiyat gereği.) 

5-Boğaza yoğun toz kaçırmak (vacip ihtiyat gereği). 

6-Başın tamamını suya daldırmak (vacip ihtiyat gereği). 

7-Sabah ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas halinde kalmak. 

8-Sıvı şeylerle tenkiye yapmak. 

9-Kasıtlı olarak kusmak. 

Yemek-İçmek: 

1-Oruçlu olduğu halde bilerek bir şeyi yiyen ya da içen kimsenin 

orucu batıl olur. Yenilen veya içilen şey ister normal olarak yenilip 

içilen şeyler olsun, ister kâğıt gibi normalde yenilip içilmeyen şeyler 

olsun, ister de bir iki damla su veya biraz ekmek kırıntısı gibi az veya 

çok şeyler olsun hüküm aynıdır. 

2-Oruçlu kimse dişleri arasında kalmış yiyecek parçasını bilerek 

yutarsa orucu batıl olur. Ama dişlerinin arasında bir şey kaldığına 

emin olmazsa ya da dişleri arasında kalan şeyin boğaza ulaştığına 

emin değilse veya o şeyi bilerek yutmamışsa orucu batıl olmaz. 

3-Vacip veya müstahap oruçlarda bilmeden veya yanlışlıkla bir 

şeyi yiyip-içmek orucu batıl etmez. 

4-Ağızdaki tükürüğü yutmak orucu batıl etmez. 

5-Vacip ihtiyat gereği oruçlu kimse vitamin iğnesi, damara 

yapılan iğneler ve serum çeşitlerini yaptırmaktan çekinmelidir. Kola 

yapılan iğneler, uyuşturma amaçlı yapılan iğneler ve yaraların 

üzerine konan ilaçların sakıncası yoktur. 
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6-Vacip ihtiyat gereği oruçlu kimse burun ve dilaltı yoluyla 

bedene alınan uyuşturucu maddelerden sakınmalıdır. 

7-Sahur yemeği yerken sabah olduğunu fark eden bir kimse, 

ağzındaki lokmayı dışarı çıkarmalıdır. Bilerek yuttuğu takdirde 

orucu batıl olur. 

8-Boğazdaki balgamı, ağzın içine ulaşmadığı sürece yutmak 

orucu batıl etmez. Ancak ağzın içine ulaşmışsa, vacip ihtiyat gereği 

yutulmamalıdır. 

9-Tansiyon tedavisi için hap kullanmak zorunda olan oruçlunun 

bu hapı kullanmasında bir sakınca yoktur. Ancak kullandığı takdirde 

orucu batıl olur. (Tıbbî tedavi için hap kullanmak "yemek" hükmüne 

girer). 

10-Diş etinden gelen kan yutulmadığı müddetçe orucu batıl 

etmez. Sözü edilen kan tükürüğün içinde kaybolacak kadar az olursa 

necis değildir ve onu yutmanın sakıncası yoktur. Yine, tükürüğün 

kanlı olup olmadığında şüphe edilirse, onu yutmanın sakıncası 

yoktur ve oruca bir zararı olmaz. 

Uyarı: 

"Sırf ağızdan kan geldi diye oruç batıl olmaz, ama o kanın boğaza 

ulaşmasını engellemek vaciptir. 

Cinsel ilişki: 

1-Cinsel ilişki, meni gelmese dahi orucu batıl eder. 

2-Oruçlu olduğunu unutarak cinsel ilişkiye giren kimsenin orucu 

batıl olmaz. Ancak hatırladığı an bu eylemi terk etmek zorundadır, 

aksi takdirde orucu batıl olur. 

İstimna (Mastürbasyon): 

1-Bilerek kendisinden meni gelmesine neden olacak bir iş yapan 

kimsenin orucu batıl olur. 
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2-Gündüz uyku halinde cenabet olmak orucu batıl etmez. Hatta 

oruçlu kimse uyuduğu zaman cenabet olacağını bilse dahi 

uyumasının sakıncası yoktur. 

3-Kendisinden meni çıkmak üzereyken uykudan uyanan 

kimsenin meni çıkmasını engellemesi gerekmez. 

Allah'a, peygamberlere ve masumlara (a.s) yalan isnat 

etmek: 

1-Sonradan tövbe edilse dahi Allah'a, peygamberlere ve 

masumlara (a.s) yalan isnat etmek orucu batıl eder. 

2-Yalan olduğu bilinmeyen kitaplarda yazılı hadisleri 

nakletmenin sakıncası yoktur. Ancak müstahap ihtiyat gereği hadisin 

yazıldığı kitap belirtilerek nakletmek daha iyidir. (Örneğin, "Falan 

kitapta Peygamberimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir" denebilir.) 

Boğaza yoğun toz kaçırmak: 

1-Oruçlu kimse vacip ihtiyat gereği, yeri süpürürken havaya 

kalkan yoğun toz kütlesinin boğazına kaçmasına mani olmalıdır. 

Ama boğaza kaçmadan, tozun sadece ağza ve buruna dolması orucu 

batıl etmez. Aynı şekilde, sigara vb. şeylerin dumanı, vacip ihtiyat 

gereği orucu batıl eder. 

2-Oruçlu kimse nefes darlığı dolayısıyla ilaçla karıştırılmış pudra 

veya sıkıştırılmış gaz spreyi kullanmak zorunda kalır da genzine 

kadar bu ilacı sıkarsa, orucu sakıncalı olur. Sözü edilen ilacı 

kullanmadan oruç tutması mümkün değilse veya kullanmadığı 

takdirde çok meşakkate sebep olacaksa bu spreyi kullanması caizdir, 

ama vacip ihtiyat gereği orucu bozan diğer şeylerden sakınmalı ve 

mümkün olduğu takdirde bu oruçları daha sonra ilaçsız olarak kaza 

etmelidir. 

Başı suya daldırmak: 

1-Bilerek başının tamamını suya daldıran oruçlunun vacip ihtiyat 

gereği orucu batıldır ve o günün orucunu kaza etmesi gerekir. 
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2-Bir önceki şıkta açıklanan başı suya daldırma meselesinde, 

sadece başın suya dalması ile bedenle birlikte başın suya dalması 

arasında bir fark yoktur (iki şekilde de oruç vacip ihtiyat gereği batıl 

olur). 

3-Başın bir kısmı suya daldırılır, çıkarılır ve daha sonra diğer 

kısmı suya daldırılırsa oruç batıl olmaz. 

4-Başın tamamı suya daldırılırken saçların bir kısmı dışarıda 

kalsa da oruç batıl olur. 

5-Başın tamamının suya dalıp dalmadığında şüphe edilirse oruç 

sahihtir. 

6-Elinde olmaksızın suya düşen ve başının tamamı suya dalan 

kimsenin orucu bozulmaz. Ancak başını hemen sudan dışarıya 

çıkarmalıdır. Oruçlu olduğunu unutarak başını suya daldıran 

kimsenin de orucu batıl olmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı an 

başını sudan çıkarmalıdır. 

7-Dalgıç elbisesi gibi su geçirmeyen bir elbiseyle suya dalan 

kimsenin giydiği elbise başına yapışık bir elbiseyse, orucu 

sakıncalıdır ve vacip ihtiyat gereği sonradan orucunu kaza etmelidir. 

8-Tas vb. bir şeyle başa su dökmek orucu bozmaz. 

Sabah ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas halinde 

kalmak: 

1-Ramazan ayı gecesinde cenabet olan bir kimse sabah ezanına 

kadar gusül almalıdır. Bilerek sabah ezanına kadar guslü geciktirmek 

orucu batıl eder. Bu hüküm, Ramazan orucunun kazasında geçerlidir. 

Uyarı: 

"Ramazan ayı gecesinde cenabet olan kimse herhangi bir kastı 

olmaksızın sabah ezanına kadar cenabet kalırsa, örneğin uykuda 

cenabet olur ve sabaha kadar uyuya kalırsa, orucu sahihtir. 

"Cenabet kalmaktan dolayı orucun batıl olması hükmü, Ramazan 

ayı orucuyla Ramazan ayı orucunun kazasına yöneliktir. Diğer 
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oruçlarda, özellikle de müstahap oruçlarda cenabet kalmak, orucun 

batıl olmasına neden olmaz. 

2-Ramazan ayında, fecrin doğuşuna dek gusletmeyi unutan ve 

bu halde sabahlayan bir kimsenin orucu batıldır. Vacip ihtiyat gereği 

Ramazan ayı orucunun kazasında da hüküm aynıdır. Ancak diğer 

oruçlarda bundan dolayı oruç batıl olmaz. 

3-Oruçlu kimsenin cenabetli olmaması gerektiğini bilmeyerek 

cenabetli olduğu halde birkaç gün oruç tutan kimsenin tuttuğu 

oruçlar batıldır ve bu oruçları kaza etmesi gerekir. 

4-Ramazan ayında, necis suyla guslettikten birkaç gün sonra 

böyle bir suyla guslettiğini fark eden kimsenin tutmuş olduğu oruçlar 

sahihtir. 

5-Ramazan ayı gecesinde gusletmesi gereken bir kimse vakit 

darlığı, suyun zararlı olması veya benzeri bir sebeple gusledemezse 

gusül yerine teyemmüm etmelidir. 

Uyarı: 

"(Gusül abdesti alamadığı için onun yerine) teyemmüm eden bir 

kimse, Ramazan ayı gecesinde kendisini bilerek cenabetli edebilir. 

Ancak sabah ezanına kadar teyemmüm alacak yeterlilikte vakti 

olmalıdır. 

"Cenabetli bir kimse sabah ezanından önce gusleder veya gusül 

yerine teyemmüm alır da sabah ezanından sonra elinde olmayarak 

tekrar kendisinden meni gelirse, orucu sahihtir. 

6-Uyku halinde cenabet olan kimsenin orucu batıl olmaz. 

Dolayısıyla oruçlu şahıs sabah ezanından önce ya da sonra uyur ve 

uykuda cenabet olur da ezandan sonra uyanırsa, bu cenabetlik onun 

orucuna zarar vermez. Ancak namaz kılmak için gusletmesi vaciptir 

ve namaz vaktine kadar guslü geciktirmesinin sakıncası yoktur. 

Uyarı: 
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"Ramazan dolayısıyla veya başka sebeple oruç tutan şahıs 

uykuda cenabet olursa, uyandıktan sonra hemen gusletmesi vacip 

değildir. 

7-Uyanıkken cenabet olan ya da uykuda cenabet olduktan sonra 

uyanan bir kimse, uyuduğu takdirde sabah ezanına kadar 

uyanamayacağını bilirse, cenabet guslü almadan uyuması caiz 

değildir. Eğer uyur ve ezan öncesi gusledemezse orucu batıl olur. 

Ancak uyurken sabah ezanından önce uyanacağına ihtimal verir ve 

uyandığında gusledeceğini düşünerek uyur da ezandan önce 

uyanamazsa orucu sahihtir. Ancak uyandıktan sonra tekrar uyur ve 

ezana kadar uyanamazsa, o günün orucunu kaza etmeli, müstahap 

ihtiyat gereği kefaret de vermelidir. 

Uyarı: 

"Ramazan ayı gecesinde, sabah ezanından önce uyanan ve cenabet 

olup olmadığında şüphe eden bir kimse, bu ihtimale itina etmeyerek 

tekrar uyur da sabah ezanından sonra uyandığında ezandan önce 

cenabet olduğunu anlarsa bakılır; bu durumda eğer sabah ezanından 

önce ilk uyandığında cenabetten bir eser görmemiş, sadece ihtimal 

vererek uyumuşsa, sabah ezanından önce cenabet olmuş olsa dahi 

orucu sahihtir. Yine, sabah ezanından önce cenabet olduğu halde 

cenabet olduğunun farkına varmayan ve sabah ezanından sonra 

durumu fark eden kimsenin de orucu sahihtir. 

8-Hayız veya nifas kanından temizlendikten sonra gusletmesi 

gereken kadının, sabah ezanına kadar gusletmeyi geciktirdiği 

takdirde orucu batıl olur. 

9-Oruçlu bir kadın, gün içinde, akşama yakın bir saatte dahi olsa 

hayız veya nifas kanı görecek olursa, orucu batıl olur. 

Uyarı: 
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"Muayyen adak orucu1 tutarken adet gören kadının orucu batıl 

olur ve adetten temizlendikten sonra o günün kazasını tutması 

gerekir. 

Sıvı şeylerle tenkiye yapmak: 

1-Sıvı şeylerle tenkiye yapmak, tedavi amaçlı dahi olsa orucu 

batıl eder. 

2-Bazı kadın hastalıklarının tedavisi için bedenin içine yerleştirmek 

suretiyle kullanılan yağlı fitiller orucu bozmaz. 

Bilerek kusmak: 

1-Hastalık dolayısıyla veya benzeri bir nedenle kusmak zorunda 

olunsa dahi bilerek kusmak orucu bozar. Ancak yanlışlıkla veya 

istem dışı kusmanın sakıncası yoktur. 

2-Geğirme esnasında mideden ağza gelen şeyler dışarı 

atılmalıdır. Ancak istem dışı olarak geri yutulması orucu bozmaz. 

Orucu bozan şeylerle ilgili birkaç mesele:  

1-Bilerek ve kendi isteğiyle orucu batıl eden şeylerden herhangi 

birini yapan kimsenin orucu batıl olur. Ancak bilerek olmazsa, mesela 

ayağı kayıp suya düşer de başı suya dalarsa veya unutarak bir şeyler 

yerse ya da zorla boğazına bir şeyler dökerlerse orucu batıl olmaz. Bu 

hükümde Ramazan orucuyla diğer oruçlar veya müstahap oruçla 

vacip oruçlar arasında bir fark yoktur. 

Uyarı: 

"Başkasının zorlaması sonucu (mesela orucunu yemediği 

takdirde kendisine veya malına zarar vermekle tehdit edilen ve bu 

 
1-Muayyen adak (nezir) orucu şöyledir; mesela bir kimse "Falan işim 

gerçekleşirse önümüzdeki Pazartesi günü oruç tutacağım" der ve o iş 

gerçekleşirse "Pazartesi günü oruç tutmak" ona vacip olur. Buna göre Pazartesi 

günü oruç tutmaya başlayan bir kadın, gün içinde adet görürse orucu bozulur ve 

bir başka gün Pazartesi gününün kazasını tutması gerekir. Böylece adağı da 

gerçekleşmiş olur. Çev. 
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zorunluluktan dolayı) orucu bozacak bir şey yapan kimsenin orucu 

batıl olur. 

2-Mükellef, yanlışlıkla orucu bozan bir şey yapar, daha sonra 

durumu fark eder ve orucunun batıl olduğunu zannederek bu kez 

bilinçli olarak orucunu bozarsa, (daha sonra önceki yaptığının 

orucunu bozmadığını anlasa da) orucu batıl olur. 

3-Mükellef orucu bozan bir şey yapıp yapmadığında şüphe 

derse, mesela ağzına dolan yoğun tozun boğazına kaçıp 

kaçmadığında veya ağzındaki suyu yutup yutmadığında şüphe 

ederse, orucu sahihtir. 

Bilerek Bozulan Ramazan Orucunun Kefareti 

Kefaret ve Kefaret Verilmesi Gereken Yerler: 

1-Ramazan ayında, şer'î bir özrü olmaksızın bilerek ve isteyerek 

orucu bozacak herhangi bir şey yapan kimse, bu orucun kazasına 

ilave olarak kefaret vermekle de yükümlü olur. Bozduğu takdirde 

kefaret vermesi gerektiğini bilip-bilmemek arasında bir fark yoktur 

(hükmü değiştirmez). 

Uyarı: 

"Herhangi bir özürden dolayı Ramazan orucunun kendisine 

vacip olmadığına ihtimal veren ve bundan dolayı oruç tutmayan 

kimse, daha sonra orucun kendisine vacip olduğunu anlarsa, kazaya 

ilave olarak kefaret de vermelidir (Ramazan ayı orucu sırf ihtimale 

dayanılarak bozulamaz). Ancak zarardan korkma nedeniyle oruç 

bozulur ve bu korku halkın nezdinde normal olarak karşılanırsa, 

sadece orucun kazası vacip olur; kefaret gerekmez. 

"Şer'î hükmü bilmediğinden dolayı orucu batıl eden bir şey 

yapan kimse, örneğin başını suya daldırırsa ve bunun orucu batıl 

ettiğini bilmezse, orucu batıl olur ve o orucu kaza etmesi gerekir; 

ancak kefaret gerekmez. 
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"Oruçlu kimse, haram olduğunu bildiği bir şey yapar, ancak bu 

haramın orucu batıl ettiğini bilmezse, kazaya ilave olarak vacip 

ihtiyat gereği kefaret de vermelidir. 

"Belli bir sebepten dolayı mükellefe orucu bozmak vacip veya 

caiz olursa, örneğin orucu batıl edecek bir şey yapmaya mecbur 

edilirse veya boğulan birisini kurtarmak için suya dalmak zorunda 

kalırsa, kefaret vacip olmaz; ama o günün orucunu kaza etmesi 

gerekir. 

2-Oruçlu iken insanın içinden ağzına bir şeyler gelirse onları geri 

yutmamalıdır. Bilerek yutulduğu takdirde kaza ve kefaret gerektirir. 

3-Kendisine güvenilmeyecek bir kimse iftar vaktinin girdiğini 

söyler de onun sözüne binaen iftar edilirse, daha sonra iftar vaktinin 

girmediği anlaşıldığı takdire kaza ve kefaret vacip olur. 

4-Ramazan ayında oruçlu bir kimse oruçlu eşiyle cinsel ilişkiye 

girer ve eşi de buna razı olursa, bilerek oruçlarını bozmuş sayılırlar 

ve her ikisine de kazayla kefaret vacip olur. 

Kefaretin miktarı ve verilme şekli: 

1-Ramazan orucunun bilerek bozulması halinde kefaret olarak şu 

üç şeyden biri verilmelidir: 

<Bir köle azat etmek 

<Altmış gün oruç tutmak 

<Altmış fakire yemek vermek 

Uyarı: 

"Çağımızda köle ve kölelik olmadığı için mükellef geriye kalan 

iki şeyden birini yapmalıdır. 

"Kefaretin miktarında zina, istimna ve haram bir şey yiyip içerek 

orucu bozmak gibi, orucu helal bir şeyle bozmak ile haram bir şeyle 

bozmak arasında bir fark yoktur. Ancak haram bir şeyle oruç 

bozulduğunda müstahap ihtiyat gereği cem kefareti verilmelidir; 

yani hem bir köle azat edilmeli, hem altmış gün oruç tutulmalı, hem 

de altmış fakir doyurulmalıdır. 
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"Mükellef bunlardan hiçbirini yapmaya kadir değilse, gücünün 

yettiği miktarda fakir doyurmalı ve vacip ihtiyat gereği istiğfar da 

etmelidir. Hiçbir şekilde fakir doyurmaya kadir değilse, sadece 

istiğfar etmesi de yeterlidir; yani hem dille hem de kalben 

"Estağfirullâh" (Allah'tan bağışlanma diliyorum) demelidir. 

"Oruç tutmaya ve fakir doyurmaya gücü yetmediğinden dolayı 

istiğfar etmekle yükümlü olan biri daha sonra oruç tutacak veya fakir 

doyuracak güce ulaşırsa, oruç tutması veya fakir doyurması 

gerekmez. Ancak müstahap ihtiyat gereği bu işi yapabilir. 

2-Ramazan ayının kefaretini altmış gün oruç tutarak ödemek 

isteyen bir kimse, bir ay ve diğer aydan da en az bir gün kesintisiz 

olarak oruç tutmalıdır. Ama ikinci aydan geri kalan günleri ardı 

ardına tutması gerekmez. 

3-Ramazan ayı kefareti olarak altmış gün oruç tutmak isteyen bir 

kadın, bu oruçları tutma esnasında hayız vb. durumlarla karşılaşırsa 

âdeti bittikten sonra orucuna kaldığı yerden devam edebilir ve bu 

oruçlara yeniden başlaması gerekmez. 

4-Altmış fakiri doyurma işi iki şekilde yapılabilir: 

<Hazır yemekle doyurmak 

<Kişi başına 750 gram (1 mud) buğday, un, pirinç vb. gıda 

maddesi vermek. 

5-Oruç kefareti olarak altmış fakiri doyurmak isteyen bir kimse 

altmış fakire ulaşabiliyorsa, bir kişiye birden fazla fakir hakkı 

vermemeli, her fakire bir kişilik yemek vermelidir. Ancak fakirin ev 

halkı sayısınca ona yemek vermenin sakıncası yoktur. 

Uyarı: 

"Fakir konusunda çocuk veya yetişkin, kadın veya erkek arasında 

bir fark yoktur. 

Kefaret Hükümleri 

1-Bir günde birden fazla orucu bozacak iş yapan kimseye sadece 

bir kefaret vacip olur. Ancak cinsel ilişki veya istimnayla bozulursa, 
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vacip ihtiyat gereği istimna veya cinsel ilişki sayısınca kefaret 

verilmelidir. 

2-Orucunu bilerek batıl eden kimse, orucunu bozduktan sonra 

yolculuğu çıkarsa, bu yolculuk, kefaretin onun boynundan 

kalkmasına neden olmaz. Dolayısıyla Ramazan ayında gece cenabet 

olan bir kimse uykudan uyanır, cenabet olduğunu fark eder, ama 

fecirden önce gusül veya teyemmüm etmez de oruçtan kurtulmak 

için fecirden sonra yolculuğa çıkmaya karar vererek fecir sonrası 

yolculuğa çıkarsa, gece yolculuğa çıkmaya karar vermesi ile gündüz 

yolculuğa çıkması, kefaretin onun boynundan kalkmasına neden 

olmaz. 

3-Kefaret vermesi gereken bir kimsenin onu hemen yerine 

getirmesi gerekmez. Ancak "Vacibi yapmada tembellik ediyor" 

denecek kadar geciktirilmemelidir. 

4-Vacip kefaretin üzerinden birkaç yıl geçerse, miktarında bir 

artış olmaz. 

5-Orucun kefaretinde kazayla kefaret arasında tertip (sıralama) 

şart değildir. 

Ramazan Ayına Ait Kaza Orucunun Kefareti  

Ramazan orucunun kazasını öğleden sonra bozmak caiz değildir; 

bilerek bozulduğu takdirde kefaret gerektirir. 

Uyarı: 

"Ramazan ayının kaza orucunu tutan bir kimse, vakit darlığı 

dışında, dilerse öğleden önce orucunu bozabilir. Örneğin beş gün 

kaza orucu varsa ve Ramazan ayına da beş gün kalmışsa, vacip ihtiyat 

gereği öğleden önce orucunu bozamaz; ancak bozduğu takdirde 

kefareti yoktur. 

"Ücret karşılığı ölen kimsenin kaza orucunu tutan kimse, öğleden 

sonra orucunu bozarsa kefaret vermesi gerekmez. 

Ramazan ayına ait kaza orucunun kefareti, on fakire yemek 

vermektir. Buna gücü olmayan kimse ise üç gün oruç tutmalıdır. 
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Geciktirme Kefareti 

Ramazan ayı orucunu bir özürden dolayı tutamayan ve herhangi 

bir özrü olmadığı halde bir sonraki Ramazan ayına kadar bunu kaza 

etmeyen kimse, daha sonra o orucu kaza etmeli ve ilave olarak 

gecikme kefareti vermelidir. Ancak orucun kazasını bir sonraki 

Ramazan'a kadar mazur olduğundan dolayı tutamazsa, mesela 

yolcuysa ve bu yolculuğu bir dahaki Ramazan'a kadar devam ederse, 

sadece oruçların kazasını tutması yeterlidir ve kefaret vermesi 

gerekmez. Ancak müstahap ihtiyata uymak isterse, kazayla birlikte 

kefaret de vermelidir. Hastalıkla ilgili ayrıntılar, ileriki konularda 

açıklanacaktır. 

Uyarı: 

"Ramazan ayının kaza orucunu bir sonraki Ramazan'a kadar 

geciktirmenin kefaret gerektirdiğini bilmemek, kefareti ortadan 

kaldırmaz. Dolayısıyla bu meseleyi bilmeyerek Ramazan ayının kaza 

oruçlarını bir sonraki Ramazan'a kadar kaza etmeyen kimse, kazaya 

ilave olarak geciktirme kefareti de vermelidir. 

"Ramazan ayı orucunun kazasının geciktirilmesi bir kez kefaret 

gerektirir; birkaç yıl geciktirmek kefaret miktarını arttırmaz. 

Dolayısıyla Ramazan ayının oruçlarının kazasını birkaç yıl geciktiren 

kimse kazaya ilave olarak her gün için sadece bir gecikme kefareti 

(mesela; aradan üç yıl geçmiş olsa bile, yedi gün kaza orucu varsa, 

yedi gün kaza orucu tutmak ve yedi kefaret) vermekle mükelleftir. 

Geciktirme kefareti 1 mud (750 gram) yiyecektir ve fakire 

verilmelidir. 

Uyarı: 

"Her gün için 750 gram kefaret vermesi gereken mükellef, dilerse 

birkaç günün kefaretini bir fakire verebilir. 

Fidye 

Kimler Fidye Vermelidir? 
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1-Oruç tutmanın kendileri için meşakkatli olduğu yaşlı kadın ve 

erkekler. 

2-Susama hastalığı nedeniyle sık sık su içmeleri gereken ve bu 

nedenle oruç tutmakta zorlanan hastalar. 

3-Doğumları yaklaştığından dolayı orucun gebeliklerine zararı 

olan hamile kadınlar. 

4-Sütü az olan ve oruç tuttuğu takdirde süt emen çocuğuna 

orucun zararı olan süt veren anneler. 

5-Hasta olduğundan dolayı orucun kendisine zararlı olduğu ve 

bir sonraki Ramazan'a kadar hastalığı devam eden kimseler. 

Orucun bebeğine zarar vermesinden korkan hamile kadınlar 

oruçlarını yemelidirler. Ancak tutmadıkları her gün için fidye 

vermeli, daha sonra oruçlarını kaza etmelidirler. 

Oruç tuttuğu takdirde sütünün azalacağından veya 

kuruyacağından korkan süt veren anneler, orucun süt verdikleri 

çocuğa zarar vermesinden korkarlarsa, oruçlarını yemelidirler. 

Ancak her gün için fidye vermeleri ve daha sonra oruçlarını kaza 

etmeleri gerekir. 

Hastalığı dolayısıyla Ramazan ayında oruç tutamayan kimse, bir 

sonraki Ramazan'a kadar iyileşmezse, tutamadığı oruçlarını kaza 

etmesi gerekmez, ancak tutamadığı her gün için fidye vermelidir. 

Uyarı: 

"Hastalığı dolayısıyla Ramazan ayı orucunu tutamayan kadın, 

bir sonraki Ramazan'a kadar iyileşmez ve bu yüzden oruçlarını kaza 

edemezse, fidye bizzat kendisine vacip olur; kocasına herhangi bir 

şey vacip olmaz. 

"İki yıl üst üste hamile olan ve şer'î özrü olduğundan dolayı 

orucunu tutamayan kadına sadece oruçlarının kazası vacip olur. 

Ancak orucunu cenine veya çocuğa zarar gelmesinden korktuğu için 

yemişse, kazaya ilave olarak fidye de vermesi gerekir. Aynı şekilde, 

tutmadığı yılın kazasını bir sonraki yıla kadar şer'î bir özrü 
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olmaksızın geciktirmişse, kaza ve fidyeye ilave olarak bir de 

geciktirme kefareti vermelidir. 

Fidyenin Miktarı: 

Fidyenin miktarı, geciktirme kefaretinin miktarı kadardır; yani 

her gün için bir fakire 750 gram yiyecek verilmelidir. 

Kefaretle ilgili bir hatırlatma: 

Belli bir günde oruç tutmayı nezrettiği halde o gün bilerek oruç 

tutmayan veya tuttuğu orucu bilerek bozan kimse, kefaret 

vermelidir. 

Uyarı: 

"Nezir/ adak kefareti yemin kefareti ile aynıdır. İleride "Yemin" 

başlığı altında açıklanacaktır. 

Kaza Gerektiren Kefaret Gerektirmeyen Yerler 

1-Ramazan ayında oruç tutmaya niyet etmeyen veya orucunu 

riyayla tutan kimse, orucu batıl eden herhangi bir şey yapmazsa, o 

günün orucunu kaza etmelidir; ancak kefaret vermesi gerekmez. 

2-Ramazan ayında cenabet guslü almayı unutup cenabetli bir 

şekilde bir veya birkaç gün oruç tutan kimse, o şekilde tuttuğu 

oruçları kaza etmelidir. 

3-Ramazan ayında, sahur vakti, sabah olup olmadığını 

araştırmadan sabah olmadığını sanarak orucu bozan şeylerden 

herhangi birini yapan kimse, daha sonra sabah olduğunu anlarsa o 

günün kazasını tutmalıdır. Ancak aynı kimse araştırır, henüz sabah 

olmadığını anlar ve orucu bozan herhangi bir şey yapar da daha 

sonra sabah olduğunu anlarsa, o günün orucunu kaza etmesi 

gerekmez. 

4-Ramazan ayında havanın kararmasından veya şer'an sözü delil 

sayılan birinin haber vermesinden dolayı akşam olduğuna inanarak 

iftar eden bir kimse, daha sonra o vakitte henüz akşam olmadığını 

anlarsa, o günün kazasını tutmalıdır. 
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5-Havanın bulutlu olmasından dolayı akşam olduğunu sanarak 

iftar eden bir kimse, daha sonra akşam vaktinin girmediğini anlarsa, 

o günün orucunu kaza etmesi gerekmez. 

6-Sahur vaktinde sabah olduğuna yakin edilmedikçe orucu batıl 

eden şeylerin yapılmasının sakıncası yoktur. Ancak daha sonra o 

vakitte sabah olduğu anlaşılırsa, bu durumun hükmü üçüncü 

meselede açıklandığı gibidir. 

7-Oruçlu kimse Ramazan ayında akşam olduğuna emin olmadan 

iftar edemez. Ancak akşam olduğuna emin olur da iftar eder ve daha 

sonra akşam olmadığını anlarsa, dört ve beşinci meselede söylendiği 

şekilde davranılmalıdır. 

8-Abdest alırken müstahap olduğu için gargara yapan kimsenin, 

elinde olmaksızın boğazına su kaçarsa, orucu sahihtir ve kaza etmesi 

gerekmez. Ancak gargarayı abdestten dolayı değil de serinlemek vb. 

sebeplerle yapar ve elinde olmadan boğazına su kaçarsa, o günün 

orucunu kaza etmesi gerekir. 

Kaza Orucu Hükümleri 

1-Birkaç gün koma halinde baygın yatan kimse, bu nedenle farz 

oruçlarını tutamamışsa, onları kaza etmesi gerekmez. 

2-Sarhoşluk nedeniyle oruç tutamayan, mesela sarhoş 

olduğundan dolayı niyet edemeyen kimse, akşama kadar orucu 

bozan bir şey yapmasa dahi o günün orucunu kaza etmelidir. 

3-Oruca niyet ettikten sonra sarhoş olan, özellikle de aklı devre 

dışı bırakan aşırı sarhoşluklarda günün tamamını veya bir kısmını bu 

halde geçiren kimse, vacip ihtiyat gereği o günün orucunu kaza 

etmelidir. 

Uyarı: 

"İkinci ve üçüncü meselede sarhoş edici maddeyi kullanan kimse; 

ister haram olduğunu bilerek kullansın, ister sarhoş edici olduğunu 

bilmeden veya hastalık gibi helal bir nedenle kullansın, hüküm 

değişmez. 
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4-Kadınlar aybaşı hallerinden veya hamilelikten dolayı 

tutamadıkları oruçları Ramazan ayından sonra kaza etmelidirler. 

5-Belli bir mazeretten dolayı birkaç gün oruç tutmayan kimse, 

daha sonra kaç gün oruç tutmadığını hatırlamazsa; mesela Ramazan 

ayının 25. günü mü, yoksa 26. günü mü yolculuğa çıktığını ve bundan 

dolayı 5 gün mü, yoksa 6 gün mü kaza etmesi gerektiğini bilmiyorsa, 

az olan miktarı kaza edebilir. Ancak orucu yemeye başladığı günü 

bilirse; mesela 5. gün yolculuğa çıktığını biliyor, ama 10. gün mü, 

yoksa 11. gün mü yolculuktan döndüğünü bilmiyorsa, bu durumda 

vacip ihtiyat gereği fazla olan ihtimalin kazasını etmelidir. 

6-Birden fazla Ramazan ayına ait kazası olan kimse, hangisinin 

kazasını önce tutarsa sakıncası yoktur. Ancak son Ramazan'ın 

kazasının vakti daralırsa, mesela son Ramazan'dan beş gün kazası 

varsa ve bir sonraki Ramazan'a da sadece beş gün kalmışsa, vacip 

ihtiyat gereği son Ramazan'ın kazasını tutmalıdır. 

7-Ramazan ayının kazasını tutan kimse, kaza tutmak için başka 

vakti varsa, öğleden önce kaza orucunu bozabilir. Ama öğleden sonra 

bozmak caiz değildir. 

8-Hastalık dolayısıyla Ramazan ayı oruçlarını tutamayan kimse 

bir sonraki Ramazan'a kadar iyileşmezse, geçen Ramazan'ın 

kazalarını tutması vacip değildir. Ancak hastalık dışında bir özürden 

(örneğin yolculuğa çıktığından) dolayı oruçlarını yer ve bu özrü bir 

sonraki Ramazan'a kadar devam ederse, Ramazan ayı geçtikten sonra 

önceki Ramazan ayının oruçlarını kaza etmelidir. Yine, hastalık 

nedeniyle oruç tutamayan, bir sonraki Ramazan gelmeden iyileşen, 

ancak yolculuk gibi başka bir özür nedeniyle oruç tutamayan kimse, 

Ramazan ayından sonra oruçlarını kaza etmelidir. 

Orucun kazasıyla ilgili bir hatırlatma: 

Zayıflıktan ve güç yetirememekten dolayı oruçları tutamamak, 

oruçların kazasını tutma yükümlülüğünü kaldırmaz. Dolayısıyla 

yeni mükellef olmuş küçük kızlar, fiziksel zayıflıklarından dolayı 

oruç tutamazlar ve bir sonraki Ramazan'a kadar bu oruçları kaza 
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edecek güce sahip olamazlarsa, tutamadıkları günleri daha sonra 

kaza etmelidirler. Aynı şekilde, birkaç yıl oruç tutmayan ve daha 

sonra tövbe ederek oruçlarını tutmaya karar veren kimse, tutamadığı 

oruçları kaza etmelidir. Bu oruçları kaza etmeye gücü yetmese dahi, 

yerine getirinceye dek kaza yükümlülüğü ortadan kalkmaz. 

Anne-Babanın Kaza Oruçları Hükümleri 

1-Babanın ve farz ihtiyat gereği annenin yolculuk dışı mazeretler 

nedeniyle tutamadıkları ve kaza edebilecekleri halde etmedikleri 

oruçlar, ölümlerinden sonra büyük oğullarına vacip olur. Bu oruçları 

büyük oğul ya kendisi tutmalı ya da birisini kiralayarak ona 

tutturmalıdır. Yolculuk dolayısıyla tutamadıkları oruçlara gelince; 

anne-baba bu oruçları tutmaya imkân veya fırsat bulamamış olsalar 

dahi, ölümlerinden sonra büyük oğul onları kaza etmelidir. 

2-Baba ve annenin bilerek tutmadıkları oruçları vacip ihtiyat 

gereği büyük oğlanın kendisi tutmalı veya ücret karşılığı bir 

başkasına tutturmalıdır. 

3-Baba ve annenin kazaya kalmış oruç ve namazlarında herhangi 

bir öncelik söz konusu değildir. Dolayısıyla oğul, namaz ile oruç 

arasında istediğine öncelik verebilir. 

Yolculuk Orucunun Hükümleri 

1-Ramazan ayında yolculuk yapan kimse, namazı seferi kıldığı 

yerlerde oruç tutmamalıdır. Bir yerde on gün kalmayı kast eden veya 

mesleği yolculuk olan kimseler gibi namazlarını tam kılması gereken 

yolcular da (istisna edilen yerler dışında) oruçlarını tutmalıdırlar. 

2-Oruçlu kimse öğleden sonra yolculuğu çıktığında orucunu 

tutmalıdır; ama öğleden önce yolculuğa çıkarsa orucu batıl olur. 

Ancak öğleden önce yolculuğa çıkan kimse ruhsat haddine 

ulaşmadan orucunu bozamaz. Aksi takdirde vacip ihtiyat gereği 

kefaret (orucu bilerek bozma kefareti) vermelidir. 

3-Öğleden önce vatanına veya en az on gün kalacağı bir yere 

ulaşan kimse, buraya varıncaya kadar orucu bozacak herhangi bir şey 

yapmamışsa, o günün orucunu tutmalıdır. Daha önce bozmuşsa, 
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sonradan o günü kaza etmelidir. Ancak öğleden sonra ulaşırsa o 

günün orucunu tutamaz. 

4-Oruç tutmamak için dahi olsa Ramazan ayında yolculuk 

yapmak caizdir. Ancak gerekli ve hayırlı işleri yapmak dışında 

yolculuğa çıkılmaması daha iyidir. 

Yolcu orucuyla ilgili bir mesele: 

Mescidu'l-Haram'da itikâf etmeye karar vermiş bir yolcu 

Mekke'de on gün kalmaya niyetlenmiş veya yolculukta oruç 

tutacağına dair nezirde bulunmuşsa, iki gün oruç tuttuktan sonra 

üçüncü günün orucunu tutarak itikâfını tamamlamalıdır. Ancak 

kalmayı kast etmemiş veya yolculukta oruç tutacağına dair nezirde 

bulunmamışsa, yolculukta tuttuğu oruçlar sahih olmaz ve buna bağlı 

olarak yapmış olduğu itikâf da sahih değildir. 

Ayın İlk Günü Nasıl Belirlenir? 

Ayın ilk günü şu yollarla belirlenir: 

1-Mükellefin bizzat ayı görmesiyle. 

2-İki adil şahidin şahitlik etmesiyle. 

3-İlme dayalı şöhretle. 

4-Otuz günün geride kalmasıyla. 

5-Şer'î hâkimin hükmetmesiyle. 

Ayın ilk gününü belirlemede ölçü, gün batımı sonrasında batan 

ve gün batımından önce görülebilen hilaldir. Dolayısıyla gün 

batımından önce veya gün batımına yakın saatlerde batan hilalin 

görülmesi yeterli değildir. 

Uyarı: 

"Hilali bir vesileyle görmek ile çıplak gözle görmek arasında bir 

fark yoktur; her ikisi de muteberdir. Önemli olan görme eyleminin 

gerçekleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla hilali gözle, gözlükle veya 

teleskopla görmenin hükmü aynıdır. Ancak "görme" olarak sayılıp 
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sayılmadığı belli olmadığı için, hilalin bilgisayara yansımış 

görüntüsüne binaen görüldüğüne hükmetmek sakıncalıdır. 

"Hilali görmek, başlı başına şer'î bir vecibe değildir. 

"Hilalin küçük ve aşağıda olması, büyük ve yukarıda olması ya 

da geniş veya dar olması gibi durumları, şer'î açıdan ayın birinci veya 

ikinci gününde olduğu anlamına gelmez. Ancak ayı bu şekillerden 

birinde görmek ilmî bir neticeye ulaşmaya yardımcı olursa, bu 

durumda mükellef ilminin neticesine göre hareket etmelidir. 

"Ayın ilk günü takvimler ve gök bilimcilerinin hesaplamalarıyla 

sabit olmaz. Ancak onların sözü yakine neden olursa, bu yakinin 

gereği yapılmalıdır. 

Bir şehirde ayın ilk günü sabit olursa, bu şehre yakın diğer 

şehirler için de ayın ilk günü sayılır. Ufukları bir olan uzak şehirler 

için de durum aynıdır. Buna göre doğudaki bir şehirde hilal 

görülürse, o şehre göre batısındaki şehirler için de bu yeterlidir. 

(Örneğin Ankara'da ay görülürse, Ankara'nın batısında olan İstanbul 

için de bu yeterlidir). Ancak bunun tersi yeterli olmaz. 

Uyarı: 

"Ufukların bir oluşundan maksat aynı enlem üzerinde olan 

şehirlerdir; dolayısıyla iki şehir aynı enlem üzerinde olursa, "Bu 

şehirlerin ufukları birdir", denir. Genel olarak iki şehir arasındaki 

ufuk farkı birisinde ay görüldüğünde diğerinde görüldü denmeyecek 

kadar fazlaysa, ayın batıdaki şehirlerde görülmesi, güneşin daha 

erken battığı doğudaki şehirler için yeterli değildir. Ama tersi olursa, 

yeterlidir. Dolayısıyla İran'ın batısında yer alan Türkiye'de ayın 

görülmesi, İran'da oturanlar için yeterli değildir. 

Şer'î hâkime göre hilalin görüldüğü sabit olsa da, hilalin 

görüldüğüne dair henüz hüküm vermedikçe başkaları onun bu 

görüşüne dayanarak "hilal göründü" diyemezler. Ancak diğerleri de 

hilalin görüldüğüne emin olurlarsa bu, yeterli olur. 

Uyarı: 
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"Hilali gören ve birtakım nedenlerden dolayı şehrin şer'î 

hâkiminin hilali göremeyeceğini bilen bir kimse, herhangi bir kargaşa 

söz konusu olmadığı sürece hilali gördüğünü şer'î hâkime bildirmek 

zorunda değildir. 

"Şer'î hâkim "Yarın bayramdır" der ve bunu ülke geneli için 

söylerse, sözü edilen hüküm şer'î açıdan bütün şehirleri kapsar. 

"Devlet tarafından ayın görüldüğünün ilan edilmesi, bu devletin 

İslam devleti olmasını gerektirmez. Bu konuda ölçü, mükellefin 

bulunduğu bölgede ayın görüldüğüne dair emin olmasını 

sağlayabilecek güvencedir. Mükellef emin olduktan sonra bu, onun 

için yeterlidir. 

"Hilalin görülmediği bir şehirde televizyon ve radyo gibi yayın 

organları tarafından hilalin görüldüğü duyurulduğu takdirde, bu 

duyurular mükellefin emin olmasını sağlarsa veya hilalin 

görüldüğüne dair Veliyy-i Fakih tarafından hüküm açıklanırsa 

yeterlidir ve araştırma yapmak gerekmez. 

Ufukları bir olan şehirlerde ayın ilk gününü gösteren hilalin 

görülmediği, ayı gören iki adil şahidin bulunmadığı ve şer'î hâkimin 

henüz hükmetmediği durumlarda ayın ilk günü belli oluncaya dek 

ihtiyat etmek gerekir. 

Ramazan'ın ilk günü belli olmadan oruç tutmak vacip değildir. 

Ancak daha sonra oruç tutulmayan günün Ramazan ayının ilk günü 

olduğu anlaşılırsa, o günün kazası edilmelidir. 

Ramazan'ın sön günü mü, yoksa Şevval ayının ilk günü mü olduğu 

belli olmayan günde oruç tutulmalıdır. Ancak gün içinde, akşama yakın 

bir saatte dahi olsa Şevval'in ilk günü olduğu anlaşılırsa, tutulan oruç 

bozulmalıdır. 

Oruçla İlgili Diğer Hükümler 

1-Kuran okumak, dua etmek ve dinî merasimlere katılmak için 

halkın genelinin uyanık kaldığı bir semtte, umumun faydalanması 

için cami hoparlöründen sahurla ilgili program yayınlanmasının 
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sakıncası yoktur. Ancak bu iş, camiye yakın evlerde rahatsızlığa 

neden olursa, caiz değildir. 

2-Ramazan ayına özel günlük duaları, ilahî rızayı elde etme ve 

sevap alma niyetiyle okumanın sakıncası yoktur. 

3-Müstahap orucu akşama kadar devam ettirmek vacip değildir. 

Mükellef, istediği an bu orucu bozabilir. Hatta mümin kardeşi onu 

bir şey yemeye davet ederse, davetine uyarak orucunu bozması 

müstahaptır. Davet üzere bir şey yemek her ne kadar orucu bozsa da, 

oruç tutan kimseyi müstahap orucun sevabından mahrum etmez. 

4-Herhangi bir yerde akşam olduğundan dolayı iftar edildikten 

sonra (yerel saat farkı nedeniyle) henüz akşam olmayan başka bir 

yere yolculuk edilirse, tutulan o günkü oruç sahihtir. Bu gibi 

durumlarda, mükellefin kendi şehrinde güneş battıktan sonra iftar 

etmiş olması örneğine göre; vardığı yerde, henüz güneş batmasa da, 

orucu bozacak şeyler yapmasının sakıncası yoktur. 

5-Ramazan ayının 27. gününe kadar kendi şehrinde oruç tutan, 

28. günün sabahı aynı ufka sahip başka bir şehre yolculuk eden ve 29. 

gün oraya varan kimse, burada bayram ilan edildiğini gördüğü 

takdirde bakmalıdır; eğer bayram ilanı sahih ve şer'î yolla yapılmışsa, 

29. günü sonradan kaza etmesi gerekmez. Ancak bu durumda ortaya 

çıkan netice şudur ki, (Ramazan ayı 28 günle tamamlanmadığı için) 

sözü edilen kimse, Ramazan ayının ilk gününün orucunu 

tutmamıştır. Dolayısıyla tutmadığına emin olduğu bu orucun 

kazasını yerine getirmelidir. 

 

 


	1. BÖLÜM: TEFSİR
	Enfal Suresinin Tefsiri
	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

	Ayetlerin Meali
	Ayetlerin Açıklaması
	Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması


	2. BÖLÜM: NEHC’ÜL BELAĞA
	Hz. Ali’nin İmam Hasan’a Vasiyeti
	3. BÖLÜM: SAHİFE-İ SECCADİYE
	Mekarim’ul Ahlak / Yüce Erdemler Duası
	4. BÖLÜM: HADİS
	İmam Ali b. Hüseyn Zeyn’ül Abidin'den (a.s) HAKLAR RİSALESİ
	Amellerin Hakları
	Önderlerin Hakları
	Raiyyetin Hakları
	Akrabaların Hakları

	4. BÖLÜM: FIKIH
	Orucun Önemi ve Adabı
	Oruçla İlili Hadisler
	Orucun Farz Oluşu
	Orucun Fazileti
	Orucun Farz Kılınışının Hikmeti
	Oruç Kalkandır
	Oruç Bedenin Zekatıdır
	Oruçlu Kimsenin Fazileti
	Faydasız Oruç
	Müstehap Oruç Tutmaya Teşvik
	Kalbin Orucu
	Orucun Adabı
	Sıcak Havada Oruç Tutmanın Fazileti
	Kışın Oruç Tutmanın Fazileti
	Her Ayda Üç Gün Oruç Tutmaya Teşvik
	Orucun Mirası

	Oruçla İlgili Fıkhi Hükümler
	Orucun Manası
	Oruç Çeşitleri
	Vacip Oruçlar
	Orucun Vacip Olma Şartları
	Orucun Sahihlik Şartları
	Niyet
	Niyetin Manası ve Gerekliliği:
	Şüpheli Günde Niyet Etme:
	Niyette Devamlılık:

	Orucu Bozan Şeyler
	Yemek-İçmek:
	Cinsel ilişki:
	İstimna (Mastürbasyon):
	Allah'a, peygamberlere ve masumlara (a.s) yalan isnat etmek:
	Boğaza yoğun toz kaçırmak:
	Başı suya daldırmak:
	Sabah ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas halinde kalmak:
	Sıvı şeylerle tenkiye yapmak:
	Bilerek kusmak:
	Orucu bozan şeylerle ilgili birkaç mesele:

	Bilerek Bozulan Ramazan Orucunun Kefareti
	Ramazan Ayına Ait Kaza Orucunun Kefareti
	Kaza Gerektiren Kefaret Gerektirmeyen Yerler

	Ayın İlk Günü Nasıl Belirlenir?
	Oruçla İlgili Diğer Hükümler



