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Cumhuru beyan na göre bu sûrei celile dahi Medenîdir. «

b=è� Ü¡ç¤a� ó¬¨Ûa¡ p
� ¤ a aë¢…£�ìªm¢ æ
¤ a� á¤×
¢ Š¢ß¢b¤í� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ » âyetinden maadas
¡ bã� bß� ü
hicreti seniyyeden sonra nâzil olmu'tur. Ancak Nehhas mevkî oldu+unu, Nakka' da Mekkede Medineye

hicret s ras nda nâzil oldu+unu söylemi'lerdir. Maamafih bunda Medenî âyetler bulundu+unda hiç htilâf

yoktur. En son nâzil olan sonundaki «

ò¡6Û� 5� Ø
� Û¤a ó¡Ï á¤Ø
¢ în©1¤í¢ é¢¨£ÜÛa 3
� ã� ìn¢1¤n� 
¤ í� » âyeti oldu+u da Buharîde
¡ Ó¢ 6Ù
mesturdur.

Âyetleri - Kûfî ta'dad nda yüz yetmi' be', Basrî ta'dad nda yüz yetmi' alt , 5amî ta'dad nda yüz yetmi'

yedidir.

Ihtilâfl olanlar - «

bà¦îÛ©a� b2¦aˆ� Ç� », « 63
� îj©�
£ Ûa aì¢Ü£š
¤ a� » dir.
¡ m� æ

Fas lalar - «

æPâP4Pa » dörttür ki « bäÜß » terkibinde toplanm 't r. «lam» bir « 3îj » de; «

æìã » bir « åîèß »

de; «

áîß » be' yerdedir. Mütebakis «El f» tir.

Kelimeleri - Üç bin yediyüz k rk be'tir.
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Meali 5erifi

Ey o bütün insan kömeleri! Sak n n o Rabb n za kar' gelmekten ki sizleri bir tek nefisten yaratt , ondan

e'ini yaratt da ikisinden bir çok erkekler ve di'iler üretti, sak n n o Allaha kar' gelmekten ki siz onun ve o

rahimlerin hurmetine biribirinizden dilek dilersiniz, çünkü o Allah üzerinizde gözcü bulunuyor 1 Allahdan

korkun da yetimlere mallar n verin ve temizi murdara (halâli harama) de+i'meyin, onlar n mallar n kenid

mallar n za kat b yemeyin çünkü o büyük bir vebal bulunuyor 2 e+er yetimlerin haklar n

gözetemiyece+inizden korkarsan z size halâl olan kad nlardan iki'er, üçer, dörder nikâh edin ve e+er bu

surette adalet yapam yaca+ n zdan korkarsan z o zaman bir tane veya milkiniz cariye al n, a+maman z için

bu daha muvaf kt r 3 ve ald + n z kad nlara mihirlerini efendicesine verin, 'ayed ondan biraz n kendileri

gönül ho'lu+ile ba+ 'larlarsa onu da içinize sine sine yeyin 4 maamafih Allah n sizi ba' na dikti+i
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mallar n z sefihlere vermeyin de bunlarda yapaca+ n z tasarruf ile onlar besleyin ve geydirin ve

kendilerine güzel güzel nas hat edin 5 ve yetimleri nikâh ça+ na ermelerine kadar gözedib deneyin, o vakit

kendilerinden bir rü'd hissettiniz mi hemen mallar n kendilerine teslim edin, büyüyecekler de ellerine

alacaklar diye o mallar israfla yeme+e kalkmay n ihtiyac olm yan tenezzül etmesin, muhtac olan da me'ru'

surette bir 'ey yesin, mallar n kendilerine teslim etti+iniz zaman da kar' lar nda 'ahid bulundurun,

hisab n z do+ru tutmak için Allah n harekât n z hisaba çekmekte olmas yeter 6 erkeklere bir pay var: ana

baba ve en yak n akriban n b rakt + ndan, di'ilere de bir pay var: ana bana ve en yak n akriban n

b rakt + ndan, az ndan da ço+undan da, farz k l nm ' birer pay 7 miras taksim olunurken uzak karabeti

bulunanlar ve yetimler, miskinler de haz r bulunuyorlarsa hem kendilerine ondan biraz bir 'ey verin hem

de gönüllerini alacak sözler söyleyin 8 hem titresin o kimseler ki arkalar na elleri ermez, güçleri yetmez bir

zürriyyet b rakacak olsalard onlara kar' korkacaklard , o halde Allahdan korksunlar ve sa+lam söz

söylesinler 9 yetimlerin zulmen mallar n yiyenler muhakkak kar nlar nda s rf bir ate' yerler ve yar n bir

ç lg n ate'e yaslan rlar 10

_____________

Bu sûre dahi bir hayli ahkâm ve tekâlifi mü'temildir. Evvelinde hukuk Rabbaniyye, uhuvveti ammei

insaniyye, evlâda, kad nlara, yetimlere re'fet ve 'efekat ve hukuklar n n edas , mallar n n muhafazas , nikâh

ve miras gibi hususata müteall k evamir ve ahkâm ile ba'lam ', âhiri de bu manâ ile h tam bulmu'tur.

Aral kta da aile terbiyesinden ba'lamas lâz m gelen taharet, salât, cihad, ülül'emre itaat emirleri gibi tekâlifi

tazammun etmi'tir. Bütün bunlar f trati insaniyye ile alâkadar ve terbiye esas na mübteni bulundu+u cihetle

sûre «

á¢Ø
¢ �2£‰� aìÔ¢�m£a 
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� b¬í� » h tabiyle ba'lam ' ve bu mesailde kad n n ve

kad nl +a
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pek mühim bir mevkii bulunmak haysiyyetile de ilk âyetinden itibaren kad n n h lkat ve 'erefine nazar

dikkat celb olunmu', ismine de «

1.

õ¡b
� ä£¡Ûa ñ¢‰� ì
¢ » tlak edilmi'tir.

›
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� b¬í� 

nsanl k unvaniyle ba'layn bu h tab amm, sûrei Bakarenin

evvelindeki ilk h tab amm htar ediyor. O h tab amm ittika gayesiyle «

á¢Ø
¢ �2£‰� aë†¢j¢Ç¤a » emrini

vermi' ve bunu h lkati be'eriyye delillerile tenvir ederek halden mebdee do+ru götürm'ü ve bilhassa h lkati

Âdem bahsini htar etmi' idi. Burada ise bu h tab do+rudan do+ru ittika emri ta'kib ediyor. Bunu da

bilhassa h lkati nisvan ile müteraf k halk delili velyediyor ki bunda «ey insanlar! art k temamen devrei

ittikaya girmeniz ve bervechi âti tekâlîfin zevk-u hikmetini idrak etmeniz s ras geldi ve ittika mesailinden en

mühim birisi de kad nlar mes'elesidir» gibi bir i''ar beli+ vard r. 5ayan dikkattir ki Kur'anda «

¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� b¬í� » matlaile ba'layan iki sûre vard r. Birisi bu, di+eri sûrei Haccd r. Bu sûre

Kur'an n n sf evvelinden dördünce Sûre oldu+u gibi Sûrei Hacc da n sf saniden dördüncü sûredir. Bu

Sûrenin ba' nda ittika mebdei h lkate celbi nazarla ta'lil edilmi' oldu+u gibi orada da âhiri h lkat ve ma'rifeti

mead ile ta'lil olunmu' «

á¥îÄ
¤ ‘
� ò¡Ç� b�
£ Ûa ò� Û� Œ� Û¤‹� �æ
£ a¡ » buyurulmu'tur. Bu suretle bu
© Ç� õ¥ó

iki Sûrenin ba'lar alettertib mebde' ve mead tan tt rm ' ve bununla her birinde hâkim olan ahkâm n kaydi

haysiyyetlerini de göstermi'tir. Fahruddini Razî der ki: «bu bahsin alt nda esrar kesire vard r.» lh.

›á¢Ø
¢ �2£‰� aìÔ¢�m£a Rabb n z n hukmi terbiye ve vikayesine giriniz, emrine muhalefetten sak n b
umumiyyetle inz bata tabi' olunuz, ikab ndan korununuz

›ñ§†� y
¤ ß¡ á¤Ø
¢ Ô� Ü� 
� ôˆ©�Û£a o rabb n z ki sizi tek bir nefisten, bir 'ah stan
¡ aë� 
§ 1¤ã� å
halketti. Binaenaleyh an'as l hepiniz bir babadan gelme karde'lersiniz ve hepiniz insans n z ve bir halik n

mahlûklar s n z. Bu mebadi üzerinde esasat

sh:»1272

hukuk yyenizi insaniyyet hakikatine ve terbiye esas na ibtina ettirerek hukuk uhuvette müraat etmeli ve

rabb n z n emri hilâf na hareketten sak nmal s n z, evet rabb n z bir nefis halk etti

›bè� u
� ë¤‹� bè� ä¤ß¡ Õ
� Ü� 
� ë�  ve obir nefisten e'ini de halk etti.» -Böyle bir ni'met ihsan eyledi. Biri
di+erinin can ndan kopmu' bir çift meydana getirdi «

bè� �Ü£×
¢ x
� aë� ‹¤ü
�¤ a Õ
� Ü� 
� ô©ˆ�Û£a æ
� bz
� j¤
¢ » binaenaleyh bu ni'met ve kudretin k ymet-ü
azametini takdir etmeli ve h lkat, tabiat e'yan n eseri de+il, halik e'yan n kudreti Rabbaniyyesi eseri

oldu+unu bilmeli ve ona itaat eylemeli, ikab ndan korkmal d r.

Mü'ahede ve tecribe ile ma'lûmdur ki bir babadan erkek evlâd olabildi+i gibi di'i de olabilir. Halbuki

kudreti hâlika tabiat e'yada olsa idi ne topraktan insan zuhur edebilirdi, ne de bir erkekten bir di'i evlâd

olabilirdi. Çünkü tabiat tt rad demek de+il ise hiç bir 'ey de+ildir. Halbuki ne erkek di'inin bir tt rad , ne de

di'i erke+in bir tt rad d r. Hiç kimse erke+e di'i, di'iye erkek diyemez, bunlar zatülfelkateyn gibi bir men'e'

de in'ikak etmi', hass yyetleri ayr vazifeleri yekdi+erini mütemmim etmi', hass yyetleri ayr vazifeleri

yekdi+erini mütemmin muhtelif tabiatl bir çifttirler. Ve ayn zamanda bir asl n tenevvüüdürler. Binaenaleyh

di+er a'razdan tecerrüd ederek s rf fennî ve tabiat ilmiyye nam na dü'ünen ve söyleyen fünun tabiiyye

ulemas da temamen mu'teriftirler ki tabiat mahza davas içinde bir tenevvü' kabili izah de+ildir. Ve kudreti

hâlika tabiat n fevk nda terbiyevî bir tesir icra eden ve â'âr n halk-u st fa ile meydana getiren bir rabb

a'lâd r. O halde tam ma'nâsile tabiat yoktur. Ve tabiat fikri ile mebdei ilmî olamaz. Çünkü bugün ahzedilen

bir tabiat yar n bir tenevvü' arzedebilir. Ve onun içindir ki mücerred k yasi ilmî her zaman için mi'yar ilm

olam yor. Cereyan vukuat ak llar durduruyor. Netekim blis de «

å
� ë� ‰§bã� å
¤ ß¡ óä©n� Ô¤Ü� 
� 7é¢ä¤ß¡ Š¥î¤
� bã�¯ a� » diye tabiat nariyyeye
§ îŸ
© ¤åß¡ é¢n� Ô¤Ü� 
bina etti+i k yasla aldanm 't r. Hakikaten
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i' tabiatte olsa idi tabiat akliyye hiç bir zaman erkekten di'i, di'iden erkek istintaç edemezdi. Hak kati vak a

ise böyle de+ildir. Bütün h lkati be'eriyyenin mebdeine ç k ld + zaman ise mes'ele daha ziyade tebarüz

etmektedir. Ak llar mebdei tesiri ne kendilerinde, ne de tabiat e'yada görmemeli, hepsinin fek nde hâl k

tealâ da görmelidir. O hâl k tealâ ki nefsi vahideden e'ini de halk etmek suretiyle kudreti rabbaniyyesini

gösterdi

›7õ¦b¬
� ã¡ë� aŠ¦îr©×
� ü¦ bu
� ‰¡ bà� è¢ä¤ß¡ �s
£ 2� ë�  ve bu ikisinden bir çok erkekler

ve kad nlar ne'retti, cihana yayd , ve elyevm mevcud insanlar böyle meydana geldi. Binaenaleyh hiç

yokken topraktan st fa ile insan yaratn ve o insandan e'ini yaratan ve iki insandan bittevalüd erkek di'i bir

çok evlâd ve ahfad yarat b Dünyaya yayan hâl k tealân n rübubiyyeti bir 'ah stan ordular, milletler

yeti'tirebilidi+ini bilmeli ve ona göre iyman tamm ile iyfay vazife etmeli, Allah yolunda hiç bir fedakârl ktan

çekinmemeli ve kanun izdivaca riayetle teksiri nüfusa ehemmiyyet vermeli ve bunlar n bir terbiyei

Rabbaniyye ile yeti'mesine i'tina eylemeli ve izdivaca saik olan temayülât fitriyyeyi suiisti'malden

sak nmal ve bu suretle bu günkü bir kaç insan yar n Dünyalar tutan ve kelimetullah i'lâ eden bir ümmeti

uzmâ olabilir. Ve Âh rette en büyük saadeti ihraz eder. Bu hakikate binaendir ki Resulullah «

ì¤Û� ë� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� á� ß� ü
¢ a¤ á¢Ø
¢ 2¡ óç¡b2� a¢ óã£¡b¡Ï� aìÜ¢
� bä� m� aìz
¢ ×
� bä� m�
Á
£ Ûb2¡ » buyurmu'tur.
¡ Ô¤�

Bu nefsi vahideden murad Hazreti Âdem, zevcinden murad da Hazreti Havva oldu+unda ittifak ve icma'

vard r. Hazreti Âdem «

â� …� a¨ ó¬¨1À
� •
¤ a é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ » ve «

¢ ìØ
æ
¢ î� Ï� å
¤ ×
¢ é¢Û� 4
� bÓ� �á£q¢ l
¤ ß¡ é¢Ô� Ü� 
� » medlûlü üzere topraktan bil' st fa
§ aŠ� m¢ å
halkolunmu', Hazreti Havva da nefsi Âdemden mün'aib olarak yarad lm 't r. Bu manâ haberlerde «Havva

Âdemin bir d l' ndan yarad ld » diye nakledilmi'tir ki bir in'ikak manâs ifade eder. Ve bu manâ zevciyyet

alâkas n n esas demektir,
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bir hadîsi sahihde «kad n bir d l ' gibidir, kad n, bir d l 'dan, bir d l' a'vecden halk olundu, onu do+rultma+a

kalkarsan k rars n, k r lmas da talak d r» buyurulmu'tur. Burada d l' a'vec bu in'ikaka i'aretle beraber

erkekler kad n beynindeki tehalüfi tabiata ve kad nlar n erkekle'tirilme+e kalk ' lmas onlar k r b atmak

demek oldu+una tenbihi havi bir temsildir. Bundan ba'ka bu te'a'ubun Cennetteki iptidai h lkatte vaki'

oldu+u da haberler de varid olmu' «

�ò�ä£v
� Û¤a Ù
� u
¢ ë¤‹� ë� o
� ã¤a� å
¤ Ø
¢ 
¤ a » âyeti dahi buna

delâlet etmekte bulunmu' oldu+undan Arza hubutlar , ya'ni Dünyaya geli'leri bu te'a'ubden sonra demek

olur. Maahaza 'unu da htar edelim ki nefsi vahide Âdem, zevci de Havva oldu+undan 'üphe olmamakla

âyet bunu eam bir mefhum ile ifade etmi'tir. Zira âyet bu manây mücerred hbar olarak de+il, kudreti

rabbaniyye delili olmak üzere hali haz rda ma'lûm ve me'hud olan cereyan h lkati i'had ederek ifade

etti+ine nazaran evvel emirde 'öyle bir istidlâli ilmîyi tazammum etmektedir. Görülüyor ki elyevm mevcud

olan insanlar n hepsinin h lkati evvelâ birer babadan ba'l yor, Analar telk h babalardan al yor. Fakat garibi

o ki erkek olan babadan gelen evlâd hep erkek olm yor. Bunda tt rad tabiat kaidesi cereyan etmiyor.

Bil'akis erkek nev'inin e'i olan di'i nev'i de h lâfi tabiat olarak erkekten halkkolunuyor. Ve erkekle di'inin

izdivac ndan bu sayede erkek ve kad n bir çok zürriyyet meydana geliyor. Ve bu suretle dünkü bir Âdem bir

müddet sonra büyük bir ailenin, bir kabilenin, bir rk n pederi oluyor, babalar e'siz evlâd yapam yor. Fakat

bu babda telk h yapan erkek ve alan kad n olmak haysiyyetile erkek mukaddem, kad n tâli bulunuyor.

Binaenaleyh erkeklerin kad nlardan te'a'ubu de emri vaki' olmakla beraber daha evvel hepsi erkekten

te'a'ub ediyor, mebdei tenasül erkek oluyor. 5u halde alel'umum erkek nev'iyle alel'umum kad n nev'i

bittekabül mülâhaza edildi+i
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zaman h lkati be'erin her batn ndaki mebdeine nazaran erkek rükni evvel, kad n rükni sani

bulundu+undan evvel emirde kad n n her halde erkekten te'a'ub etmi' oldu+u tahlilî bir surette tebeyyün

ediyor. Binaenaleyh halden mebde'e irca nazar olundu+u zaman tenasülün ikiden dört ve dörtten sekiz

gibi bir nisbeti hendesiyye ta'k b etmesi haysiyyetile bu günkü milyarlarla insanlar n cezri al n nca riyazî bir

surette sabit olur ki mebdei be'er Âdem ve Havva diye ifade edilen bir çifte, ya'ni bir erkekle bir kad na

raci'dir ve bunlar beyninde vahdeti asliyye ifade eden bir alâkai nefsiyye vard r. Ve bu alâkada erkek evvel,

kad n tâlidir. Ve binaenaleyh o kad n o erke+in nefsinden mün'aibdir, onun ruhundan kopmu'tur. Ancak

bu te'a'übde har ka, muza'aft r, zira onlar art k bizzarure ana baba ile mesbuk de+ildirler ve o kad n n o

erkekten te'a'ubu de bir evlâd te'a'ubu +ibi de+ildir. Hamilülcinseyn bir cüzeyrden çatallanan ve ileride

biribirlerine telâk etmek üzere mütekabil bir incizab besliyen ve müttehid bir gayeye hizmet eden muhtelif

hassiyyetli fail ve kabil bir çift vüreyk n in'ikak gibidir. Bu ise topraktan st fayi be'erî gibi bizzat halkullah

ile izah olunur. Bu istidlâlin tamam olmas için Arz n hudüsü mülâhazas n unutmamak lâz m gelir ki bu

evvelce beyan olunmu' idi. 'te âyeti kerime Âdem ve Havvan n h lkatini haber verirken halden maziye

giden böyle bir istidlâli de mutazamm n bir uslub beyan ile ifade etmi'tir. Binaenaleyh mazmun âyet hem

naklî, hem aklîdir.

«

«

bè� u
� ë¤‹� bè� ä¤ß¡ Õ
� Ü� 
� » «Minha» kaydiyle erke+in takaddümünü ifham ederken ayn zamanda

bè� u
� ë¤‹� » mefhumiyle de kad n n yarad l ' erke+i yaln zl ktan ve akametten kurtaran bir ni'meti uzmâ

oldu+unu ve bu ni'metin sui istimal edilmemesi ve 'ükrü eda olunmas lüzumunu dahi mü''irdir, netekim bir

hadîsi 'erifte Resulullah «dünya bir
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meta' ve Dünya meta n n en hay rl s mer'ei salihad r» buyurmu'tur. nsanlar bu ni'meti sui istimale müsteid

bulunduklar ndan evvelâ ittika emredilmi' ve 'u suretle te'kid de olunmu'tur.

›6â� by
� ‰¤ü
� ¤ aë� é©¡2 æ
� ìÛ¢ õ� b¬
� m� ôˆ©�Û£a é� ¨£ÜÛa aìÔ¢�m£aë�  « æ
� ìÛ¢ õ� b¬
� m� »
Âs m ve Hamze ve Kisaî k raetlerinde «

 » 'eddesiz, mütebakisinde 'eddeli okunur. Ma'nâ birdir. «

â� by
� ‰¤ü
� a¤ë� » Hamze k raetinde « â » esire, di+erlerinde üstün okunur. Binaenaleyh bunda iki vechi
tefsir vard r. Birine göre: «yekdi+erlerinizden bir 'ey reca ederken Allah a'k na, Allah için senden 'unu

reca ederim, deye nam na and verdi+iniz Allaha syan etmekten ve o rahimlerin hukuk-u haysiyyetini

gözetmemekten korkunuz» demektir, di+eri de «o Allaha syandan korkunuz, öyle ilâhî ve rahmanî bir

ahlâk ile hareket ediniz ki, siz o Allaha ve rahimlere and vererek yekdi+erinizden dilekle'irsiniz» demek

olur. Arablar akribal k hasebiyle mühim bir istirhamda bulunacaklar zaman «

� Û¢�bª
¤ a� » derler imi' «Allah ve rahim hakkiyçün reca ederim» ma'nâs nad r.
¡áy
¡ �Š£Ûaë� é¡¨£ÜÛb2¡ Ù
Bu ikinci ma'nâ her iki k raete göre de mümkindir. Fakat evvelki ma'nâ, Hamze k raetinin maadâs ndad r.

Evvelkinde hukukî noktai nazar sarih, ahlâkî noktai nazar z mnîdir. kincisi de bil'akisdir.

ERHAM; Rahimin cem'i, rahim «

 » n n kesriyle malûm ki kad nda çocuk yata+ olan uzvi mahsustur.

Fakat esbab karabete ve akribal +a dahi tlak olunur. Netekim s lai rahim, akribaya ihsan, kat'i rahim alâkai

karabeti kesmek demektir. Burada da esbab karabet ma'nâs nad r. Her halde rahim kelimesinin,

meveddet, merhamet, 'efekat ve r kkat i''ar etti+i ve bunlar kad nl + n muktezai h lkati bulundu+u cihetle

kad nlara r kkat-ü 'efekatle muamele etmek, 'eref-ü haysiyyetleri muktezai f tratlar muhafaza olunmak,

tecavüzden ve sui istimalden ve gayei izdivac hlâl edecek
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münasebetsizliklerden vikaye edilmek ve ehli beyt, evlâd-ü iyal, alel'umum akriba ve taâllukat hakk nda da

r kkati rahime yara'an rak k ve cazibedar bir meveddet beslemek ve bütün bunlar da mahabbetullah ile

mehafetullah n has l demek olan ittikaullah essa ittihaz edilib nik-ü bed, o noktai nazardan mülâhaza

olunmak ve binaenaleyh bu münasebatta ne erke+in ne kad n n hikmeti halk na ve gayei tenasüle muhalif

olan h rs ve gurur nefsanîleri, ne de akriban n emri lahîye mugayir arzu ve temayülleri nazar itibara

al nmay b her hususta hükmi lahî infaz edilmek lüzumu gösterilmi'tir. Bu babda bir hayli ehadisi 'erife

dahi vard r. Ezcümle:

1- «

¤ ß� ë� é¢¨£ÜÛa é¢Ü� •
å
� ë� ó¡äÜ� •
� ë� å
¤ ß� 4
¢ ìÔ¢m� ”
¡ Š¤È� Û¤b2¡ ò¥Ô� �Ü£È� ß¢ á¢y
¡ �Š£Ûa�
¢é¨Ü£Ûa é¢È� À
� Ó� óä¡È� À
� Ó� = rahim Ar'a as lm ', der ki: Beni gözedeni Allah gözetsin, beni terkedeni
Allah terketsin.»

2- Allah tealâ diyor ki: Ben, rahman n; o rahimdir. Ben ona ismimden bir isim mü'tak k ld m binaenaleyh

ona alâkadar olan, s le ve ihsan edene ihsan ederim, onu kesib atan , kat'i alâka edeni de mahrum ederim

=

¤åß¡ bà¦
¤ a¡ bè� Û� o
¢ Ô¤Ô� ‘
� á¢y
� ç¡ë� å
¢ à¨y
¤ �Š£Ûa bã� a� é¢¨£ÜÛa 4
¢ ìÔ¢í�
¡ �Š£Ûa ó
¢é¢n£�n£2� bè� È� À
� Ó� å
¤ ß� ë� é¢n¢Ü¤•
� ë� bè� Ü� •
� ë� å
¤ à� Ï� óà¡
¤ a¡ ».

3- «

¤åß¡ ë� á¡y
¤ ß¡ b2¦aì� q� 3
¢ v
� Ç¤a� é¡îÏ¡ é¢¨£ÜÛa É� îŸ
¤ ‘
� å
¤ ß¡ bß�
¡ �Š£Ûa ò¡Ü� •
¡ å
¡ a¢ õ§ó
ñ¡Š� u
� ß¡ ò¦2� ìÔ¢Ç¢ 3
¢ v
� Ç¤a� é¡2¡ é¢¨£ÜÛa ó
� –
¡ b1� Û¤a å
¡ îà¡î� Û¤aë� ó
¡ Ì¤j� Û¤a å
¡ Ç¢ 3
§ à¡Ç�
= Allaha itaat edilen 'eylerde s lai rahimden daha çabuk sevapl hiç bir 'ey yoktur. Allaha syan edilen

amellerde de ukubeti, be+ yden ve yalan yere yeminden daha çabuk olan hiç bir amel yoktur».

4- Sadaka ve s lai rahim, Allah bunlarla ömrü tezyid eder. Ve kötü ölümü def'eder, mahzûr ve mekruhu

da def'eder.

5-

|
� Û¤a á¡¡y�Š£Ûa ô‡¡ óÜ� Ç� ò¡Ó� †� �–
£ Ûa 3
¢ š
� Ï¤a� = sadakan n efdali dü'man
¡ ‘
¡ bØ

olan akribaya verilendir.

Hulâsa, «

á¢Ø
¢ �2£‰� aìÔ¢�m£a » alel'umum insanlar beynindeki uhuvveti âmmenin hlâlinden ve erkekle

kad n beynindeki
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temayülâti cinsiyyenin sui istimalinden, «

�é¨Ü£Ûa aìÔ¢�m£aë� » da aile ve akriba hukuk ve münasebetinin

hlâlinden tahziri tazammun etmektedir.

Ya'ni gerek münasebat umumiyye ve gerek münasebat hususiyyenizde Allaha syandan korkunuz,

Çünkü

›bj¦îÓ©‰� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ her halde Allah üzerinizde gözcüdür. Bütün

harekât n z onun taht murakabesindedir. Ef'alinizden, akvalinizden, niyyetlerinizden hiç biri ondan gizli

kalamaz.» -Görülüyor ki bu âyeti kerime, amîk bir belâgatle Sûrenin muhteveyat asliyyesine i'aret etmi' ve

sûrei Âli imran ta'k b etmesi haysiyyetiyle de zayiat harbiyyenin esbab telâfisine nazar dikkati

celbeylemi'tir. 5imdi emr olunan ittikan n mevkii tatbikleri beyan na ba'lan yor. Ve evvelâ rikkati erham ile

en ziyade münasebetdar olmak üzere hukuk eytamdan bed'olunuyor 'öyle ki:

Erham gözetiniz 2.

›ƒÛa á¤è¢Û� aì� ß¤a� ó¬¨ßbn� î� Û¤a aìm¢a¨ë�  ve yetimlere mallar n

veriniz.»- Rivayet olunuyor ki, Beni gatafandan bir adam nezdinde yetîm bir biraderzadesinin çokça bir

mal varm ', bali+ olunca mal n istemi', am cas men'etmi' bunun üzerine bu âyet nâzil olmu', o da Allah

ve resulüne itaat eder ve büyük vebalden Allaha s + n r z demi' ve mal teslim eylemi'tir. Hazreti

Peygamber de «böyle nefsin 'uhhundan vikaye olunub rabb na itaat eden, onun dâr na, ya'ni cennetine

girer» buyurmu'tur. Çocuk da mal n al nca fîsebilillâh infak etmi', Resulullah da «ecir sabit oldu, fakat vizir

bâki kald » buyurmu', «ya Resulâllah ecrin sabit oldu+unu anlad k, vizir nas l bâki kald , fîsebilillâh infak

ediyor?» Dediklerinde «çocu+un ecri sabit, fakat babas n n vizri bâk » buyurdu. Malûm ki sebebi nüzulün

hususiyyeti hükmün umumiyyetine mani' de+ildir. Ve bir kaç âyet sonra da bunun ne zaman verilece+i

beyan olunacakt r. Binaenaleyh burada «veriniz» demek
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«onlara göz dikmeyiniz ve s ras gelince hiç mü'kilât ç karmadan temamen veriniz ve vermek için iyi

muhafaza ediniz» demek olur. Bunun için buyuruluyor ki:

›:k
£ Ûb2¡ �sîj©‚
� Û¤a aìÛ¢�†£j� n� m� ü� ë� 
¡ î£¡�À

hem de habisi tayyibe de+i'tirme+e

kalkmay n z.» -Bundan 'u ma'nâlar anla' labilir.

1- Ey veliyler veya vasiyler, elinizde bulunan yetîmin temiz, ho' bir mal n kendinizin a'a+ l k kötü bir

mal n zla de+i'me+e kalkmay n z.

2- Yetîm mal size haram ve murdard r. Kendi mal n z ise halâl ve ho'tur. Binaenaleyh kendi halâl olan

mal n zla yetimin haram olan mal ndan bir istibdal, bir al ' veri' yapma+a kalmay n z, yetîmin emvalini

oldu+u gibi muhafaza ediniz, muhafaza için sat lmas lâz m gelenleri bile di+erlerine sat n z ki töhmet

alt nda kalmayas n z, bu noktada yetîmin emvali gayri menkulesiyle emvali menkule ve emvali

menkulesinden seriülfesad olub olmayanlar hakk ndaki ahkâm mündericdir.

3- Kendi mallar nza güzel güzel bak b da yetimin mal n kötü bir hale b rakmay n, ona kendi mal n za

bakar gibi ve hatta ondan ziyade bir i'tina ile bak n.

4- Yetîm mal n tecavüz edib almay n z ki elinizde güzel mallar n z n ona mukabil zayi' olmas na sebeb

olub da felâkete dü'meyin.

5- Nihayet kendi halâl rizk n za intizar eylemiyerek sab rs zlan b yetîmin mal n haram haram yemek için

pis bo+azl +a kalk 'may n z.» -Filvaki' bu ma'nâlardan her birini müfessirîn beyan etmi'lerdir.

Velhas l her vechile emvali eytam muhafaza ediniz

›6á¤Ø
¢ Û¡aì� ß¤a� ó¬¨Ûa¡ á¤è¢Û� aì� ß¤a� aì¬Ü¢×
¢ b¤m� ü� ë�  ve onlar n mallar n kendi mallar n za
zamm-ü ilâve ederek yemeyiniz, ya'ni istihlâk
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ve intifa' da etmeyiniz. Çünkü

›aŠ¦îj©×
� b2¦ìy
¢ æ
� b×
� é¢�£ãa¡ bunlar n her biri büyük bir vebal

olmu'tur.»-

«YETAMA» nedîm, nedama gibi yetîmin cem'idir. Veya cem'inin cem'idir. «yetîm» infirad ma'nas na

«yetem» den me'huzdur. Netekim emsalsiz incuya «dürriyetîm» denilir. 'bu infirad ma'nas mülâhazasile

babas vefat etmi' olana yetîm tlak edilmi'tir ki böyle yetîm kalma+a da «

bí » n n zammiyle «yütm»

denilir. Binaenaleyh bihasebillûga bu ismin hakk gerek sagîre ve gerek kebîre tlak olunabilmesidir. Çünkü

babadan infirad ma'nas bakidir. Fakat bihasebil'örf henüz kendini kurtaracak ça+a bali+ olmam '

bulunanlara muhtast r, Bu cihetle «yetîm» kelimesi bir za'f ve alel'husus zaf ak l ve noksan re'iy ma'nasile

de alâkadard r. Ve bundan dolay bülû+dan sonra bile rü'dünü bulam yanlar üzerinde yetîm ismi lûgaten

ve örfen bâki olabilece+i gibi zevcinden münferid kalan kad nlara dahi yetîm tlak edilir. Netekim

Resulullah bu ma'nada «

bè� 
¤ m¢ » buyurmu'tur ki bu istizan n
¡ 1¤ã� ó¡Ï ò¢à� în¡î� Û¤a Š¢ß� b¤n� 

sagîreye ait olam yaca+ ma'lûmdur. Di+er bir hadîsi 'erifte de «

ñ¡a� Š¤à� Û¤aë� á¡în¡î� Û¤a� å
£ Ûa óÏ¡ é� ¨£ÜÛa aìÔ¢�m£a¡ = yetîm ve kad n, bu iki zaiyf
¡ î¤1� îÈ¡�š
hakk nda Allahdan korkunuz» buyurulmakla yetimin za'f ma'nas gösterilmi'tir. Maamafih 'eyhuhat veya

kühulet devrinde bulunan erkek zaiyfül'ak l ve nâk sürre'y dahi olsa ona yetîm denilmedi+i de ma'lûm

bulundu+undan erke+e yetîm tlak ancak hali s garda veya henüz ona yak n bir ça+da bulunmas i'tibarile

oldu+u halde kad na babas ndan infirad i'tibarile ayn ma'nada ve kocas ndan infirad i'tibarile kebîre iken

dahi yetîm tlak edilmi'tir. «

á¡Ü¤z
¢ Û¤a †� È¤2� á� n¤í¢ ü� ihtilâmdan sonra yetimlik yoktur» hadîsi

'erifinin de yetîmin ma'nay lûgavî ve örfisini de+il, hükmi 'er'îyi, ya'ni bülû+tan i'tibaren yetîmlik hükmünün

kalkabildi+inin beyan olundu+u anla' l yor ki bununla da yetîmin ma'nay 'er'îsi takarrür etmi' olur. 5u

halde

sh:»1281

örfi lûgat noktai nazar ndan yetamâ ve eytam denilince babalar vefat etmi' o+lan veya k z küçükler ve

tazeler anla' labilece+i gibi kocas z kalm ' kad nlar da anla' labilecektir ve bunlar n hepsi 'ayan

merhamet ve mevridi ittikad r.

Alel'umum eytam n mallar ndan ba'ka nefisleri ve rzlar ve alelhusus her iki ma'nadan biriyle yetim olan

nisvan n nefisleri ve rzlar da en ziyade korunmas lâz m gelen mevak 'i ittikadand r. Bunun için 3.

›óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë�  ve e+er yetîmler hakk nda ksat
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ
yapamayaca+ n zdan, ya'ni gerek canlar gerek rzlar ve gerek mallar i'tibariyle ezher cihet adl-ü hakka

riayet edemiyece+inizden korkarsan z ki böyle büyük günâhtan elbette korkars n z ve korkman z lâz m

gelir. O halde

›7Ê
� b2� ‰¢ë� s
� Ü¨q¢ë� óä¨r¤ß� õ¡b¬
� ä£¡Ûa å
� ß¡ á¤Ø
¢ Û� l
� bŸ
� bß� aìz
¢ Ø
¡ ã¤bÏ� 
alinize göre kad nlardan iki'er, üçer, dörder size halâl ve ho' olanlar nikâh ediniz. Hem onlar zarar ve

tehküleden s yanete, hem de kendinizi zulm-ü tecavüzden vikayeye vesile olur. Umumiyyetle kad nlar

kimsesizlikten ve mehzuliyyetten kurtulur. Siz de zina ve saire gibi günâhlara, cevrlere dü'mezsiniz, ancak

bunda da müteaddid kad nlar beyninde adaleti muhafaza etmek, birine di+erinden ziyade muamele

etmemek lâz md r. Bunun için

›aìÛ¢†¡È¤m� ü�£ a� á¤n¢1¤
¤ b¡Ï�  ve e+er müteaddid kad nlar
¡ æ

beyninde de adalet yapamayaca+ n zdan korkars n z. -Ki bundan da korkmal s n z- O halde

›ñ¦†� y
¡ aì� Ï�  ancak bir kad n nikâh ediniz.» -Ca'fer k raetinde ref'ile okundu+una göre- bir kad n kâfi.
›6á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� o
¤ Ø
� Ü� ß� bß� ë¤a�  yahud milki yemininiz olan cariye al rs n z.
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›Ù
� Û¡‡¨ o, ya'ni bir kad n nikâh ›a6ìÛ¢ìÈ¢m� ü�£ a� ó¬¨ã…¤a�  a+mâm n za, cevretmemenize
daha elveri'lidir. Yaln z bir kad n n hakk n gözetmek elbette daha kolayd r. Bunda cevre dü'memenize,

yani ktisad n za daha elveri'lidir» ma'nas da anla' lm 't r ki bunda «

aìÛ¢ìÈ¢m� » « aìÜ¢îÈ¡m� » gibi

mülâhaza edilmi' veya bu ma'nâ bir ma'nâi lâz mî olmak üzere gösterilmi'tir.

Evvelâ, görülüyor ki burada «

'art vard r «

óß¨bn� î� Û¤a óÏ¡ aìÀ
¢ 
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� ¤án¢1¤
¡ ¤æa¡ë� » diye bir

aìz
¢ Ø
¡ ã¤bÏ� » h tabiyle nikâh emri buna terettüb etmi'tir. Binaenaleyh bu 'art n ma'nâs n ve

bu emrin keyfiyyeti terettübünü iyi mülâhaza etmek için bu babda rivayeten varid olan vücuhi tefsiri bilmek

lâz m gelir. Söyle ki:

1- Buharî ve Müslimde dahi rivayet olundu+u üzere Urvetibnizzübeyir rad yallahü anhüma demi'tir ki:

ben, Hazreti Ai'e rad yallahü anha dan «

óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë� »
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ

kavli lâhîsini sual ettim. Mü'arün'ileyha dedi ki: «Hem'ire zadem, bu o yetimedir ki velîsinin tahti h crinde

bulunur ve mal hususunda 'erik de bulunurlar, mal ve cemali velîsinin ho'una gider, Mehrinde adalet

yapm yarak onu tezevvüc etmek ister, ba'kalar n n verece+i mehir kadar mehir vermez. 'te bu âyette o gibi

velîlerin hakk-u adle riayet ve mehirlerini alel'husus en yüksek m kdar na iblâ+ etmedikce tahti h cirlerinde

bulunan yetîmeleri kendilerine nikâh etmeleri nehiy ve ho'lar na giden di+er kad nlar nikâh etmelir nehiy

ve ho'lar na giden di+er kad nlar nikâh etmeleri emredildi, mü'arünileyha dedi ki: «bu âyetten sonra nâs

bunlar hakk nda Resulullaha istifta ettiler, Allah tealâ azze ve cell de «

=
¢ în©1¤í¢ é¢¨£ÜÛa 3
� ä£¡ÛaóÏ¡ Ù
� ã� ìn¢1¤n� 
¤ í�
á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� óÜ¨n¤í¢ bß� ë� �£åè¡îÏ© ¤áØ
¡ Ó¢ 6õ¡b¬
�å
£ è¢Û� �kn¡×
¢ bß� �å
£ è¢ã� ìm¢¤ìªm¢ü� ón©¨Û£a õ¡b¬
� ä£¡Ûa óß� bn� í� óÏ© l
¡ bn� Ø
¡ Û¤a óÏ¡

�å
£ ç¢ìz
¢ Ø
¤ a� æ
� ìj¢Ë� Š¤m� ë� » âyetini inzâl buyurdu. Bu «
¡ ä¤m� æ
l
¢ î¤Ü� Ç� óÜ¨n¤í¢ bß� » evvelki «
¡ bn� Ø
¡ Û¤a ó¡Ï á¤Ø
aìz
¢ Ø
¢ 
¤ a¡ë� » âyetidir. «
¡ ã¤bÏ� óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ
�å
£ ç¢ìz
¢ Ø
¤ a� æ
� ìj¢Ë� Š¤m� ë� » de her hangi
¡ ä¤m� æ
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birinizin tahti h crinde bulunan yetimeye mal ve cemal az oldu+u zaman ra+bet göstermemesidir.

Binaenaleyh bunlara ra+bet edilmedi+inden dolây mal ve cemaline ra+bet ettikleri yetîmeleri k sta riayeet

etmedikçe nikâh etmekten nehyolundular» ilh.

Yine sahihi Müslimde Hazreti Ai'eden Urve, Urveden o+lu Hi'am tarikiyle merviydir. Hazreti Ai'e

demi'tir ki «

óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë� » 'unun hakk nda nâzil oldu ki
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ

bir erke+in yan nda bir yetîme olur ve bu erkek onun velîsi ve varisi bulunur, yetimenin mal var, fakat o

erkekten ba'ka onu müdafaa ve nikâh na delâlet edecek bir velîsi de yoktur. 'te yegâne velîsi olan bu

erkek onu mal na tama'an, mal na i'tirâk etmek için kimseye nikâh etmez, men'eder zrar eyler ve hüsni

mua'erette bulunmaz. Binaenaleyh Allah tealâ «

�åß¡ á¤Ø
¢ Û� l
� bŸ
� bß� aìz
¢ Ø
¢ 
¤ a¡ë�
¡ ã¤bÏ� óß¨bn� î� Û¤a óÏ¡ aìÀ
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ

õ¡b¬
� ä£¡Ûa » buyurdu ki «size neler halâl k ld m bak ve zrar edece+in 'u yetimeyi b rak» diyor ilh.

Yetimlerin mallar n veriniz ve mallar dolay siyle nefsilerini zrar da etmeyiniz ma'nâsiyle bu tefsirin

mâkablindeki âyete irtibat da pek sarihtir. Zührî ve Rebi'de bu sureti tefsire kail olmu'lard r. Ebubekri Razî

de ahkamül'kur'anda bunu tercih etmi' ve bunun ibni Abbastan dahi merviy oldu+unu zikreylemi'tir. Böyle

tezevvüc etmesi melhuz olan velîler de amuca zadeler gibi nikâh dü'en akriba olabilir.

2- bni Abbas Hazretlerinden 'u iki cümle merviydir: «Erkekler emvali eytamdan dolay dört kad na

kasredildiler. «

óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë� » Çünkü bir adam, emvali
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ

eytam ile diledi+i kadar kad n tezevvüc ediyordu. Allah tealâ bunu nehyetti.»

Buna karip olmak üzere müfessirîni tabi'înden Hasen ibnilhasen Hazretleri dahi demi'tir ki: Velîler tahti

velâyetlerinde bulunan yetîmelerden nikâh halâl olanlar
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tezevvüc ederlerdi, Fakat kendilerine ra+betlerinden de+il, mallar na ra+beten tezevvüc ederlerdi ve

binaenaleyh hüsni mua'erette bulunamazlar, miraslar n yemek için ölümlerini gözlerlerdi, bundan

nehyolundular».

gça

3- Bundan evvelki «

á¤è¢Û� aì� ß¤a� ó¬¨ßbn� î� Û¤a aìm¢a¨ë� » âyeti nâzil olunca velîler yetîmlerin

hukukunda adalet yapamay b vebale gireceklerinden korkarak onlara vesayetten çekinme+e ba'lam 'lar

ve halbuki o zaman tahti nikâhlar nda on veya daha ziyade veya daha az kad n bulunabiliyor ve bunlar n

hukukuna riayet edemiyorlar, adalet yapam yorlard . Binaenaleyh bu âyetle onlara 'öyle denilmi' oluyor:

«E+er hukuk eytamda adalet yapamamaktan korkuyor ve bundan dolay onlara velâyetten çekiniyorsan z

alel'umum kad nlar hakk nda da adaletsizlikten korkunuz da haklar n eda edebilece+iniz m kdarda

kad nlar al n z ki bu da nihayet dört olabilir.» bni Abbastan Katade ve Süddî buna kail olmu'lard r. Fakat

bu rivayet 'öyle takyid ediliyor: Buna nazaran evvelki âyet bundan evvel nâzil ve 'ayi' olmak lâz m geliyor.

Halbuki onun hükmünün zuhuru bundan sonraki «

bj¦î,
� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×
� ë� » ilâ «
© y

á¢Ø
¢ Û� aì� ß¤a� õ� b¬è� 1� ¢
£ Ûa aìm¢¤ìªm¢ ü� ë� » âyetlerine mütevakk f bulunuyor. Bu ise nüzulde
mukareneti kt za eder. Onun için bu ma'nâ noktai nazar ndan sebeb, âyeti mezkûre de+il, cahiliyyede bile

Arablar n eytam i'lerini günahs n b da kad n i'ini günah s nmalar oldu+u zikrolunuyor ki bni ceriri Taberî

de Süddîden ve Katadeden bu suretle rivayet eylemi'tir. Saîd ibni cübeyr Hazretleri de demi'tir ki: «Nas o

zaman bir emir veya nehiy varid olmad kça cahiliyye adetleri üzere bulunuyorlard . Resulullaha

yetîmlerden sual ettiler, Allah tealâ da bunu inzal buyurdu «

aìz
¢ Ø
¢ 
¤ a¡ë� » ki yetîmler hakk nda
¡ ã¤bÏ� óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ
adaletsizlikten korktu+unuz gibi kad nlar hakk nda da korkunuz da adalet yapabilecek kadar nikâh ediniz»

demektir.
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4- krimeden de 'öyle merviydir. Kurey'ten bir adam n muteaddid kad nlar bulunur, Nezdinde eytam da

bulunur, derken kendi mal tükenir, yetîmlerin mal na meylederdi, binaenaleyh bu âyet nâzil oldu «

PPPaìÀ
¢ 
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� ¤án¢1¤
¡ ¤æa¡ë� » Bir adam dört, be', alt , on kad n tezevvüc ederdi, di+er
biri de «ben de filân gibi neye tezevvüç etmiyeyim» der yetîmin malini al r, bu mal ile tezevvüc ederdi,

binaenaleyh dörtten ziyade tezevvüc etmekten nehy edildi.» lh.

Fahrüddîni Razî de bu kavil akrebdir, Çok aded de kad n tezevvüc edilince o nisbette çok infak ve

masrafa ihtiyac has l olaca+ ndan bu ihtiyac n sevkiyle yetîm velîlerinin mali yetime vuku taaddisi

ihtimaline mebni cenab Allah teksiri nikâhtan tahvif etmi' gibidir.» Diyerek bunu tercih etmi'tir. Fakat bu

tercih 'ayân tenk ddir. Zira sebebi nehyin mali yetime taaddi endi'esine münhas r olmas ve gerek nefsi

eytam n ve gerek di+er cihetle adaleti nisvan mes'elesinin sebebi aslîde mülâhaza edilmemesi ve bunlar n

nihayet bir delâlet mevkiinde tutulmalar âyetin derin ve mütenevvi olan mevkiinde tutulmal r âyetin derin

ve mütenvvi olan hikmeti nüzulünün hakk n vermemektir. Sonra cariye mes'elesinde ayn mahzurun varid

olm yaca+ da teslim olunamaz. Bundan ba'ka sevk âyetin do+rudan do+ru taklili istihdaf etti+i ve evvelen

ve bizzat dörtten ziyadesini nehye müteveccih bulundu+u da müsellem de+ildir. Gerçi bu âyet ile taaddüdi

zevcat n a'zamî dört ile tahdidi emri vak ' ve binaenaleyh ziyadesinin nehyi de tenzili de muhakkak olmakla

beraber naz n n dörde tenzili de muhakkak olmakla beraber naz n n dörde kadar müsaade ile yine bir nevi'

teksir siyak nda bulundu+u ve Hazreti Ai'enin dedi+i gibi «bak n z ben size neler halâl ettim» ma'nâs n

i''ar etti+i de zahirdir. Binaenaleyh tenzil ve ziyadeden nehiy, bil'ibare de+il bil'i'aredir. Balâda naklonunan

bni Abbas kavli de nihayet kasr-ü nehyin ancak sübutunu ifade eder.

sh:»1286

Ba'z müfessirîn de demi'lerdir ki: Bir adam, sahibi mal ve cemal bir yetîme buldumu esirgeyib

k skanarak onu tezevvüc ediveriyordu ve bu suretle ba'zan nezdinde hukuklar na riayet edemiyece+i kadar

müteaddid yetîmeler toplan rd «

óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë� » bunlar
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ

hakk ndad r ve 'öyle demektir: «Ve e+er o yetîm k zlar , kad nlar tezevvüc etti+iniz vak t haklar nda adâlet

yapamamaktan korkarsan z, di+er kad nlardan ho'unuza gidenleri tezevvüc ediniz». lh. Kaz Beyzavî de

bunu tercih etmi'tir. Fakat Ebüsuudun bihakk n tenk d etti+i veçhile buna naz m müsaid de+ildir. Zira bu

surette «di+er kad nlar tezevvüc ediniz» diye emir ve terg b ma'nâs z olur. «

õ¡b
� ä£¡Ûa �åß¡ » yerine «

�å
£ è¢ä¤ß¡ » denilmesi lâz m gelirdi.

6- Mücahid demi'tir ki bunun ma'nas «yetîmler hakk nda adalet yapamamaktan korkuyorsan z zinadan

korkunuz da size halal-ü ho' olan kad nlardan iki'er üçer dörder al n z ki harama dü'mek tehlükesine

ma'ruz olmay n z» ilh.

Bu tefsir büyük bir hak kati muhtevidir ki hukuk eysam ve adaleti nisvan mefhumu içinde zinadan vikaye

ma'nas n n mühim bir esas te'kil etti+ini ve taaddüdi zevcat müsaadesinin bu hikmet ile alâkadar oldu+unu

ve bunda fuh' ve zina sefaletlerine kar' esasli bir cidal bulundu+unu gösterir. Bu suretle görülüyor ki bu

cidal bulundu+unu gösterir. Bu suretle görülüyor ki bu rivayetlerin ba'z lar sebebi nüzulü, ba'z lar da

hikmet ve fevaidi nüzulü göstermektedir. Bu cihetle her biri bir noktai nazardan ehemmiyyeti haizdir. Ve

hey'eti mecmuas âyetin muhtemil veya mü'temil oldu+u ma'nalar da irae etmektedir. Sebebi nüzulü en

sarih olarak gösteren Hazreti Ai'e rivayetidir. Yetîmlerin velîler taraf ndan mal veya cemaline tamaan ahare

nikâhtan men'edilib lây k olm yan bir mehr ile kendilerine cebren nikâh ve nefisçe ve malca zrar edilmeleri

ve bu suretle mal ve cemali az olan yetîmlere hiç ra+bet edilmiyerek bütün
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bütün sefalete dü'ürülmeleri nüzuli âyetin sebebi aslîsini te'kil etmi' ve bunun için âyet, emirden evvel

nehyî tazammun eylemi' ve alel'umum adaleti nisvan gayesi de hikmeti nüzulü olmu'tur. Ve i'te

taaddüdün tahdidi bu hikmet ve faide cümlesinden bulundu+u gibi taaddüde müsaade de nev'i nisvan n

sefaletine meydan vermemek ve tezyidi hars etmek hikmet ve faidesi tazammun etmi'tir.

Balâda dul kad nlara dahi yetîm tlak edildi+ini beyan etmi' idik. Sebebi nüzul gerek münhas ran s gar

eytam olsun ve gerekse mutlak menkûhalarla da alâkadar bulunsun her halde âyetin alel' tlak adaleti

nisvan hikmet ve gayesiyle alâkadar bulundu+u dahi a'ikârd r. Binaenaleyh sebebin hususu, mefhum ve

hükmün husus yyetini kt za etmiyece+inden «

óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë� » da yetâmâ velev delâleten olsun dul
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ
kad nlara 'amil bir mefhum âmmile mülâhaza edilirse âyetin hükmü ve hikmeti daha ziyade bir vuzuh ile

mutalea olunabilecektir. Demek ki sebebi nüzul noktai nazar ndan onlarla beraber umuma ve maslahati

ammeye taallûk ediyor ve bunun için nikâh mesaili hukuk ibaddan ba'ka bir de hakkullah , hukuk

umumiyyeyi mutazamm nd r. Bundan dolay d r ki nikâh, min vechin hak ve min vechin vazifedir. Hem

muamele hem ibadettir. Allah tealâ r kkat ve 'efekat mevzular n n en barizi olan erham ve eytama celbi

nazar ettikten sonra her iki hissi rak k n te'siri heyecan tahtinde hissi adaleti tahrik ederek hayat ve saadeti

be'eriyyenin kanun inki'af olan ve mesaili maliyye ile dahi alâkas bulunan emri nikâh hem hak ve hem

vazife haysiyyetlerini haiz, min vechin tevsi' ve min vechin tahdidi mutazamm n ve kad nla erkek

beynindeki alâkai f triyyenin bütün inceliklerini muhtevi bir surette tesbit etmi' ve alel'umum ricali
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izdivaca tergib ile himayei nisvana sevk ve cevrden haks zl ktan, ahlâks zl ktan, fuhü'ten nehy-ü tenfir

eylemi'tir. Eytam ve nisvan n hukuku ve muhafazas vezaifi umumiyye cümlesinden bulundu+unu ve bu

babda nikâh n mühim bir esas te'kil etti+ini ve ma'kul bir taaddüdi zevcat, nisvan n hukuk ve haysiyyeti

nev'iyyesi muktezasini hlâl etmiyecek bir adl-ü kasm ile tatb k edilmesi lâz m geldi+ini ve bu suretle

taaddüdi zevcat erkeklere a+ r külfet ve vezaif tahmil etti+inden dolay hakka riayet edemeyib

adaletsizlikten korkanlar n bire veya cariyelere kanaat eylemesi lâz m gelece+ini anlatm ' «ve siz Allah n

ittika emirlerine kar' hukuk eytam ve nisvana riayetsizlikten korkan insanlarsan z halinize göre bu tafs lât

dairesinde hareket etmeniz lâz m gelir» buyurmu'tur ki i'te «

óß¨bn� î� Û¤a ó¡Ï aìÀ
¢ 
¤ a¡ë� » 'art n n ma'nas bu oluyor. Burada evvelâ
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ
'u sual hat ra gelebilir. Bu 'art bulunmazsa ne olacak? burada korkunun ma'nay hakikîsine nazaran böyle

bir sual mümkin de+ildir: Çünkü yetîmler hakk nda adaletsizlikten korkmamak bir küfür demek olur,

binaenaleyh her hangi bir mü'min için i'bu «

á¤n¢1¤
¡ ¤æa¡ë� » 'art n n bulunmamas n tasavvur bir

tanakuz te'kil eder. Bu 'art bulunmay nca cezas küfrolaca+ malûmdur. Bu cihetle bu 'art «

aìz
¢ Ø
¡ ã¤bÏ� » emrini takyîd de+il, bir te'yid ma'nas ndad r. Lâkin korkarsan z demek «
aìÛ¢†¡È¤m� ü�£ a� á¤n¢1¤
¤ b¡Ï� » de oldu+u gibi mecaz olarak bilirseniz, bir haks zl k olaca+ n
¡ æ
zannederseniz» ma'nâs na oldu+u takdirde hal böyle de+ildir. Bu 'art n bulunmad + n farzetmek

mümkindir. Bu suretle yetîmler hakk nda haks zl k olm yaca+ onlar n ne mallar na, ne canlar na, ne

rzlar na bir tecavüz vuku bulm yaca+ bilinir, haks zl k melhuz olmazsa ne olaca+ n ta'yin etmek âyetin

mefhum muhalifine aid bir hukm olaca+ cihetle bunu ta'yin etmek bir ictihad mes'elesi te'kil eder. Hazreti

Ai'e de sebebi nüzule nazaran bunun
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bir sureti hallini göstermi'tir. Mant kan bir kaz yyei 'art yyede mukaddemin intifas ndan tâlinin intifas lâz m

gelmiyece+i cihetle havf mezkûr bulunmad + takdirde de gerek bir ve gerek müteaddid nikâh

yap lam yaca+ anla' lmaz. Bunun için eimmei müçtehidîndne ve müfessirînden hiç biri bu 'art n Hazreti

Ai'enin beyan etti+i mehri s gardan ba'ka kazaen bir hükmü ifade etti+ine kail olmam 't r. Her iki ma'nâ ile

havf 'art umur kalbiyyeden oldu+u için kazaen de+il, ancak diyaneten bir hüküm ifade edebilir. Netekim

adalet yapam yaca+ n bilen bir adam birden ziyade tezevvüc ederse cevrden hazer etmedi+i için âsim

olur. Fakat nikâh da dörtten ziyade alm ' gibi bat l ve fasid olmaz, nefaka, neseb ve saire gibi ahkâm

kazaiyye cereyan eder. Ve ba'dennikâh cevrden sakmabilirse yine müsâb olur.

5u halde «

aìz
¢ Ø
¡ ã¤bÏ� » emrinin müfad nedir? Emir, vücubda zahir olaca+ için zahiriyye bu emrin

vücub ifade etti+ine ve binaenaleyh vat-ü infaka kad r olan her ferd için asl nikâh n farz ayn oldu+una kail

olmu'lard r. Cumhur Ehli sünnet de nefsin galeyan ve zinaya dü'mek korkusu halinde infaka kudreti

olanlar için farz ayn oldu+unda müttef k iseler de sureti umumiyyede vücuba kail de+illerdir. Hanefiyece

ferdî noktai nazardan galeyan halinde vacib, itidal halinde «

ó¡ä£ß¡ 
� î¤Ü� Ï� ón¡�ä£
¢ å
¤ Ç� k
� Ë¡‰� å
¤ à� Ï� ón¡�ä£
¢ 
¢ bØ
� ä£¡Ûa� » hadîsi 'erifi mucebince
sünneti müekkede, kad na cevr korkusu halinde mekruhtur. Bundan ba'ka yine Hanefiyece de farz kifaye

oldu+unu tasrih edenler de vard r ki her ferde de+il ise de ümmetin hey'eti mecmuas na nazaran farz d r.

Umumu terkederse âsim olurlar demek olur. Biz de âyetten bunu anl yoruz. Filvaki umumun birden nikâh

terketti+i farz yyesi kar' s nda hepsinin ibadet ile me'gul oldu+u bile tasavvur edilse inkiraz kül

muhakkakt r. Ve hiç birinin bakai islâma sui kasd ukubetinden kurtulm yaca+ zahirdir. Binaenaleyh teehhül
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edenlere her vecihle muavenet etmek de bir vazifedir. Nikâh muamelât da tas'ib edilmeyib daima teshil

olunmamal d r. Çünkü ta'sibi nikâh, teshili zina demektir, velhas l «

aìz
¢ Ø
¡ ã¤bÏ� » emri merbut oldu+u

kuyude nazaran baz ahvalde vücub, baz ahvalde nedib delâiline mukarin oldu+undan en umumî müfad

nedibdir. Nikâh, nafile ibadet ile i'tigal için tecerrüdden efdaldir. mam 5afiî Hazretleri ise ibahaya kail

olmu', ibadet için tecerredün nikâhdan efdal ve hay rl oldu+una hükmetmi'tir ki bunlar n tafsili f kha aittir.

Taaddüde gelince: Bunun esas itibariyle mahza bir müsaade ve ibaha oldu+unda ve havfi cevr

takdirinde mekruh bulundu+unda söz yoktur. Maamafih âyet bununda baz ahvalde nedbini ve belki

vücubunu i''ardan hali de+ildir ki bunu da en ziyade gerek erkekler ve gerek kad nlar için fuh'-ü zina

tehlükesinin yüz gösterece+i ahvalde aramak lâz m gelir «

7Ê
� b2� ‰¢ë� s
� Ü¨q¢ë� óä¨r¤ß� » mucebince

bu müsaadenin a'zamîsi dört olmu'tur. Zira hasbellisan «'u elmalar 'u cemaate iki'er ve üçer ve dörder

taksim et» denildi+i zaman bir k sm na yaln z iki bir k sm na yaln z üç, bir k sm na yaln z dört isabet edece+i

anla' l r. Fakat zahiriyyeden baz s bu adedlerin a'dad tevz iyye oldu+unu «

«

4aª » i dü'ünmiyerek aradaki

ë » ye bak b bundan bu adedlerin bir 'ah sta cem'i ktiza edece+i vehmine dü'mü' ve mecmuunu iki ve

üç ve dört gibi dokuz saym 't r. Bunlar i'mali fikri kabul etmedikleri gibi icma da kabul etmediklerinden asr

saadetten beri gelen an'anei islâmiyye eimmei dînin ve bütün Fukuhai müçtehidînin icma'lar na muhalefet

etmi'lerdir. Âyetin h tab nda Hazreti Peygamber dahil olmamakla beraber buradaki dokuz tevehhümünü

Peygamberin hassai mahsusas na haml etselerdi belki bir veçholurdu. Yoksa «mesna, mükerrer iki; sülâs,

mükerrer üç, ruba' mükerrer dört» demek oldu+undan bu h sapça dokuza de+il, on sekize ç kmalar lâz m

gelirdi.
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Di+er taraftan Raf zî 'iy'adan bir k sm bu adedlerin hiç bir tahdid ifade etmedi+ini ve «

õ¡b¬
� ä£¡Ûa �åß¡ á¤Ø
¢ Û� l
� bŸ
� bß� » umumî üzere baki olub bu adedlerin iki'er, üçer, dörder ilâ
ah rini gibi bu ta'mimi te'kid etmi' oldu+unu iddiaya kadar varm 'lar ve mücerred havâlar na tâbi'

olmu'lard r. «

¡é¨Ü£Ûb2¡ ‡¢bî� È¡Û¤a� ».

Sebebi nüzulde Hazreti Ai'e riyayetinin s hhatini te'yid eden bir nokta da 'udur; 4.

›6ò¦Ü� z
¤ ã¡ �£åè¡m¡bÓ� †¢•
� õ� b¬
� ä£¡Ûa aìm¢a¨ë�  Kad nlara mehirlerini de bir farizai diyanet olarak
-ta'biri aharle- bir at yyei lâhiyye olarak veriniz, seve seve ve bütün gönül ho'lu+u ile veriniz. Yani siz

erkekler kad n maline göz dikmek ve nikâh için kad ndan mal gözetmek 'öyle dursun, onlar behemehal

münasib bir mehr ile al n z ve mehirlerini k skanarak de+il kerem ve semahatle seve seve veriniz. Bu size

bir kanun olsun da «

zammiyle «

6ò¥u
� ‰� …� �£åè¡î¤Ü� Ç� 4
� Š£¡ÜÛ¡ë� » sirri tecelli etsin. « ˜ » n fethi ve « … » n
¡ bu

pbÓ†• » « ˜ » n zamm ve « … » n sükûniyle cümle vezninde « òÓ†• » n n

cem'idir ki mehir ma'nâs nad r. «

òÜzã » millet, 'eriat ve diyanet ma'nâs na, bir de hibe, at yye ve ihsan

ma'nâs na gelir. Lisan m zda «giybet» denilen mehri müaccel âdetinin men'ei de bu emirdir. Bu h tabda

zevçlerden ba'ka veliylere de bir hisse vard r. 5ayed kad nlar n mehirlerini velîleri tamamen veya k smen

kabzetmi' bulunurlarsa, ondan intifaa haklar yoktur. Kad nlar n yedlerine teslim etmeleri lâz m gelir.

Ey zevçler veya veliyler, siz böyle veriniz de

›b
¦ 1¤ã� é¢ä¤ß¡ õ§ó
¤ ‘
� å
¤ Ç� á¤Ø
¢ Û� å
� j¤Ÿ
¤ b¡Ï�  o kad nlar gönül ho'lu+u ile, kendi
¡ æ
r zalariyle size o verilenden bir 'ey ihsan ederlerse

›bd¦íŠ©¬ß� bd¦îä©¬ç� ê¢ìÜ¢Ø
¢ Ï�  onu da

bo+az n za durmadan kemali afiyetle yiyiniz. Fakat 5.

›á¢Ø
¢ Û� aì� ß¤a� õ� b¬è� 1� ¢
£ Ûa aìm¢¤ìªm¢ ü� ë�  sefihlere de
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mallar n z vermeyiniz.» -SEF H, akl veya dîni nak s olan h lâf ak l veya h lâf dîn harekâtta bulunan ahmak

veya fas k demektir ki birinde Allaha syan ma'nâs var birinde yoktur. -Ya'ni mallar n z böyle eksik ak ll

veya fas klara teslim edib de telef etmeyiniz ve fisk-u sefahete revaç vermeyiniz ki bu da bir hamakat ve

sefahettir.

›bß¦bî� Ó¡ á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa 3
� È� u
� ón©�Û£a o mallar ki Allah size mabihilk yam

yapm ', hayat n z onunla kaim k lm ' tedbir-ü idaresine sizi memur etmi'tir. Binaenaleyh o mallar evlâd-ü

yalinizden bile olsa süfehaya teslim etmeyiniz.» Bunda iki ma'nâ vard r. Birisi kendi milkiniz olan mallar

demektir. Birisi de gerek milkiniz olsun ve gerek olmas n alel' tlak tahti velâyet ve idarenizde bulunan

emval demektir ki bunun en ba'l cas n emvali eytam te'kil eder. Bu surette «emvaliniz» buyurulmas

emvali 'ahs yenin muhafazas na da hukuk umumiye taallûk etti+ini gösterir ve binaenaleyh âyet gerek

emvali umumiye ve gerek emvali husus yenin idaresine süfehan n tasl t edilmemesi lüzumunu i''ar eder.

Bu ma'nâ itibariyledir ki bunda sefihi bali+ n hacrine dahi bir delâlet anla' lm 't r. Maamafih mam A'zam

bu hacre cevaz vermemi'tir.

Evet berveçhi me'ruh sefihlere mallar n z vermeyiniz, fakat onlar sefil dahi b rakmay n z

›á¤ç¢ì
¢ ×
¤ aë� bè� îÏ© á¤ç¢ìÓ¢‹¢‰¤aë�  o mallar n içinde r z klar n veriniz ve giydiriniz
›bÏ¦ëŠ¢È¤ß� ü¦ ì¤Ó� á¤è¢Û� aìÛ¢ìÓ¢ë�  ve onlara akla ve 'er'a muvaf k güzel sözler söyleyiniz.»Balâda «

á¤è¢Û� aì� ß¤a� ó¬¨ßbn� î� Û¤a aìm¢a¨ë�

» buyurulmu'tu, 'imdi de «

õ� b¬è� 1� ¢
£ Ûa aìm¢¤ìªm¢ ü� ë� » buyuruldu+una ve çocuklar n tam ak ll olmad klar ve binaenaleyh bu
mazmunda dahil bulunduklar da ma'lûm oldu+una nazaran yetîmler hakk nda ne yapaca+ z derseniz 6.

›óß¨bn� î� Û¤a aì¢Ün� 2¤aë�  yetîmleri de
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deneyiniz, tecribe ile ta'lim ve terbiye ediniz, hüsni idareye al 't r n z

›7
� bØ
� ä£¡Ûa aìÌ¢Ü� 2� a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
�  nihayet nikâh ça+ na geldikleri, ya'ni bali+ olduklar vakit
›a†¦‘
¤ ‰¢ á¤è¢ä¤ß¡ á¤n¢
¤ ã� a¨ æ
¤ b¡Ï�  kendilerinden rü'd hisseder, ak llar n n ve terbiyyei
diniyelerinin tamam oldu+unu ve kendilerini hüsni suretle idare edebileceklerini yak ndan anlarsan z

›7á¤è¢Û� aì� ß¤a� ¤áè¡î¤Û� a¡ aì¬È¢Ï� …¤bÏ�  derhal mallar n kendilerine teslim ediniz. 5u halde hiyni
bulû+unda rü'dünü ibraz edemezse biraz beklenecek demek olur. Fakat bu hal devam ederse ne olacak?

Bunda ulema, ht lâf etmi'lerdir mam A'zam yirmi be' ya' na kadar beklenir. O zaman her halde teslim

olunur. Çünkü yirmi be' ya' bir insan n dede olmas mümkin olan bir sindir demi' ve ondan sonra hacri

kabul etmemi'tir.

›aë6Š¢j� Ø
¤ í� æ
¤ a� a‰¦a†� 2¡ë� bÏ¦aŠ� 
¤ a¡ b¬�çìÜ¢×
¢ b¤m� ü� ë�  ve bu mallar
büyüyecekler de elimizden alacaklar diye bol bol sarf-ü israf ederek yemeyiniz

›7Ñ
¤ 1¡È¤n� 
¤ î� Ü¤Ï� b¦£îä¡Ë� æ
� b×
� å
¤ ß� ë�  ganiy olan veliy veya vas y temamen sak ns n, kendi
maliyle kanaat etsin

›6Ò
¤ ×
¢ b¤î� Ü¤Ï� aŠ¦îÔ©Ï� æ
� b×
� å
¤ ß� ë�  fak r olan vehiy
¡ ëŠ¢È¤à� Û¤b2¡ 3

veya vas y de ma'ruf veçhile ücreti sa'y-ü hizmeti ve haceti zaruriyyesi kadar yesin.» - Bu ma'ruf «

á¤Ø
¢ ä� î¤2� á¤Ø
¢ Û� aì� ß¤a� aì¬Ü¢×
¢ b¤m� ü� » , «

kendilerine teslim etti+iniz zaman da onlara kar' 'ahid tutunuz, 'ahid huzurunda veriniz

›bj¦î,
� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×
� ë�  Allah da bütün hisablar n z görme+e kâfidir. Onun emirlerine
© y
nehiylerine
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dikkat ederseniz ba'ka muhasibin mes'uliyyetinden korkma+a lüzum kalmaz. Fakat Allah n emirlerine

muhalefet ederseniz ba'ka hiç bir muhasib de sizi kurtaramaz.»- Rifaa vefat etmi' ve o+lu Sabiti sag r

olarak b rakm ' idi, velîsi tahti h crimde birader zadem var, Bunun mal ndan bana ne kadar halâl olur ve

mal n ne zaman teslim edeyim» diye Resulullaha sormu'tu, bu âyet de bunun üzerine nâzil olmu'tur.

5imdi de miras ahkâm na geçiliyor.

7.

›:æ
� ì2¢Š� Ó¤ü
� ¤ aë� æ
� Š� m� b�£àß¡ k
¥ î–
� Š£¡ÜÛ¡ erkeklerin
¡ a†� Û¡aì� Û¤a Ú
© ã� 4
¡ bu

ebeveyninin ve yak n akribalar n n b rakt klar terikeden nas bleri

›æ
� ì2¢Š� Ó¤ü
� ¤ aë� æ
� Š� m� b�£àß¡ k
¥ î–
� ä£¡ÜÛ¡ë�  kad nlar n da
¡ a†� Û¡aì� Û¤a Ú
© ã� õ¡b¬
ebeveyninin ve akribas n n b rakt klar terikeden nas bleri vard r.

az ndan da vard r ço+undan da. Bu nas bler

›6Š� r¢×
� ë¤a� é¢ä¤ß¡ �3
£ Ó� b�£àß¡

›b™
¦ ëŠ¢1¤ß� bj¦î–
© ã�  mefhuz ya'ni min tarafillâh

farz-u takdir olunmu', maktuan ve kat'iyyen vacib bir nas b ve hisse olarak sabittirler.» -Rivayet olunuyor ki

devri cahiliyyede Arablar «m zraklarile çarp 'm yan ve yurdunu müdafaa etmiyen varis olamaz» derler ve

binaenaleyh kad nlar ve gerek erkek, gerek di'i çocuklar vâris tan mazlarm '. Ensardan Evs ibni Sabit

rad yallahü anh vefat etmi', zevcesi «

éÜ� z
¤ ×
� ¢â£a¢ » ile üç k z kalm 't , vas yleri olan amuca

zadelerinden Süveyd ve urfuta yahud Katade ve Arfece nam nda iki adam gelmi'ler âdeti cahiliyye üzere

müteveffan n miras n kendilerine alm 'lar zevcesine ve k zlar na hiç bir 'ey vermemi'ler, binaenaleyh

kad n Ümmi Kâhle Resulullaha 'ikâyet etmi', Aleyhissalâtü vesselâm «haydi evine git bakay m Allah ne

ihdas edecek buyurmu' idi ki i'te bu âyet bunun üzerine nâzil oldu bu âyet miras n yaln z ricale mahsus

olmay b valideynin ve bütün

sh:»1295

akriban n terikesinden bütün rical ve nisan n kurbi karabetlerine göre bir hakk veraseti sabit bulundu+unu

sureti umumiyyede i''ar etmi' ve binaenaleyh bundan gerek asabat ve gerek zevil'erham hepsinin varis

olabilece+i anla' lm ' olmakla beraber bunda henüz nas bi mefruzun m kdar beyan olunmam ', bu cihet

mücmel kalm ' idi, bunun üzerine Resulullah vas ylere haber gönderib «Evs»in mal ndan hiç bir 'ey'e

yakla'may n z» buyurdu. Ba'dehu «

á¤×
¢ …¡ü� ë¤a� ó©Ï¬ é¢¨£ÜÛa á¢Ø
¢ î•
© ìí¢ » nâzil oldu. Zevc ve

zevcenin sümün hissesini vermelerini ve k zlar n hisselerini de tutmalar n emretti, sonradan k zlar n

nas blerini de veçhile bu hâdise ahkâm miras n ilk sebebi nüzulü olmu' ve bununla bu babdaki ahkâm ve

âdât sab ka nesholunub pek esasl bir ink lâb husule gelmi' ve fakat bu ahkâm bir daf'ada nâzil olmay b

evvelâ icmal saniyen tafs l ile bir tedric ta'kib ta'kib etmi'tir ki bu gibi tedriclerin itkan ve ihzar noktai

nazar ndan ruhlar üzerinde pek büyük netaici terbiyeviyyesi vard r. Bu cümleden olmak üzere varis

olm yan akr ba dahi bulunabilece+ine i'aretle evvelâ 'öyle bir edebi dinî telkin olunuyor.

8.

›ó2¨Š¤Ô¢Û¤a aìÛ¢ë¯a¢ ò� à� 
¤ Ô¡Û¤a Š� š
� y
� a‡� a¡ë�  Mal taksim edilirken -varis olm yan-

büyük küçük karâbet sahibleri

›å
¢ î×
� à� Û¤aë� óß¨bn� î� Û¤aë�  ve akribadan olm yan yetîmler,
© b

miskinler dahi mecliste haz r bulunduklar takdirde

olunan maldan merzuk ediniz, bir az bir 'ey veriniz

›é¢ä¤ß¡ á¤ç¢ìÓ¢‹¢‰¤bÏ�  bunlar da o taksim
›bÏ¦ëŠ¢È¤ß� ü¦ ì¤Ó� á¤è¢Û� aìÛ¢ìÓ¢ë�  ve

kenidlerine gönül alacak söz söyleyiniz.» Bu âyette emirler nedbe hamledilmi'tir. Baz lar vücuba da kail

olmu'lard r. 9.

aìÏ¢b
� bÏ¦bÈ� ™
� å
¤ ß¡ aì×
¢ Š� m� ì¤Û� å
� íˆ©�Û£a “
� ‚
¤ î� Û¤ë� 
¡ ò¦�£í‰£¡‡¢ á¤è¡1¡Ü¤
›:á¤è¡î¤Ü� Ç� Pir de o kimseler ki arkalar nda zaiyf zaiyf, güçleri kuvvetleri
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yetmez, bir tak m zürriyyet b rakm ' olsalar üzerlerine korkub titriyeceklerdi, bunlar n yürekleri s zlas n da

›é� ¨Ü£Ûa aìÔ¢�n£î� Ü¤Ï�  Allahdan korksunlar ›a†¦í†©
� ü¦ ì¤Ó� aìÛ¢ìÔ¢î� Û¤ë�  sa+lam söz

söylesinler, bu gibi i'lerde kendilerine söz dü'enler, kendilerini o vefât eden meyyit, ve onun yetîm

evlâdlar n kendi evlâdlar yerine koyub dü'ünsünler de sözlerini ona göre dos do+ru söylesinler. Yetîmler

hakk nda kendi evlâdlar gibi hareket etsinler.» -Çünkü ölüm her kesin ba' na gelecek, her kesi bu

köprüden geçirecektir. Ve bir hadîsi 'erifte varid oldu+u üzere «

£ z
� ¡ �k
£ z
� á¤×
¢ †¢y
� a� å
¢ ß¡¤ìªí¢ ü
�
¡é
¡ 1¤ä� Û¡ ¢k
¡ í¢ bß� é¡î
¡ ü
¡ í¢ ó�£ny

= kul kendisi

için neyi seviyorsa karde'i için de onu sevmedikçe mü'min olmaz.» Her halde 'u muhakkak ki 10.

ó©Ï æ
� ìÜ¢×
¢ b¤í� bà� �ã£a¡ bà¦Ü¤Ã
¢ óß¨bn� î� Û¤a 4
� aì� ß¤a� æ
� ìÜ¢×
¢ b¤í� å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡
›a;Š¦îÈ©
� æ
� ì¤Ü� –
¤ î� ,
� ë� a6¦‰bã� ¤áè¡ã¡ìÀ
¢ 2¢ yetîmlerin mallar n zulmen yiyenler, kar nlar
dolusu bir ate'ten ba'ka bir 'ey yemi' olmazlar. Ve ileride Saîr denilen öyle kaynar bir ate' içinde kal rlar

ki malûm olan ate'lerden hiç birine benzemez ve 'iddetinin derecesini Allahdan ba'ka kimse bilmez.»

-Rivayet olunuyor ki bu âyetin nüzulü üzerine halk korkular ndan yetimler ile htilât etmeme+e ba'lam 'lar.

Binaenaleyh vazifenin böyle kaç nmak olmad + n anlatmak için sûrei Bakaredeki «

6á¤Ø
¢ ã¢aì� 
¤ b¡Ï� á¤ç¢ìÀ
¢ Û¡b‚
� m¢ æ
¤ a¡ë� 6Š¥î¤
� á¤è¢Û� 
¥ 5� •
¤ a¡ 3
¤ Ó¢ » âyeti nâzil olmu'tur.

Kalblere bu edeb-ü terbiye, bu insaf, bu adl-ü hak hissi, bu ittika ruhu telkin edildikten sonra 'imdi

balâda zikrolunan farz hisselerin m kdar n beyan ve sahiblerini tayin ile ahkâm miras n tafs line gelelim:
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å
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¢ î•
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¡£ y
© ìí¢ ›QQ
¤ ã� b×
o
� æ
¤ a¡ë� 7Ú
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¢ æ
¤ b¡Ï�
¡ î¤n� ä� q¤a Ö
b�à£ß¡ 
¢ †¢¢
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£¡ Ø
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� ¡ ë� 6Ñ
¢ –
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¡ aë�
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� b×
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¤ ß¡ 
¢ †¢¢
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á¤Ø
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� b×
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� íŠ©Ï�
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¤ Ø
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¢ u
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å
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� b×
� æ
¤ b¡Ï� 7†¥Û� ë� á¤Ø
¢ Û� å
¤ Ø
¢ í� á¤Û� æ
¤ a¡ á¤n¢×
¤ Š� m� b�£àß¡ É¢2¢¢Š£Ûa �å
£ è¢Û� ë�
ë¤a� ¬bè� 2¡ æ
� ì•
¢ ìm¢ ò§�£î•
¤ ß¡ á¤n¢×
¤ Š� m� b�£àß¡ å
¢ à¢¢r£Ûa �å
£ è¢Ü� Ï� †¥Û� ë�
¡ ë� †¡È¤2� å
¥ 
o
¤ a¢ ë¤a� „
¥ a� ¬é¢Û� ë� ñ¥a� Š� ß¤a ë¡a� ò¦Û� 5� ×
� t
¢ ‰� ìí¢ 3
¥ u
¢ ‰� æ
� b×
� æ
¤ a¡ë� å
§6 í¤…�

á¤è¢Ï� �ÙÛ¡‡¨ å
¤ ß¡ Š� r� ×
¤ a� aì¬ã¢b×
� ¤æb¡Ï� 7
¢ †¢¢
£ Ûa bà� è¢ä¤ß¡ †§y
¢ Ü¡Ï�
¡ aë� £3
¡ Ø
7‰£§b¬š
� ß¢ Š� î¤Ë� å
¨ ìí¢ ò§�£î•
¤ ß¡ s
� Š� ‘
¢
§= í¤…� ë¤a� b¬è� 2¡ ó•
¡ ë� †¡È¤2� å
¡ Ü¢¢r£Ûa óÏ¡ õ¢b¬×
›6á¥îÜ©y
� á¥îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛaë� ¡é6 ¨£ÜÛa å
� ß¡ ò¦�£î•
¡ ë�

sh:»1298

Meali 5erifi

Allah size miras taksimi 'öyle ferman buyuruyor: Evlâd n zda: Erke+e iki di'i pay kadar, e+er hepsi di'i

olmak üzere ikiden ziyade iseler bunlara terikenin üçte ikisi, ve e+er bir tek k z ise o zaman ona yar s ;

ebeveyni için: Her birine ölenin terikesinden alt da bir 'ayed çocu+u varsa, amma çocu+u yok da anas

babas varis bulunuyorsa anas na üçte bir, e+er ölenin karde'leri de var sa o vak t anas na alt da bir, hep

etti+i vas yyetten veya borcundan sonra; babalar n z ve o+ullar n z bilmezsiniz ki onlar n hangisi menfaatçe

size daha yak nd r, bütün bunlar Allahdan birer feriza, her halde Allah alîm, hakîm bulunuyor 11 Size ise

zevcelerinizin terikesinin yar s bir çocuklar yoksa, ve e+er bir çocuklar varsa o zaman size dörtte bir,

ettikleri vas yyetten veya borçtan o zaman size dörtte bir, ettikleri vas yyetten veya borçtan sonra, onlara da

sizin terikenizden dörtte bir e+er bir çocu+unuz yoksa, ve e+er bir çocu+unuz varsa o zaman onlara

sekizde bir, etti+iniz vas yyetten veya borçtan sonra; ve e+er bir erkek veya kad n n (çocu+u ve babas yok

ta) kelâle
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cihetinden (yan koldan) miras na konuluyor ve (ana) bir biraderi veyâ bir hem'iresi bulunuyorsa her birine

alt da bir, ve e+er bundan ziyade iseler o zaman üçte birinde ortaklar, zrar kasd olmaks z n edilen

vas yyetten veya borçtan sonra ki bütün bunlar Allahdan ferman, Allah ise hem alîmdir hem halîm 12

Bu iki âyetten birincisi alâkai vilâdet üzerinde cereyan edib meyyitten itibaren yukar dan a'a+ ya ve

a'a+ dan yukar ya füru' ve usul ta'bir olunur. ki taraf haiz olan amudi neseb karabetine müteall kt r ki evlâd

ve valideyn bu amudün meyyite bilâ vas ta muttass l olan valideyn bu amudün meyyite bilâ vas ta muttas l

olan mebde'leridir. kincisi, evvelâ bilvas ta itt sal ifade eden alâkai nikâha, saniyen nesebde amudi

nesebden hariç olub onun etraf nda bulunan ve ona nazaran zaiyf oldu+undan dolay kelâle ta'bir olunan

karabet cihetine müteall kt r ki ancak bilvas ta itt sal ifade eder.

Fahruddîni Razî burada 'öyle bir fezlekei tarihiyye yapm 't r: «Cahiliyye ehalisi iki 'ey ile tevarüs

ediyorlard : Biri neseb, di+eri ahd, neseb cihetinden ne s gari ne de inasi tevarüs etmezler. Ancak

ekaribden ât üzerinde harb-u darbe ve ahzi ganimete muktedir ricali tevris ederlerdi, ahde gelince: Bu iki

veçhile olurdu ki birincisi h lf idi, bir adam di+erine «demim demin ve hedmim hedmin, sen bana varis

olursun ben sana, sen benimle taleb edilirsin ben de seninle» der, bu veçh, üzere akdi muahede ettiler mi

hangisi arkada' ndan evvel ölürse sa+ kalan n 'art mucebince meyyitin malinden hakk olurdu. kincisi de

tebinni idi, bir adam ba'kas n n o+lunu o+ul edenir, ba'dema bu o+lan n nesebi babas na de+il,
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bu adama nisbet edilir ve varisi olurdu ki bu tebenni de muahede enva ndan bir nevi'dir. Allah tealâ,

Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem Hazretlerini ba's buyurdu+u zaman evvel emirde bunlar

cahilliyyedeki hal üzere terketti, hatta ba'z ulema demi'lerdir ki «hay r sade terk de+il, takrir bile etti ki «

6æ
� ì2¢Š� Ó¤ü
� ¤ aë� æ
� Š� m� b�£àß¡ ó
� Û¡aì� ß� bä� Ü¤È� u
� 3
£§ Ø
¢ Û¡ë� » neseb ile
¡ a†� Û¡aì� Û¤a Ú
tevarüsü «

6á¤è¢j� î–
¢ ã¢bà� í¤a� p
¤ †� Ô� Ç� å
� íˆ©�Û£aë� » ahd ile tevarüsü
© ã� á¤ç¢ìm¢b¨Ï� á¤Ø

takrirdir. Cahiliyyede esbab tevarüs böyle idi. slâmdaki esbab tevarüse gelince: Zikrolundu+u üzere h lf

ve tebenni takrir olunmu' ve bunlara iki 'ey dahâ ilâve k l nm ' idi ki biri hicret, di+eri müâhât, ya'ni

karde'lik idi, hicret bir muhacirin di+er muhacire ziyade bir muhaletat ve muhalesatle iht sas bulundu+u

zaman karabeti olmasa bile veraseti sabit oluyor. Ve muhacir olm yan akribas ndan dahi olsa o muhacire

varis olam yordu. Müâhât, Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi vesellem bunlardan her iki ki'i beyninde bir

karde'lik akdettiriyor. Bu da sebebi tevarüs oluyordu. Sonra cenab Allah «

6é¡¨Ü£Ûa l
¢ È¤2� â¡by
� ‰¤ü
� ¤ a aìÛ¢ë¯a¢ë� » hukmiyle
¡ bn� ×
¡ óÏ© œ
§ È¤j� 2¡ óÛ¨ë¤a� á¤è¢š

bunlar n hepsini neshetti ve slâmda takarrür eden esbab veraset 'u üçü oldu: neseb, nikâh, velâ». ilh.

'bu tafs li miras âyetinin sebebi nüzulünde de «Atâ» 'öyle rivayet etmi'tir: «Sa'd ibni Rebi' rad yallahü

anh 'ehid olmu', iki k z bir zevcesi, bir de biraderi kalm ' idi. Biraderi mal n hepsini al verdi, kad n da

Hazreti Peygambere gelib «ya Resulallah, i'te Sa'din k zlar , Sa'd katledildi, bunlar n amucas da mallar n

ald » diye arz hal etti, Aleyhissalâtü vesselâm da «haydi 'imdilik git, ümid ederim ki Allah bu babda

hukmünü yak nda verecektir,» buyurmu' idi. Bir müddet sonra kad n yine geldi ve a+lad ve bunun üzerine

bu âyet nâzil oldu, binaenaleyh Resulullah k z m amucas n ça+ rd , «Sa'din iki k z na sülüsan ve bunlar n

anas na sümün ver bak si de senin» buyurdu ve i'te bu âyet mucebince islâmda ilk
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taksim olunan miras bu oldu» demek ki bu obirinden evvel neticelenmi'tir. Demek ki hikmeti nüzulün en

mühim ciheti inasin ve s gar n verasete bihakk n te'riki ve nikâh n gerek zevc ve gerek zevce için esbab

tevarüse idhali ink lâb azîmi ile keyfiyyet ve kemmiyyeti verasetin sureti kat'iyyede ta'yini ve bundan evvelki

âdât ve ahkâm n nesh-ü ilgas d r.

«

é©2¡ á¤Ø
¢ î¨•
£ ë� ¤áØ
¢ Û¡‡¨ 6Õ
£¡ z
� Û¤b2¡ ü�£ a¡ é¢¨£ÜÛa â� �£Šy
� ón©�Û£a 
� 1¤�ä£Ûa aìÜ¢n¢Ô¤m� ü� ë�

» gibi âyetlerden anla' ld + üzere Allah n vas yyeti ta'biri, «emir» kelimesinden daha kuvvetli bir icab kat'î

ifade eder. Bu, öyle bir emri beli+dir ki bunda bir hakk n i'lâmiyle infaz lüzumunu ve ademi infaz nda

mes'uliyyetin a+ rl + n ve bu a+ r mes'uliyyetin temamen me'mura tahmil edilmi' bulundu+u htar ve ayn

zamanda me'mura tahmil edilmi' bulundu+u htar ve ayn zamanda me'mura mahabbet ve emniyyeti i''ar

ile bir velâyet ve niyabet i'tas n tazammun eden bir ahd-ü taltif vard r. Zira vas yyet, mabadi mevte taallûk

edib tebdili caiz olm yan ve geri al nmas ihtimali kalm yan lâz mül'icra bir emrin infaz için emniyyet ve

i'timad ile velâyeti niyabiyye tafviz n tazammun eden bir beyan ve ahiddir. Binaenaleyh 11

›á¤×
¢ …¡ü� ë¤a� óÏ¬© é¢¨£ÜÛa ¢áØ
¢ î•
© ìí¢

'öyle demek olur: Allah tealâ vefat n zdan sonra

evlâd n z n hukukunu te'min z mn nda müstah klar na iysali lâz m gelen farz nas bleri beyan ederek size

'öyle emrediyor ve ahid veriyor:

›å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y

zekerin hakk

ünseyeyn hazz n n misli, bir erkek hakk iki di'i hissesi kadar.» - 'te evvelâ erkek ve kad n h lkatinin

mahiyyetinde münderic olan bir düstur esasî ki ahkâm miras n bir ço+u bu esas üzerine halledilir. Siham

maktuan n takdirinde de bu düsturun bir tatbik hissolunur. Bu düsturun ifadeseninde rical ve nisa

denilmeyib de zeker ve ünsâ buyurulmas s gar ve kibar n istihkakta müsavi oldu+unu ve bu babda bülû+-u

kiberin hiç dahli olmad + n
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tans s etmek ve cahiliyyede yap ld + gibi etfalin mahrumiyyetine meydan vermemek içindir ki eytam âyetini

velyettirilmesi de bilhassa bu noktaya nazar dikkati celbetmi'tir, Bu suretle evvel emirde miras evlâd ile,

evlâd içinde erkek ile ba'lanm ' ve bununla alâkai vilâdetin di+er taallûkattan kuvvetli bulundu+u

anlat lm 't r. Demek ki en çok hisseyi evlâd, evlâd içinde de zükûr alacakt r.

Burada 'öyle bir sual pek tabiî olarak hat ra gelebilir. Di'i erkekten daha zaiyf ve rak k daha muhtaç bir

f tratte oldu+una göre mirastan hissesi erkekten daha ziyade olmak, hiç olmazsa müsavi gözedilmek lâz m

gelmez mi? Binaenaleyh erkek nasîbinin müzaaf olmas nda hikmet nedir? Zaman m z efkâr n i'+al eden

bu suali müfessirîn ve fukaha mevzu bahs ederek hikmetini izah eylemi'lerdir. 5öyle ki:

Evvelâ: Sûrenin ba' ndan beri de anla' ld + üzere sureti umumiyyede erkekle di'inin aile hayat na

girmeleri matlûbtur, miras da buna müterettibdir. Halbuki aile hayat nda infak mükellefiyyeti erke+e tahmil

olunmu'tur. Erkek bir kendisi bir de zevcesi olmak üzere lâakal iki ki'i besliyecektir. Binaenaleyh erkek

masraf çok kad n n ki bundan az olacakt r, masraf ise irad ile mütenasib olmak lâz m gelir. Masraf erke+e

tahmil edilirken irad tevzi'inde kad na ziyade veya müsavi verilmesi hem kaidei ktisada, hem de adl-ü

hakka muhalif bir zulm olur. Ve as l o zaman müsavat hukukiyye esas hlâl edilmi' bulunur. Binaenaleyh

mirastaki bu tefadul kad nlar n menfaati ve tesviyei haceti hisab nda nefakâttaki fark mükellefiyyetin

muadili olmak üzere böyle bir müvazenei hukukiyye ve iktisadiyyeyi temin ederek adelet ve müsavat

düsturlar n n dak k bir tatbikini tazammun etmektedir. Ganimet, garamet ile
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müteanas bd r «

å
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bir muadelei hukuk yyedir ki bunu hlâl «haddini tecavüz eden z dd na munkabil olur» kaidesi mucebince

daima nisvan n zarar na neticelenerek verasetten bütün bütün mahrumiyyetine veya aile hayat nda

masrafa i'tirâk ile beraber emvalinde diledi+i gibi tasarruf hakk n n hacr-ü mez'ine sebebiyyet vermi'tir.

Saniyen: Kad n erkekte bulunm yan veya noksan olan baz hasais haiz oldu+u gibi erkek de kad nda

bulunm yan veya noksan olan baz hasais haizdir. Bunun içindir ki di'i erke+in ayn veya mesli de+il,

mukabili, muadili, e'idir. Öyle bir e' ki h lkatte ve vezaifi f triyye ifas nda erke+in talîsidir. Erke+in verdi+i

sermaye üzerinde i'ler, onu tenmiye eder. 'te erkekle di'i beynindeki bu fark f trînin netaicinden biri de

aralar ndaki k ymeti maliyye ve kudreti ktisadiyye fark olmu'tur. Hususî surette ferdi ferde de+il sureti

umumiyyede di'i di'i, erkek erkek edildikleri zaman di'inin kesib ve idarei emval hususundaki vüs'u, tabiri

âharle k ymeti maliyyesi erkekten noksan oldu+u bir hak kati kat'iyye olarak görülür. Bu fark, F k hde lâekal

üçte iki veya ikide bir olmak üzere tesbit edilmi'tir. Denebilir ki sureti umumiyyede bir kad n yevmiyyesi elli

kuru' farzedilirse erke+in yevmiyyesi lâekal yetmi' be' veya yüz kuru' takdir edilmek lâz m gelir. Bir erkek

diyetinin iki kad n diyetine müsavi tutulmas da bu hikmete mebnidir. Zira can ödenmez, zayi' olan k ymeti

maliyye ödenebilir. Ve her ne zaman malî bir haysiyyet ve istihkak mevzu bahsolursa bu esas

dü'ünülmelidir. Bundan ise burada 'u iki netice has l olur. Birincisi ktisad umumî noktai nazar ndan

medar k yam hayat olan emvalin kudreti ktisadiyyesi fazla bulunan erkekler elinde idare edilmesi hem

kad n ve hem erkek dahil olmak üzere menafi ve hukuk umumiye
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ktizas ndand r. 5u kadar ki kad n kudreti ktisadiyyeden büsbütün mahrum addederek hakk olan itibar

malîden temamen iskat etmek dahi menafii umumiyyeye mugayirdir. Çünkü n s f kudretin inkâr ve iskat

hukukan ve ktisaden bir zarard r. Vaz'iyyeti cidal ve rekabet de bir zarard r. Ve alelhusus kad nlar için

zarard r. N sf n vahide zammiyle müzdevic ve müteavin bir surette imal edilmesi ise tarafeyn için ayni

menfeattir. Binaenaleyh sermayei aslîyi te'kil eden mirasda erkek ve di'iden her birine kudreti

ktisadiyeleriyle mütenasib mal tevzi' etmek, hakkullah olan menafi' ve hukuk umumiyye ktizas ndand r ki

balâda «

bß¦bî� Ó¡ á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa 3
� È� u
� ó©n�Û£a á¢Ø
¢ Û� aì� ß¤a� õ� b¬è� 1� ¢
£ Ûa aìm¢¤ìªm¢ ü� ë� »

âyetinde bu esasa bir i'aret sebketmi' idi. kincisi de mes'uliyyeti maliyyenin kad nlardan ziyade erke+e

tevcihi ve hayat ictimaiyyei ailede vazifei infak n bilhassa erkeklere tahmili lüzumudur ki hem bir ma'dilet,

hem de menafi' ve hukuk nisvan ile beraber menafi'i amme icab ndand r. Zira teklif vüs' le mütenasib

olmak lâz m gelir. Kad n ise erkekten ziyade muhtac bulunmakla beraber ehliyyeti maliyyesi ayni

seviyyede i'tirake mütehammil de+ildir. Bunun için kad n n mal kendine kalmal , erkek de+ildir. Bunun için

kad n n mal kendine kalmal , erkek hakk n bah'etti+i fazlai kudretinden vazifei infak üzerine almal d r.

Çünkü garamet, ganimet ile mütenasibdir.

Salisen, rivayet olunuyor ki Ca'feri Sad k Hazretlerinden bu mes'ele soruldu+u zaman «Havva 'ecerei

memnuadan bir avuç bu+day ald yedi, bir avuç daha ald saklad , sonra bir avuç daha ald Ademe verdi, o

kendi nas bini erke+in iki kat yapma+a kalkt + için Allah tealâda kalbetti, kad n n nas bini erke+in n sf

yapt » diye bir cevap vermi'tir ki anl yabilenler için remzî ve temsilî bir surette pek derin hakikatleri

muhtevidir. Bu izahat tefsirlerin ezcümle Fahrirazînin beyan ndan muktebestir. Ancak onlar n lisan ilmîleri

baz tasarrufat ile taraf m zdan tavz h olunmu'tur. Bundan bilhassa
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'u neticeye geliriz ki «
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» esas ileride erkekleri külfeti

infaktan kurtarmak için erkekle di'i beyninde miras müsavat n ihzara ma'tuf bir mukaddimei ink lâb olmak

üzere de+il orta da hikmeti h lkate muhalif olarak mevcud olan bir ihtilâli hukukî ve içtimaîyi izale ile

muvazenei adl-ü hakk tesbit ve takrir eden ezelî bir kanun hakk n ifadesi olmak üzere nâzil olmu'tur. «
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«

å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y

» düsturu mucebince o+ul evlâd , yan nda ba'ka bir

varis bulunmazsa miras n hepsini alabilecektir. Bir mertebede cihet ve kuvveti karabetleri mütteh d olan

varislerde de bu düstur cari olacakt r. Fakat evlâd yaln z ünsa veya inas oldu+u takdirde
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e+er evlâd ikiden ziyade di'iler iseler
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¡ aë� o
Acaba iki olursa ne olacak? Bu tasrih edilmemi' görünüyorsa da bunun da sülüsan oldu+u fahvay

kelâmdan vücuh ile müsteband r «
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mukayesesindeki sureti ifadesi, kezalik bu iki cümlei 'art yyenin tam tekabülü gibi karaini ifade ile birinci

cümlei 'art yye iki ve daha ziyade inas isemer demek oldu+unu vücuh ile isbat etmi'lerdir. Ancak bunda

bni Abbas Hazretleri münferiden muhalif olarak kalm ' iki de n s f olmal demi'tir.
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›7†¥Û� ë� veled erkek olursa bu iki südüsten mütebak y temamen al r. Erkek ve di'i muhtel t olursa «
å
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� �ˆ£ÜÛ¡ » al rlar. ki veya daha ziyade k z iseler mütebakî, sülüsana
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y
müsavi oldu+undan tamam n al rlar. Bir k z ise
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n s f alaca+ ndan bir südüs bak kal r ki o da yine babaya aid olacakt r. Zira görece+iz ki baba bakî alabilen

asabattand r.

›ê¢aì� 2� a� ¬¢éq� ‰¡ë� ë� †¥Û� ë� é¢Û� å
¤ Ø
¢ í� á¤Û� ¤æb¡Ï�  veledi bulunmad + n ve

ebeveyni kald + takdirde hem baba ve hem anan n vâris olduklar muhakkak o zaman

›7s
¢ Ü¢¢r£Ûa é¡¡ß£5
¢ ¡ Ï�  anan n hakk sülüs, binaenaleyh mütebakînin babaya aid oldu+u bizzarure
malûmdur. Ba'kaca tasriha lüzum yoktur. 5u halde baba yaln z kalacak olursa bütün mal alabilecektir. Ve

her ne zaman bakî, bulunursa onu da alacakt r. Görülüyor ki babaya kar' anaya sülüs takdiri de «

å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡ » kaidesinin bir tatbik demektir. Evlâd bulunmay nca ana ile
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y
baba evlâttan bir o+lan ile bir k z tekabülünde bulunmu' oluyorlar. Buradan evlâd bulundu+u zaman baba

ile ana aleseviyye neden birer südüs bir sülüse müsavidir. Bir sülüs ise babaya kar' bir ana hissesidir.

Demek oluyor ki evlâd n kuvveti karabetine binaen evlâd kar' s nda ebeveyn, baba kar' s nda bir ana

hukmünde tutulmu' ve ona göre sülüse müsavi olmak üzere alesseviyye birer südüs verilmi' ve art k

baban n anaya kar' zükûreti nazar i'tibara al nmam 't r. Ve bu nokta k yas celiye muhalif görünürse de

k yas hafiye muvaf kt r ki zükûret hakk n n evlâd taraf nda bulunmas n n neticei lâz mesidir. Ve ikisine

mü'tereken bir sülüs takdir edilmeyib de birer südüs diye tahs s olunmas da bu hikmetle alâkadar olsa

gerektir. Bunun için veled, bir k z oldu+u takdirde evlâd taraf ndaki zükûret hakk n itmam edemedi+inden

bunu baba itmam eder de iki südüsle bir n s ftan kalan bakîyi yine baba re'sen bir erkek olarak al r ki buna

farz maatta's b denilir. Bu veçh üzere zevc ve zevce kelâle miraslar nda da «

7å
¢ ¤ a £Å
� ¢3r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡ » düsturunun tatbikat bellidir.
¡ î¤î� r� ã¤ü
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halde iki veya daha ziyade biraderleri bulunursa, liebeyevn veya lieb veya liüm nas l birader olursa olsun

bu surette anan n hakk südüstür.» -biraderler anay sülüsten südüse hacbederler. Gerçi biraderlerin

karabeti anadan uzakt r. Fakat iki veya daha ziyade olduklar zaman zükûretleri hasebiyle anaya kar' bir

veled te'siri yaparlar. Sülüs ana h ssas n n yar s n kendilerine çekmek için anay südüse indirirler. Gerçi

baba varsa bunlar iskat edib ellerinden alacaksa da anaya da mani' olmu' olurlar. Bir birader ise bunu

yapamaz.

›å
¤ ß¡ bütün bu hukuk
§6 í¤…� ë¤a� b¬è� 2¡ ó©•ìí¢ ò§�£î•
¡ ë� †¡È¤2� å

rsiyye, 'er'an

yapabilece+i, ya'ni yapmas nâfiz ve me'ru' olur. Bir vas yyetten veya deynden sonra olarak sabit olur.

Terikeye hakk verasetin taallûku mertebede vas yyetten veya deynden muahhard r.» -Verasetin

ba'delvas yye olmas deynin de vas yyetten sonra zikredilmesi gösterir ki mukaddemden ba'l yan tertib,

evvelâ deyn, saniyen vas yyet, salisen verasettir. Tertibde vâris, vas yyeti, vas yyet de 'ayed bulunursa

deyni ta'kib edecektir. Bunu htar için Hazreti Ali «Allah, vas yyeti evvel zikretti fakat Resulullah evvelâ deyn

ile hükmetti» demi'tir. Baz' tefsirler bu tertibin Kur'andan anla' lmad + zann nda bulunarak bu babda bir

çok istidlâlât serdetmi'lerse de hiç birine lüzum yoktur. Çünkü «

†¡È¤2� ¤åß¡ » kelimesinin ma'nas na

nazaran tertibi zikrînin muahhardan mukaddeme do+ru tabiî olarak cereyan etti+i mülâhaza edildi+i zaman

lâfzan muahhar olan n ma'nen mukaddem oldu+u zahirdir. «

¤ ß¡ »
§ò�î£•
¡ ë� ë¤a� å
§ í¤…� †¡È¤2� å

denilse idi o zaman vas yyet, deyne mukaddem olmak lâz m gelirdi. «

å
§ í¤…� ë¤a� » terdidi her terikede

deyn veya vas yyetin içtima zarurî olmad + ndan na'idir. Bir de görülüyor ki vas yyet «

diye mukayyed, deyn mutlakt r. Demek ki her vas yyet
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verasetten mukaddem de+ildir. «Vas yyet edebilece+i nâfiz bir vas yyet», veya bni Kesîr, bni Âmir, Ebu

Bekr k raetlerinde «

˜ » n fethiyle « bè� 2¡ ó•
� ìí¢ » okundu+una göre «tevs ye olunur mendub bir

vas yyet» mukaddemdir. Bu ise mücmel oldu+undan beyan Nebevî ile sülüs olmak ve varislerinden birine

olmamak üzere tefsir edilmi'tir. Bundan ba'ka «

mukaddem tenfizi lüzumunu i''ar etti+i gibi «

¤ ß¡ » kaydi, vas yyetin verasetten
§ò�î£•
¡ ë� †¡È¤2� å

bè� 2¡ ó•
� ìí¢ » kaydi me'ru' bir vas yyet yapma+a te'v k

ma'nas n da müfiddir. [Sûrei bakarede «
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¢ î¤Ü� Ç� �kn¡×
¢
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» âyetine bak]. Lâkin deyn, mutlak oldu+undan krar veya beyyine ile sabit olan her hangi bir borç bütün

terikeyi de müstagr k olsa yine veraset ve vas yyetten mukaddem verilmesi lâz m gelir. Maa'haza ikinci

âyetinde bunun da bir kaydini görece+iz.
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babalar n z ve o+ullar n z bunlar n hangisi menfaatça size daha yak nd r bunu bilemezsizin» -bu f kra bir

taraftan yap lan vas yyetin tenfizi lüzumunu, bir taraftan yap lan vas yyetin tenfizi lüzumunu, bir taraftan da

vârislerin bir k sm n tafd l-ü tercih ve bir k sm n cüz'î veya küllî mahrum edecek bir vas yyet yap lmamas n

htar ve ayni zamanda evlâda nazaran ebeveyne az hisse verilmesi 'anlar n n noksan ndan na'i

olmad + n ve binaenaleyh onlara ihtiramda kusur edilmemesini tavs ye ile ebeveyni bir taltiftir. Evvelâ,

vas yyetin tenfizini htard r ya'ni vefat eden usulünüz olsun, furuunuz olsun vas yyet yapmay b size ziyade

mal b rakan m yoksa vas yyet yap b mal azaltmakla beraber sevaba sebeb olan m ? Hangisi hakk n zda

size daha nafi'dir? Bunu siz ta'yin edemezsiniz, onu Allah bilir ve bildi+i için vas yyet yapan n nef'i akreb

oldu+unu anlat yor ve tenfizini tavs ye ediyor. Saniyen mûrislere vas yyet yapmalar n htard r. Ya'ni ölüme

namzed olub miras b rakacak olanlar size vâris olacak usul-ü furuunuzun hangisi Dünya ve Ah rette size

daha nafi' olaca+ n
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bilemezsiniz. Onun için varîslerinizin ba'z s n tercih ve ba'z s n mahrum etmek için vârise vas yyet fikrinde

bulunmay n z da Allah tealân n tavs ye etti+i veçh üzere b rak n z, ne bilirsiniz mahrum etmek istedi+iniz

belki sonunda sizin için daha nafi' olacakt r, bu ma'na «vârise vas yyet yoktur» hadîsi 'erifile beyan

edilmi'tir ki ikinci âyette «

‰£§b¬š
� ß¢ Š� î¤Ë� » ile gösterilecektir.

›é¡6¨Ü£Ûa �åß¡ ò¦š
� íŠ©Ï�  bütün bunlar Allah taraf ndan farîza olarak takdir ve tavs ye
olunmu'tur.» -bu kayd ta ba'ta «

¢é¨Ü£Ûa ¢áØ
¢ î•
© ìí¢ » fi'line merbut olarak aradaki beyanat n

cümlesine 'amildir. Bununla farz yyet bir de'fa daha te'kid olunmu'tur: «

›6é¡¨Ü£Ûa �åß¡ ò¦š
� íŠ©Ï�  P›é¢¨Ü£Ûa ¢áØ
¢ î•
¦ ëŠ¢1¤ß� bj¦î–
© ìí¢ P›b™
© ã�  »

lmi faraiz i'te bu far zalar n ilmidir

›á¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ 'uphe yok ki bu
© y

far zalar takdir ve size tavs ye eden Allah tâ ezelde alîm ve hakîmdir binaenaleyh bunlar n hepsi Allah

tealân n ilm-ü hikmetile farz-ü takdir buyurmu' oldu+unda ve Dünya ve Ah ret masalih ve menafiinize

muvaf k bulundu+unda hiç 'üphe etmeyiniz. Bu taksimat n isabetini akl kasr n z kavramaz da «kad nlara

hiç verilmese idi veya müsavi verilse idi, yahud 'u cihet 'öyle olsa idi» gibi hat ralara saplanacak olursa

onu ilmi lâhîye havale ediniz ve mucebile amel eyleyiniz».

12.

›ƒÛa á¤n¢×
¤ Š� m� b�£àß¡ å
¢ à¢¢r£Ûa �å
£ è¢Ü� Ï�  zevci vefat eden zevcelere bu suretle

terekeden miras tahsis edilmekle surei bakaredeki «

bÇ¦bn� ß� ¤áè¡u
� ¡ ò¦�£î•
� ë‰¢ˆ� í� ë� á¤Ø
¢ ä¤ß¡ æ
� ì¤�Ï£ì� n� í¢ å
� íˆ©�Û£aë�
¡ aë� ‹¤ü
¡ ë� b7¦uaë� ‹¤a� æ
x
¤ a¡ Š� î¤Ë� 4
� Û¤a óÛ� a¡ » âyetindeki nafakai ddet hukmü nesh olunmu'tur. (oraya
§7 aŠ� 
¡ ì¤z
bak).

›ƒÛa ñ¥a� Š� ß¤a ë¡a� ò¦Û� 5� ×
� t
¢ ‰� ìí¢ 3
¥ u
¢ ‰� æ
� b×
� æ
¤ a¡ë� 

e+er bir erkek

veya kad n kelâle cihetinden mûres olur, yahud kelâle olarak mûres olur. Yahud miras na konulacak erkek

veya kad n kelâle olur ve halbuki bir biraderi veya hem'iresi bulunursa her birinin hakk bir südüstür.

Birader ve hem'ire birden ziyade
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iseler bir sülüste hepsi alesseviyye ortak olurlar. «

å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡ » de+il,
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y

zira buradaki birader ve hem'ireden murad bil'icma' ana bir karde'lerdir. Bunun için s fatlar nda zükûret

hukmu yoktur. A'zemî h ssalar sülüs olmas da ana makam na kaim olduklar n gösterir. Di+er karde'ler

sûrenin ahirinde gelecektir.

KELÂLE: Valid, valide, veled cihetlerinin gayr olan ya'ni usul-ü furu' silsilesini te'kil eden amudi

nesebin haricinde bulunan karabet demektir, bu kelime esasen yorulub kuvvetten dü'mek veya etraftan

ihata edilmek ma'nalar na bir masdar olub evvelkinde kelâl, ikincide iklil ile münasebetdard r. Bu karabet

valid ve veled karabetine nisbetle zaiyf veya onun ba' n yahud etraf na sarm ' bulundu+undan bu nam ile

tesmiye edilmi'tir. Karabet, ziy karabet ma'nas na geldi+i gibi kelâle de ziy kelâle ma'nas na olarak ne

veled ne de vâlid ve valide b rakmam ' olan morise, bir de ne veled, ne de valid ve valide olm yarak kalan

vârise dahi tlak olunur. Meselâ karde'lik bir kelâle, usul-ü furu'dan bir 'ey b rakmadan vefat eden karde'

bir kelâde, onun arkas ndan kalan karde', amca, hala ve saire de hep kelâledir. Bu âyetteki «

de evvelki ma'na ile temyiz, ziy kelâle ma'nas i'tibarile de hal veya «

òÛ5× »

æb× » nin haberi olur. Evvelkinde

ciheti rs , ikincide vâris veya morisin halini gösterir ki binnetice huküm birdir. Kelâlenin tefsirinde

Sahabenin akvali ve mübahasesi çoktur. Hazreti Ebibekri S dd k rad yallahü anh n htiyar na göre kelâle.

«valideyn ve veledin masivas » dir ki muhtar ve kavli sahih de budur. Hazreti Ömer «kelâle, veledin

masivas » d r der imi', ve soruldu+u zaman «ben kelâle, veledi olm yand r re'yinde bulunuyorum Ebû

bekre muhâlefet etmekten hayâ ediyorum». «Kelâle, vâlid ve veledin masivas d r» dedi+i de mervidir.

Kelâle miras bir burada, bir de sûrenin âhirinde vard r. Hazreti Ömer oradaki «

†Ûë éÛ îÛ »

kayd n kelâlenin ta'rifine bir i'aret gibi mülâhaza edermi'.
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›7‰£§b¬š
� ß¢ Š� î¤Ë�  Hem vas yyetin ve hem deynin kayd d r. Ya'ni o suretle vas yyet veya deyn ki
vereseyi zrara kalk ' lm yarak yap lm ' ola» -binaenaleyh Mudârr olur. Bunun di+erlerine zarar oldu+u, ve

müstah kk olduklar h ssai irsiyyeyi ta+yir edece+i zâhirdir. Demek ki bu kayd ile i'bu miras âyetleri «

¢ò�î£•
� Ú
� Š� m� æ
¤ a¡ p
¢ ì¤à� Û¤a á¢×
¢ †� y
� a� Š� š
� y
� a‡� a¡ á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� �kn¡×
¢
¡ ì� Û¤a� a7Š¦î¤
Ò
� î2©Š� Ó¤ü
� ¤ aë� å
¡7 ëŠ¢È¤à� Û¤b2¡ å
¡ í¤†� Û¡aì� Ü¤Û¡ » âyetindeki hukmi vasiyyeti neshetmi'tir. «
t
§ ‰¡aì� Û¡ ò� �£î•
¡ ë� ü� ü� a� » hadîsi 'erifi de bu neshi beyan eylemi'tir. (bak). Kezalik ecnebîye
veya vâris olm yan akribaya da sülüsten ziyade vas yyet mu'teber olmaz, veresenin icazetine mutavakk f

olur. Zira taraf risaletten «

bè� 2¡ ó•
� ìí¢ » olan vas yyet sülüs olarak beyan buyurulmu'tur. Fazlas

vârisi izrard r. Vas yet ne kadar olmal d r? Sualine kar' Aleyhhissalâtü vesselâm bir hadîsi me'hurda:

«Sülüs, sülüs de çok, vereseni a+niya olarak b rakman, onlar fakr-ü ihtiyac içnide b rakmandan hay rl d r»

binaenaleyh mal az olanlar n süls vas yyet yapmalar bile müstahsen de+ildir. Vas yyetin böyle sülüsten

mu'teber olmas da maraz mevtteki bir kimsenin veresesine kar' vaz' yyeti hukuk yyesi miras noktai

nazar ndan bir erke+e kar' bir kad n vaz yyetine 'ebih oldu+unu anlat r» «

å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡ » düsturu hukmen bunda da cereyan ediyor. Terikenin üçte
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y
biri meyyit için vas yyet hakk , üçte ikisi vereseye miras hakk oluyor. Deynin vereseyi zrar kasdile

olmas na gelince: Bu da maraz mevtte yalan yere deyn krar etmesile olur. Bunun için maraz mevtteki

krar mücerred ile sabit olan deyn, irse takdim edilmez vârisin icazetine mevkuf olur. 'bu zrar kaydinin

burada zikredilmesi kelâle vârislerini zrar kasdi a+lebi ihtimki olmas ndan na'idir.

›é¡6¨Ü£Ûa �åß¡ ò¦�£î•
¡ ë�  Allah tealâ bunlar taraf
ediyor. Buda obir âyetteki «

lâhîsinden bir vas yyet olarak emr-ü tavs ye

� íŠ¡Ï� » gibidir. Ve bununla hem
¡é¨Ü£Ûa �åß¡ ò¦š
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bihasebilma'nâ iki makam n tefavütiyle mütenasib birer te'kid yap lm ' hem de bu âyetin âhirinden

evvelkinin ba' na bir «

‰¡†¤�–
£ Ûa óÜ� Ç� Œ¡v
¢ È� Û¤a ¢…£‰� » bedias gösterilmi'tir,

›6á¥îÜ©y
� ¥áîÜ©Ç� é¢¨£ÜÛaë�  Allah alîmdir: Izrar kasd nda bulunanlar bilir, fakat halîm oldu+undan

ukubette isti'cal etmez. Binaenaleyh bu hilme ma+rur olub zrara kalk 'mamal , yap lacak olan vas yyeti

Allah r zas için yapmal , vasayay ilâhiyyeye tevk f hareket etmelidir.

p
� é¢Ü¤
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa É¡¡Àí¢ å
¤ ß� ë� é¡6¨£ÜÛa …¢ë†¢y
¢ Ù
� Ü¤m¡ ›QS
§ b�ä£u
¡ †¤í¢ é¢Û� ì
á¢îÄ
� Û¡‡¨ë� b6�èîÏ© å
� í†©Û¡b
� ‰¢bè� ã¤ü
� ¤ a bè� n¡z
¤ m� ¤åß¡ ôŠ©v
¤ m�
© È� Û¤a ‹¢ì¤1� Û¤a Ù
a‰¦bã� é¢Ü¤
¢ �†£È� n� í� ë� é¢Û� ì
¢ ‰� ë� é� ¨£ÜÛa —
¤ ß� ë� ›QT
¡ †¤í¢ ê¢…� ë†¢y
¡ È¤í� å
›;å
¥ îè©ß¢ l
¥ aˆ� Ç� é¢Û� ë� b:�èîÏ© a†¦Û¡b
�

Meali 5erifi

'te bütün bu ahkâm Allah n kesdi+i hududdur, ve her kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onu

alt ndan irmaklar akar Cennetlere koyar, içlerinde ebedî kalmak üzre onlar , bu ise o fevzi azîmdir 13 Her

kim de Allaha ve Resulüne âsî olub hududunu a'arsa onu da bir ate'e sokar içinde ebedî kalmak üzere o,

Hem ona tezlil edici bir azab var 14

Allaha syan ve hududu lâhiyyeyi tecavüz edenlerin hakk azab mühin oldu+undan dolay :
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�å
£ è¡î¤Ü� Ç� aë†¢è¡’
¤ n� 
¤ bÏ� á¤Ø
¢ ö¡b¬
� ã¡ ¤åß¡ ò� ’
� y
� îm©b¤í� ón©¨Û£aë� ›QU
¡ b1� Û¤a å
�å
£ è¢î¨Ï£ì� n� í� ó¨£ny
� p
£ ç¢ìØ
¢ 
� æ
¤ b¡Ï� 7á¤Ø
¢ ä¤ß¡ ò¦È� 2� ‰¤a�
¡ ìî¢j¢Û¤aóÏ¡ �å
¡ ß¤b� Ï� aë†¢è¡‘
bè� ã¡bî� m¡b¤í� æ
� �å
£ è¢Û� é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� ë¤a� p
¢ ì¤à� Û¤a
¡ aˆ� �Û£aë� ›QV 5¦ îj©
�é¨Ü£Ûa �æ
£ a¡ b6�àè¢ä¤Ç� aì™
¢ Š¡Ç¤b� Ï� bz
� Ü� •
¤ a� ë� b2� bm� æ
¤ b¡Ï� b7�àç¢ë‡¢b¨Ï� á¤Ø
¢ ä¤ß¡
� íˆ©�Ü£Û¡ ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� ò¢2� ì¤�n£Ûa bà� �ã£a¡ ›QW bà¦îy
å
� b×
�
© ‰� b2¦a�ì£m� æ
¢ ìn¢í� Ù
l
� ÷¡¬Û¨ëb¢¯Ï� k
¤ ß¡ æ
� ì2¢ìn¢í� �á£q¢ ò§Û� bè� v
� 2¡ õ� ì¬¢
£ Ûa æ
� ìÜ¢à� È¤í�
§ íŠ©Ó� å
ò¢2� ì¤�n£Ûa o
� î¤Û� ë� ›QX bà¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� 6á¤è¡î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa
¡ 
© y
� bÓ� p
4
¢ ì¤à� Û¤a á¢ç¢†� y
� a� Š� š
� y
� a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
� p
£ Ûa æ
� ìÜ¢à� È¤í� å
� íˆ©�Ü£Û¡
¡7 bd� î£¡,�
bã� †¤n� Ç¤a� Ù
� ÷¡¬Û¨ëa¢¯ 6‰¥b�1£×
¢ á¤ç¢ë� æ
� ìm¢ìà¢í� å
� íˆ©�Û£aü� ë� å
� d¨Û¤a o
¢ j¤m¢ ó©ã£a¡
›bà¦îÛ©a� b2¦aˆ� Ç� á¤è¢Û�

Meali 5erifi

Kad nlar n zdan fuh'ü irtikâb edenlerin aleyhlerine sizden
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dört 'ahid getirin, e+er 'ehadet ederlerse o kad nlar evlerde hapsedin tâ ölüm kendilerini al b götürünceye

veya Allah haklar nda bir yol aç ncaya kadar 15 Sizlerden onu irtikâb edenlerin ikisini de eziyyete ko'un

e+er tevbe edib slâh olurlarsa onlardan vaz geçin, çünkü Allah tevvab, rahîm bulunuyor 16 Fakat Allah n

kabulünü va'd buyurdu+u tevbe o kimseler içindir ki bir cahillikle bir kabahat yaparlar da sonra çok

geçmeden tevbe ederler, i'te Allah bunlar n tevbelerini kabul buyurur ve Allah alîm, hakîm bulunuyor 17

Yoksa kabahatleri yap b yap b da tâ her birine ölüm gelince i'te ben 'imdi tevbe ettim diyen kimselere

tevbe yok, kâfir olduklar halde ölenlere de yok, bunlar i'te bunlara biz elîm bir azab haz rlam ' zd r.

18

__________

FAH 5E; Haddini tecavüz etmi' pek çirkin, a' r edebsizlik demektir. «elfahi'e» de zinan n bir ismidir.

15.

›á¤Ø
¢ ö¡b¬
� ã¡ ¤åß¡ ò� ’
� y
� îm©b¤í� ón©¨Û£aë�  Kad nlar n zdan, yâni müsliman
¡ b1� Û¤a å

kad nlar ndan zina yapanlar, Allah n çizdi+i nikâh hududunu tecavüz edib onun z dd olan o ma'lûm fi'li

'enia birr za müba'eret edenler oldu mu

›7á¤Ø
¢ ä¤ß¡ ò¦È� 2� ‰¤a� �£åè¡î¤Ü� Ç� aë†¢è¡’
¤ n� 
¤ bÏ�  siz

erkeklerden 'ehadete ehil dört 'ahidin o kad nlara kar' 'ehadetiyle isbat taleb ediniz

›aë†¢è¡‘
� ¤æb¡Ï�  vak'a akibinde murur zaman olmadan derhal 'ehadet ederlerse -ki bunda
murur zaman 'ehirlerde bir ay, uzakca köylerde dört nihayet alt ay olmak üzere takdir olunmu'tur.-

Kad nlar n bu suretle mücrimiyyetleri sabit olduktan sonra

¢é¨Ü£Ûa 3
� È� v
¤ í� ë¤a� p
¢ ì¤à� Û¤a �å
£ è¢î¨Ï£ì� n� í� ó¨£ny
� p
£ ç¢ìØ
¢ 
¡ ìî¢j¢Û¤aóÏ¡ �å
¡ ß¤b� Ï� 
›5¦ îj©
� �å
£ è¢Û� o kad nlar ölüm canlar n al ncaya veya Allah kenidlerine bir yol tâyîn edinceye
kadar odalarda habsediniz.» - Bununla zaniyenin cezas di+er bir hükmi lâhî nâzil olunc ya kadar bir
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müddet için «ölünceye de+in hapsi daimî» olmak üzere tayîn buyurulmu'tur. Binaenaleyh sûrei Nurdaki «

aë†¢Ü¡u
¤ bÏ� ó©ãa�Œ£Ûaë� ò¢î� ã¡a�Œ£Ûa� » âyetleri nâzil olunca bu hapsi daimî cezas mensuh olmu'tur
ki «

5¦ îj©
� �å
£ è¢Û� é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� ë¤a� » kayd n n muktezas da budur. 5ehadet hakk ndaki

hukm ise sübuti zina bab nda bir asl muhkem olarak bâk d r.

›á¤Ø
¢ ä¤ß¡ bè� ã¡bî� m¡b¤í� æ
¡ aˆ� �Û£aë� 

Erkeklerde fuh'iyyatta bulunanlara gelince: 16.

onu yapar olanlar n ikisine de

›b7à� ç¢ë‡¢b¨Ï� 

kavlen veya filen ta'zir ile te'dib ediniz.» -Burada «

sizden

eza ediniz, yani takdiri size muhavvel olmak üzere

æ
¡ aˆ� �Û£aë� » diye tesniye s +as irad olunmas cay

i'kâl olmu'tur. Cumhur müfessirîn bundan maksud zani ile zaniye oldu+una kail olmu'lar. Fakat bu surette

erke+in cezas kad ndan hafif olmas , kad n n habsi daimîden ba'ka di+er bir ta'zir ile de cezaland r lmas

ve ezan n hapse dahi 'ümulü mülâhaza edildi+i takdirde de ifadede tekrar bulunmas lâz m gelece+i

cihetle tatb k nda htilaf da etmi'lerdir. Baz lar bunun nüzulü muahhar olup evvelâ kad n hakk nda «

5¦ îj©
� �å
£ è¢Û� é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� ë¤a� » medlûlü üzere hapsi daimîyi neshetmi' ve bil'ahare sûrei
Nur âyetiyle de burada mücmel olan ta'zir beyan olunarak hadde tahvil edilmi' oldu+unu söylemi'lerdir ki

en muvaf k olan da bu olsa gerektir. Di+er taraftan Mücahidden bunun zina hakk nda de+il, livata hakk nda

oldu+u ve binaenaleyh «

æ
¡ aˆ� �Û£aë� » iki erkekten ibaret bulundu+u nakledilmi' Ebumüslimi stehanî de

bunu tercih eylemi'tir.

17.

›é¡¨Ü£Ûa óÜ� Ç� ò¢2� ì¤�n£Ûa bà� �ã£a¡ Allah tealân n kat'iyyen kabulünü va'd-ü taahhüd

eyledi+i tevbe ancak

fenal k yap b da

›ò§Û� bè� v
� 2¡ õ� ì¬¢
£ Ûa æ
� ìÜ¢à� È¤í� å
� íˆ©�Ü£Û¡ bir cehaletle bilmiyerek

›k
� ì2¢ìn¢í� �á£q¢ sonra çok geçmeden tevbe eden, günah nda
§ íŠ©Ó� ¤åß¡ æ

srar
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etmiyen kimselere aiddir. 18.

›p
£ Ûa æ
� ìÜ¢à� È¤í� å
� íˆ©�Ü£Û¡ ò¢2� ì¤�n£Ûa o
� î¤Û� ë� 
¡7 bd� î£¡,�
¡ 

yoksa fenal klar yap b yap b da

birine ölüm gelib çatt + zaman

›p
¢ ì¤à� Û¤a á¢ç¢†� y
� a� Š� š
� y
� a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
�  nihayet her

›å
� d¨Û¤a o
¢ j¤m¢ óã£©a¡ 4
� bÓ� 

›6‰¥b�1£×
¢ á¤ç¢ë� æ
� ìm¢ìà¢í� å
� íˆ©�Û£aü� ë� 

ben 'imdi tevbe ettim diyenlere

bir de kafir olarak ölenlere tevbe yoktur. -5u

halde bu ikisi aras nda bulunan, ya'ni bilerek günah yapan çok geçmeden tevbe etmeyib seyyiat i'tiyad

eden ve maamafih haleti nez'a gelib hayattan me'yus olmadan evvel tevbe edenlerin tevbelerinin kabulü

kat'î de+ildir. Me'iyyeti lâhiyeye kalm 't r. Bu babda tahkik, 'udur ki haleti nezi'den önce henüz hayattan

meyus olmazdan evvel küfürden tevbe ile iyman, makbuldür. Fakat haleti nezi'de yeis halinde küfürden

tevbe ile iyman makbul de+ildir. ymandan sonra ameli hay r kesbedebilecek bir zaman bulunmal d r. Lâkin

mü'mini fasik n son nefesindeki tevbesi de makbul olabilir. «

¤ ‰� å
¤ ß¡ aìÀ
¢ ä� Ô¤m� ü� »
¡6é¨Ü£Ûa ò¡à� y

d r. 5u kadar ki bu tevbenin kabulü de kat'î olarak mev'ud de+ildir. Bu âyetler i'te bunu anlatm 't r.

Seyyiat n âk beti böyle azab elîm, hukmi tevbe de öyle oldu+u için nikâha müteall k berveçhi âtî

muharremata çok dikkat etmek lâz m gelir:

õ� b¬
� ä£¡Ûa aìq¢Š¡m� æ
¤ a� á¤Ø
¢ Û� ¢3
£ z
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›QY
¡ í� ü� aìä¢ß� a¨ å
� îm©b¤í� æ
å
¤ a� ü
¬ �£ a¡ �å
£ ç¢ìà¢n¢î¤m� a¨ b¬ß� œ
£ ç¢ìÜ¢š
¢ È¤m� ü� ë� b6¦çŠ¤×
�
¡ È¤j� 2¡ aìj¢ç� ˆ¤n� Û¡ �å
¤ a� ó¬¨È� Ï� �å
æ
£ ç¢ìà¢n¢ç¤Š¡×
� æ
¤ b¡Ï� Ò
£ ç¢ëŠ¢‘
� y
¡7 ëŠ¢È¤à� Û¤b2¡ �å
¡ bÇ� ë� ò§7ä� î£¡j� ß¢ ò§’
¡ b1� 2¡
›aŠ¦îr©×
� aŠ¦î¤
� é¡îÏ© é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� ë� bd¦î¤,‘
� aìç¢Š� Ø
¤ m�
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�å
£ è¢í†¨y
¤ a¡ á¤n¢î¤m� a¨ë� x
� bØ
� ß� x
� a†� j¤n¡
¤ a á¢m¢…¤‰� a� æ
¤ a¡ë� ›RP
§= ë¤‹� æ
§ ë¤‹� 4
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Meali 5erifi

Ey o bütün iyman edenler! Kad nlara zorla varis olman z size halâl olmad + gibi verdi+iniz mehrin

biraz n kurtaracaks n z diye onlar tazy k etmeniz de halâl olmaz, me+er ki aray açacak bir fuh' irtikâb

eylemi' olsunlar, haydin onlarla güzel geçinin, 'ayed kendilerini ho'lanmad n zsa olabilir ki siz bir 'eyi

ho'lanmazs n z da Allah onda bir çok hay rlar takdir etmi' bulunur 19 Ve 'ayed bir zevceyi b rak b da

yerine di+er bir zevce almak istiyorsan z evvelkine yüklerle mehir vermi' de bulunsan z içinden bir 'ey

almay n, ne diye alacaks n z bir büthân ederek ve aç k bir vebal yüklenerek mi? 20 Nas l al rs n z ki

birbirinize kar 't n z ve onlar sizden kuvvetli bir misak alm 'lard 21 Bir de babalar n z n nikâh geçmi'

kad nlar nikâhlamay n, geçen geçti, 'üphe yok ki o pek çirkindi, i+renç idi, o ne fena âdetti 22 Sizlere

'unlar haram k l nd : Analar n z, k zlar n z, hem'ireleriniz, halalar n z, teyzeleriniz, biraderlerinizin k zlar ,

hem'irelerinizin k zlar , ve sizi emziren süt analar n zla süt hem'ireleriniz ve kad nlar n z n analar , ve

kendilerile zifafa girdi+iniz kad nlar n zdan ellerinizde bulunan üvey k zlar n z 'ayed analariyle zifafa

girmemi' iseniz beis yok - ve kendi sulbünüzden gelmi'
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o+ullar n z n haliyleleri ve iki hem'ire beynini cem'etmeniz, geçen geçti, ona Allah gafur, rahîm bulunuyor

23

__________

19.

›b6ç¦Š¤×
� õ� b¬
� ä£¡Ûa aìq¢Š¡m� æ
¤ a� á¤Ø
¢ Û� ¢3
£ z
¡ í� ü� 

Cahiliyyede bir âdet

varm ': bir adam yak n ndan biri vefat etti+i zaman kalan zevcesinin veya çad r n n üstüne sevbini at b

«kendisine varis oldu+um gibi kar s na da varis olaca+ m» dermi' ve böyle dedimi o kad na herkesten

ehakk olurmu', dilerse onu eski mehirden ba'kas na tezvic eder, mehrini al r ve kad na ondan bir 'ey

vermezmi' ve isterse ölen kocas nda alaca+ olan mehirden vaz geçirmek için (

¥ š
3
¤ Ç� ) ad l yapar, ya'ni

kendi almaz, âhare tezvicine de mani' olurmu', 'ayed kimse abay atmadan kad n kendi akribas n n

nezdine gidebilirse kendine sahib olabilirmi', ba'z lar da zevcesinden ho'lanmaz ve maamafih kad n n

mal bulundu+undan dolay miras na konmak için kerhen tutar, ölümünü gözler, hüsni mua'erette

bulunmazlarm '. 'te bu âyet ya evvelki veya bu sebebden dolay nâzil olmu'tur. 5u halde evvelkine göre

halâl olmayan irsten murad kad nlar n kendilerine irstir. Kad n miras olmaz. kinciye göre de mallar na irstir.

Ya'ni kerhen tutub mal na konmak da halâl olmaz. Di+er taraftan ba'z lar da kad na ihtiyac bulunmad +

halde tezevvüc eder, iyi geçinemez, b rakmak da ister, fakat mehrini nafakas n verememek ve hul'a

mecbur etmek için kad n tazy k eylerdi. Bunlara kar' da 'öyle buyurulmu'tur:

›�å
£ ç¢ìà¢n¢î¤m� a¨ b¬ß� œ
£ ç¢ìÜ¢š
¢ È¤m� ü� ë� 
¡ È¤j� 2¡ aìj¢ç� ˆ¤n� Û¡ �å

Kad nlara

verdi+inizin biraz n bile almak için kendilerini tazy k, zevciyet nasîbinden men'etmeyiniz

›ò§7ä� î£¡j� ß¢ ò§’
� y
� îm©b¤í� æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡
¡ b1� 2¡ å

me+er ki pek aç k, kar koca aras n ay racak a' r

bir edebsizlik veya bir zina yapm ' olsunlar. Ancak o zaman ayr lma+a onlar sebebiyyet
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vermi' olacaklar ndan hulu' talebinde ma'zur olabilirsiniz, yoksa yapmay n z

›Ò
£ ç¢ëŠ¢‘
¡7 ëŠ¢È¤à� Û¤b2¡ �å
¡ bÇ� ë� 

kad nlar n zla 'er'in inkâr etmiyece+i ma'ruf vechile

mua'erette bulununuz.» Burada ma'rufdan murad yatak ve infak hususlar nda insafl , sözde suhbette tatl

bulunmak gibi hususatt r.

›�å
£ ç¢ìà¢n¢ç¤Š¡×
� æ
¤ b¡Ï� 

'ayed tabiat n za ho' gelmez, suhbetlerinden

b karsan z

›aŠ¦îr©×
� aŠ¦î¤
� é¡îÏ© é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� ë� bd¦î¤,‘
� aìç¢Š� Ø
¤ m� æ
¤ a� ó¬¨È� Ï�  olabilir
ki siz bir 'eyi ho'lanmazs n z da Allah onda bir çok hay rlar halk etmi' bulunur. Binaenaleyh onlar

berveçhi bâlâ, taraflar ndan bir mucib olmaks z n mücerred nefsiniz ho'lanmad + ndan dolay ayr lma+a

kalkmay n z, mua'eretlerine sabrediniz 20.

›=x
� bØ
� ß� x
� a†� j¤n¡
¤ a á¢m¢…¤‰� a� ¤æa¡ë�  ve 'ayed bir zevceyi bo'ay b
§ ë¤‹� 4
§ ë¤‹� æ

yerine di+er bir zevce almak murad ederseniz

›a‰¦bÀ
� ä¤Ó¡ �å
£ è¢í†¨y
¤ a¡ á¤n¢î¤m� a¨ë�  o

zevcelerden birine kantarla, ya'ni bir çok mal da vermi' olsan z

›b6d¦î¤,‘
� é¢ä¤ß¡ aëˆ¢
¢ b¤m� 5� Ï�  o verdi+iniz maldan hiç bir 'ey almay n z
›bä¦îj©ß¢ bà¦q¤a¡ë� bã¦bn� è¤2¢ é¢ã� ëˆ¢
¢ b¤m� a� 

siz o mal kad na büthan yaparak veya aç k bir

vebal yüklenerek mi alacaks n z? Ne çirkin, hiç bu yap l r m ? 21.

Hem nas l alabilirsiniz ki

› é¢ã� ëˆ¢
¢ b¤m� Ñ
� î¤×
� ë� 

›œ
¢ š
¢ È¤2� óš
¨ Ï¤a� †¤Ó� ë�  siz bundan evvel
§ È¤2� óÛ¨a¡ á¤Ø

birbirinize geçdiniz, halvet oldunuz, bununla mehir kesbi kat'iyyet etti, mukabili al nd , size hakk hizmetleri

sabit oldu, daha daha

›bÄ
¦ îÜ©Ë� bÓ¦br� îß© ¤áØ
¢ ä¤ß¡ æ
� ˆ¤
� a� ë�  ve onlar sizden mukaddemâ

pek kuvvetli bir ahd-ü misak da ald lar.»
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- Bu misak Allah n emri ve Peygamberin sünneti üzere yap lan akdi nikâh ve ahkam d r ki bununla «

æ
� y
¤ b¡2¡ |
¥ íŠ©
¤ m� ë¤a� Ò
¥ b
� ß¤b¡Ï� » medlûlü üzere madamel'hayat hüsni
§6 b
§ ëŠ¢È¤à� 2¡ Ú
suretle sohbet ve mua'eret, olmad + takdirde ihsan ile memnun ederek b rakmak taahhüd edilmi'tir.

Halbuki hudud ilâhîyi tecavüz edenler zalimîn, ba'delmisak nakz edenler ise hasirundurlar. «

óä£¡ß¡ 
� î¤Ü� Ï� ón©�ä£
¢ å
¤ Ç� k
� Ë¡‰� å
¤ à� Ï� » buyuran Resulullah dahi «siz onlar Allah n
emanetiyle ald n z ve Allah n kelimesile halâlland n z» beyan âlisile bu misak n a+ rl + na i'aret

buyurmu'tur.

Bundan sonra nikâh halâl olmay b haram olan kad nlarla halâl olanlar n beyan na ba'lan yor, 'öyle ki

22.

›6Ñ
� Ü� 
� †¤Ó� bß� ü�£ a¡ õ¡b¬
� ä£¡Ûa å
� ß¡ á¤×
¢ ¢ë¯ªb¬2� a¨ |
� Ø
� ã� bß� aìz
¢ Ø
¡ ä¤m� ü� ë� 
bir de atalar n z n ya'ni baba ve dedelerinizin menkûhas olmu' bulunan kad nlar n ölmü' gitmi'

olanlardan ba'ka hiç birini nikâh etmeyiniz, atan z n el sürdü+ü kad na el sürmeyiniz.» - cahiliyye ahalisi

kad nlara veraset mes'elsinden de anla' ld + üzere babalar n n zevcelerini tezevvüç ederlermi', bu âyet

ile bu âdeti 'enia alel' tlak nehyolunmu'tur. Ve 'ayi' bir âdeti cahiliyye oldu+undan dolay di+er

muharremattan evvel sureti mahsusada zecredilmi'tir. Binaenaleyh dini islâmda atalar n nikâh sahih ile

sake akdedib el sürmedikleri veya nikâh fâsid ile akd edib el sürdükleri, yahud bilâ akid vatetmi'

bulunduklar kad nlardan hiç birini o+ullar torunlar nikâhlanamazlar. Çünkü nikâh lâfz , esas lûgatte zam

ma'nas na olmas na mebni kuca+a çekmek ma'nas na da isti'mal olunabildi+inden menkûhada bu dahi

melhuzdur.

«

6Ñ
� Ü� 
� †¤Ó� bß� ü�£ a¡ » istisnas 'u iki ma'nay mü''irdir: birincisi ölmü' gitmi' olan kad nlar n

nikâh edilmelerine imkân olmad + ndan «

6Â
� óÏ© 3
¢ à� v
� Û¤a �wÜ¡í� ó¨£ny
� »
¡ bî� ‚
¡ Û¤a £á¡ 

kabilinden muhala ta'l k ile ibaha kap s n külliyyen kapamakt r. kincisi de her nas lsa mazide olan olmu',

geçen geçmi', bundan sonra

sh:»1322

sak n yapmay n z, bir kerre olmu' bulundu, art k vaz geçilmez, tevbe edilmez san b da srar etmeyiniz,

hemen ayr l n z» zira

›ò¦’
� y
� b×
� é¢�£ãa¡ bu hal, ya'ni o+ullar n, torunlar n atalar
¡ bÏ� æ

menkûhalar n tezevvüc etmeleri pek çirkin bir 'ey, bir fuhu'

›b6n¦Ô¤ß� ë�  menfur ve meb+uz

›;5¦ îj©
� õ� b¬
� ë�  ve pek kötü bir yoldur. Mazide de böyle idi, bu gün ve yar n da böyledir.
Cahiliyyede bile haysiyyetini tan yanlar bundan istikrah ederlerdi.

5imdi bundan ba'ka di+er muharremat dinleyiniz: 23.

›á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� o
¤ ß� Š£¡y
¢  ey mü'minler!

size 'unlar n nikâh haram k l nd :

1-

›á¤Ø
¢ m¢bè� �ß£a¢ analar n z, kendi anneleriniz, baban z n ve anan z n analar ve onlar n analar

ihl.. Nineleriniz.. Atalar n alel' tlak menkûhalar n nikâh haram olunca analar n, ninelerin haram oldu+u da

evleviyyletle anla' lm ' ise de ehemmiyyetine binaen bilhassa tasrih edilmi'tir.

2-

›á¤Ø
¢ m¢bä� 2� ë� 

k zlar n z ki gerek bizzat kendi evlâd n z olan k zlar, gerek o+ullar n z veya

k zlar n z n k zlar olan torunlar n z, gerekse torunlar n torunlar lh.. k zlar.

3-

›á¤Ø
¢ m¢aì� 
� a� ë�  k z karde'leriniz ki gerek ana baba bir, gerek baba bir, gerek ana bir bütün

hem'ireleriniz.

4-

›á¤Ø
¢ m¢b�à£Ç� ë� 

ammeleriniz, ya'ni babalar n z n, dedelerinizin hem'ireleri olan alel'umum

halalar n z, bibileriniz.

5-

›á¤Ø
¢ m¢ü� b
� ë�  hâleleriniz, ya'ni analar n z n ve ninelerinizin hem'ireleri olan büyük küçük

alel'umum teyzeleriniz.

6-

›„
�¤ a p
¢ bä� 2� ë�  Ve biraderinizin k zlar , gerek evlâd ve gerek torunu ilh..
¡ ü

ye+enleriniz.
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7-

›o
¤ ü
¢¤ a p
¢ bä� 2� ë�  Ve hem'irenizin k zlar , kezalik alel'umum ye+enleriniz.
¡ 

Buraya kadar beyan olunan yedi mahrem neseb cihetinden olanlard r.

8-

›á¤Ø
¢ ä� È¤™
� ‰¤a� ¬ón©¨Û£a á¢Ø
¢ m¢bè� �ß£a¢ë�  sizi emzirmi' olan analar n z, yani süt analar n z

ve nineleriniz ilh.
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›ò¡Ç� b™
� �Š£Ûa �åß¡ á¤Ø
¢ m¢aì� 
� a� ë�  Radaan k z karde'leriniz, yani süt hem'ireleriniz.» -

Zira süt emzirenlere ana, emenlere karde' tlak edilmi' olmas bunlarda neseb evsaf ve ahkâm n n

cereyan n istilzam eder. Süt analar, süt hem'ireler bulununca süt babalar, süt k zlar, süt halalar, süt

teyzeler, süt birader ve k zlar hep var demektir, binaenaleyh radaan haram olanlar n da bu k yas üzere

berveçhi balâ yediye bali+ olaca+ ve bu ikisinin zikriyle mütebak sinden iktifa edildi+i anla' l r. Gerçi

ma'r z beyanda sükût hasr ifade ederse de delâleti olamaz. Filvak ' aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz bu

i'areti tavzih veya bu icmali beyan için «

Ê
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¤ í� k
� �ä£Ûa å
� ß¡ â¢Š¢z
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£ ×
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hepsi rada'dan haram olur» buyurmu'tur. Binaenaleyh burada «

bà� è¡î¤Ü� Ç� ¤Ó¡ë� » meâlinde bir

i'aret ve icaz bulundu+u ve bu suretle buraya kadar neseben yedi, radaan ya yedi olmak üzere min

haysülmecmu' on dört meharim ta'dad edilmi' oldu+u unutulmamal d r. Bundan sonra da musahereten

haram olanlara geliyoruz:

15-
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Alel' tlak kad nlar n z n, ya'ni gerek medhulün biha olsun ve

gerek olmas n menkûhalar n z n analar , kay n analar n z ilh.

16-
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¢ y
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›�å
dah l oldu+unuz kad nlar n zdan do+mu' rebibeleriniz, ya'ni üvey k zlar n z ki -ekseriyyet itibarile- taht
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terbiyenizdedirler.
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bu surette kad nlar n za dahil olmu' de+il iseniz rebibelerinizi nikâhda size günah yoktur. Demek ki analar

vat k zlar haram k lar. K zlar mücerred nikâh da analar haram k lar.

17-
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¤ a� ¤åß¡ �åíˆ©�Û£a ¢áØ
¢ ö¡b¬ä� 2¤a� 3
¢ ö¡5
¬� y
� ë�  sulblerinizden bizzat ve

bilvas ta gelen o+ullar n z n halileleri olan gelinleriniz ki bütün torunlar n zevcelerine de 'amildir, «

=á¤Ø
¢ 2¡5� •
¤ a� ¤åß¡ » kaydile üvey o+ullardan ve o+ulluklardan ihtiraz edilmi'tir.
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ki hem'ire beynini taht nikâhta cem'etmeniz,

kezalik biri erkek farz edildi+i takdirde di+erine nikâh caiz olmayan iki kad n n, meselâ bir k zla halas n n

veya teyzesinin cem'i de iki hem'irenin cem'i gibi haramd r. Bunun için aleyhissalâtü vesselâm me'hur bir

hadîsinde buyurmu'tur ki =

ò¡ä� 2¤a óÜ� Ç� ü� ë� bè� n¡Û� b
� óÜ� Ç� ü� ë� bè� n¡�à£Ç� óÜ� Ç� ñ¢a� Š¤à� Û¤a |
¢ Ø
� ä¤m¢ ü�
bè� n¡
¤ a¢ ò¡ä� 2¤a óÜ� Ç� ü� ë� bè� î
¡ a� » bir kad n ne halas n n, ne teyzesinin, ne
biraderzadesinin ne hem'irezadesinin üzerine nikâh olunmaz»

›6Ñ
� Ü� 
� †¤Ó� bß� ü�£ a¡ ancak

mazîde geçmi' olanlar müstesna, onlardan dolay muahaze yoktur. Netekim Ya'kub aleyhisselâm n

'eriat nda vard

›b=à¦îy
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ ona Allah gafur, rahîm bulunuyor.
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� æ

Fakat hâlen ve istikbalen bunlar memnu' ve haramd rlar.
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Meali 5erifi

Bir de harb esiri olarak ellerinizde milk bulunanlar müstesna olmak üzere evli kad nlar, i'te bütün bunlar

size Allah yaz s olarak haram; Bunlar n maadas ise sifahdan kaç narak namuslu ya'amak üzere

mallar n zla isteyesiniz diye size halâl k l nd , o halde hangilerinden nikâh ile müstefid oldunuzsa

mehirlerini kendilerine verin ki farzd r, o mehri kesi'dikten sonra aran zda r zala't + n zda da size bir cünha

yoktur, her halde allah alîm, hakîm bulunuyor 24

_____________
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›7á¤Ø
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milki

yemininiz olan: harbde esir olub elinizde milk olmu' bulunan cariyeler müstesna olmak üzere bütün

muhsaneler, ya'ni evli hur kad nlar da hepsi size haram k l nd .» -Bununla «

aìz
¢ Ø
¡ ä¤m� ü� ë� » dan

buraya kadar icmalen on be', tafs len yirmi yirmi bir nevi' kad n tahrim edilmi' oldu. Demek ki gerek

müslimanlar n, gerek zimmîlerin ve gerek harbîlerin tahti nikâh nda bulunan ve hur olan bütün kad nlar n

da umumiyyetle nikâhlar haramd r. Ancak harbde esir olub hurriyyetlerini zayi' etmi' bulunan cariyelerin

nikâh umumiyyetle haram de+ildir.

Buradaki «

ise gerek «

¢ bä� –
p
� z
¤ à¢Û¤a » k raeti a'erenin hepsinde « ˜ » d n fethiyle, bundan maadas nda

¢ bä� –
p
� z
¤ à¢Û¤a » ve gerek « p
¢ bä� –
� z
¤ ß¢ » kisaî k raetinde « ˜ » d n kesrile,

mütabaki k raetlerde yine fethile okunur. Biri hsandan ismi mef'ul, biri de ismi fail s gas d r.
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Ihsan, lûgatte menaat ve muhkemlik demek olan hasanetten mu'tak olub bir mevk i kal'a gibi müstahkem

yapmak ve kocas kar s n na mahremden h fz-ü s yanet eylemek ma'nalar na müteaddi, rz n muhafaza

edib ffetli olmak veya evlenmek manalar na lâz m olur. Kur'nada da tezevvüc veya hurriyyet veya islâm

veya ffet dört ma'na ile alâkadar olub yerine göre münasibine masruf olur. Binanealeyh burada muhsanat

evli ya'ni zatüzzevc ve «

¤ Ø
o
� Ü� ß� bß� ü�£ a¡ » istisnas karinesile de hurrolan kad nlar demek oldu+u

a'ikârd r.

«

7á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� o
¤ Ø
� Ü� ß� bß� » yemin, esasen sa+ el ma'nas na oldu+undan milki yemininiz demek

ellerinizle me'ru' surette bihakk n kazand + n z milkleriniz demektir ki en ziyade köle hakk n kazand + n z

milkleriniz demektir ki en ziyade köle ve cairyelerde isti'mal olunur. Burada mevzu bahs kad nlar oldu+u

için bundan murad bihakk n malik oldu+unuz cariyeler demek oldu+u da zâhirdir. Bunlar kad nlardan

istisna edilince geride ancak hurrolanlar kal r. Ve sureti umumiyyede tahrim olunan muhsanat n da

hurrolan zatüzzevc kad nlar demek oldu+u anla' l r. Demek olur ki hurrolm yan kad nlar izdivac etmi' de

bulunsalar hurreler gibi sureti umumiyyede haram de+ildirler. Bunlar ahkâm mahsusaya tabi'dirler.

Bunlar n haram olanlar bulunabilece+i gibi halâl olanlar da bulunabilecektir. Zira dâr harbdeki

zevciyyetin ilk esaret s ras nda hukmü mürtefi' olabilir de maliklerine halâl olaca+ gibi bir man'â

anla' lmamal d r. Ya'ni istisna, mutlak hurmetten de+il, umum hurmetten hracd r. 5umuli nefiy tarikile

cariyelerin h llini ta'mim için de+il, nefyi 'ümul tarikile tahrimin 'umuli küllîsini nefy içindir. Di+er cihetten bu

istisna bundan sonraki ikinci âyette beyan olunacak ma'naya bir nevi' i'areti de haizdir.
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›9á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� ¡é¨£ÜÛa l
� bn� ×
¢ î¤Ü� Ç� o
¤ ß� Š£¡y
¢ » hükmüne merbuttur.
¡  -tâ yukar daki « á¤Ø
Ya'ni berveçhi bâlâ zikrolunan kad nlar n tahrimi üzerinize sureti kat'iyyede yaz lm ' bir Allah yaz s d r.

Bunlar n hurmeti nikâh be'erî, bir hatt hümayun de+il, bir hatt lâhî muktezas d r. Nikâh rab ta ve

muamelesinin zatî olan bir tak m levaz m içtimaiyye-vü hukuk yye ve ahlâk yyesi vard r. Bu suretle i'bu

hurmeti neseb, hurmeti rah m, hurmeti rada', hurmeti s hriyyet, hurmeti hsan nikâh n ve aile te'kilinin

muktezai mahiyyeti ve vaz' lâhî ile çizilmi' hudud ve hukuk esasiyyesidir.

Bunlar tahrim edildi

size halâl k l nd ki

›á¤Ø
¢ Û¡‡¨ õ� a¬‰� ë� bß� á¤Ø
¢ Û� �3
£ y
¡ a¢ë�  ve bunlar n maadas kad nlar

›6å
� îz
� ß¢ Š� î¤Ë� å
� îä©–
¤ ß¢ á¤Ø
¢ Û¡aì� ß¤b� 2¡ aìÌ¢n� j¤m� æ
¤ a�  siz
© Ï¡b
¡ z

erkekler muhs n ve gayri müsaf h olarak -yani ffetinizi muhafaza ederek ve sifahtan sak narak- mehir veya

semen olacak mallar n zla nikâhlar n veya milkiyyetlerini taleb edesiniz.» - Muhs n olmak ffetini muhafaza

etmektir ki hsan veya tahs ni nefis dahi denilir. Müsafeha, «sefh» ten müfaaledir. Sefh; esasen kan ve su

makulesi mayiat döküb ak tmak demek oldu+undan müsafeha veya sifah, s rf suyunu bo'latmak, yani

tarafeyn hars-ü tenasül maksad nda bulunmay b mücerred su ak tarak kazayi 'ehvet etmek mefhumunu

ifade eder. Ve bunun için zinaya sifah denilir. Demek olur ki berveçhi balâ kad nlar n halâl k l nmas ndan

maksad aslî, yani nikâh n ve istif'ar n hikmeti me'ruiyyeti tahs ni nefis ve hars-ü tenasüldür. Kazayi 'ehvet

buna müteferri'dir. Yoksa mücerred kazayi 'ehvet maksadiyle nikâh veya temellük caiz de+ildir. Bu maksad

da ya hafi veya a'ikâr olur. Hafi olur, yani yaln z kalbde kal rsa akli nikâh zahiren sahih olsa da diyaneten

halâl olmaz. Fakat zahir de mübhem olursa, meselâ akdin mücerred istimta' kasdiyle
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oldu+u tasrih edilir veya bir müddeti muvakkate ile tevk t olunursa bu surette nikâh hem diyanetten hem

kazaen fasid olur. Binaenaleyh «

6å
� îz
� ß¢ Š� î¤Ë�
© Ï¡b

» kaydinden temamen anlar z ki nikâh müt'a,

tabiri âherle metres tutmak halâl de+ildir, bir sifaht r. Erkekle kad n beynindeki alâkai f triyyenin hikmeti

h lkati ab revân hayat n, akîm bir zevki mücerred için itlaf de+il «

7õ¦b¬
� ã¡ë� aŠ¦îr©×
� ü¦ bu
� ‰¡ bà� è¢ä¤ß¡ �s
£ 2� ë� bè� u
� ë¤‹� bè� ä¤ß¡ Õ
� Ü� 
� ë� » hükmünün
tecellisidir. «

:á¤Ø
¢ Û� t
¥ Š¤y
� á¤×
¢ ¢ë¯ªb¬
� ã¡ » dür « áØÛ ìèÛ á×ëbã » de+ildir. «

75¦ Ÿ
� Ô¤Ü� 
� bß� bä� �2£‰� », daha esas nda «
¡ b2� aˆ� ç¨ o
bÈ¦îà©u
� 
� ¤ a óÏ¡ bß� á¤Ø
¢ Û� Õ
� Ü� 
� ôˆ©�Û£aì� ç¢ » âyetinden anla' ld + üzere
¡ ‰¤ü
insanlar n nefislerinde ve rzlar nda aslolan ibaha de+il, hurmettir. Ve bunun için burada da evvelâ

muharremat ta'dad edilmi', ba'dehü müsafehadan ictinab ve hsan gayesi üzerine ve emval mukabilinde

talebi nikâha müsaade olunarak h l beyan olunmu'tur. Velhas l nikâh, sifah n z dd d r. Sifah bat l ve gayri

me'ru'dur, gayei h lkati tahvile çal 'maktan ba'ka bir 'ey de+ildir. Nikâh, hüsni niyyetle ve gayri muvakkat

olmak üzere akdedilmek lâz md r. Bir de «

á¤Ø
¢ Û¡aì� ß¤b� 2¡ aìÌ¢n� j¤m� æ
¤ a� » kaydi 'unu gösteriyor ki

mehir nikâh n levaz m ndand r. Nikâh denildimi mukabilinde bir mal söylenmemi' olsa bile behemehal bir

mehirden hali olm yacakt r. Binaenaleyh bu 'era t alt nda

›�å
£ è¢ä¤ß¡ é©¡2 á¤n¢È¤n� à¤n� 
¤ a bà� Ï�  o

halâl kad nlardan her hangi birisiyle istimta' ve intifa ederseniz

›6ò¦š
� íŠ©Ï� �å
£ ç¢‰� ìu
¢ a¢ �å
£ ç¢ìm¢b¨Ï�  onlar n ecirlerini, yani bedeli budu'lar olan mehirlerini bir
fariza olarak veriniz. Duhul ile temam mehir borc olur.»- Sûrei Bakarede kabledduhul talâk vukuunda ise «

á¤n¢™
¤ Š� Ï� bß� Ñ
¢ –
¤ ä¡Ï� » buyurulmu' idi. Maamafih
›ò¡6š
� íŠ©1� Û¤a †¡È¤2� å
¤ ß¡ é©2¡ á¤n¢î¤™
� aŠ� m� bà� îÏ© á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� 
� bä� u
¢ ü� ë�  mehir
farz-ü takdir olunub tesmiye edildikten sonra her ikinizin bitteraz yapt + n z tenzil veya ibrada günah yoktur.

Netekim balâda «

b
¦ 1¤ã� é¢ä¤ß¡ õ§ó
¤ ‘
� å
¤ Ç� á¤Ø
¢ Û� å
� j¤Ÿ
¤ b¡Ï� 6ò¦Ü� z
¤ ã¡ �å
£ è¡m¡bÓ� †¢•
� õ� b¬
� ä£¡Ûa aìm¢a¨ë�
¡ æ
bd¦íŠ©¬ß� bd¦îä©¬ç� ê¢ìÜ¢Ø
¢ Ï� »
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buyurulmu'tu.

›bà¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ 5üphe yok ki bunlar böyle
© y

emreden Allah bir alîm, hakîm bulunuyor. 5imdi bilhassa cariyelerin nikâh na gelelim:

p
� z
¤ à¢Û¤a |
� Ø
¤ a� ü¦ ì¤Ÿ
� á¤Ø
¢ ä¤ß¡ ¤ÉÀ
¤ í� á¤Û� å
¤ ß� ë� ›RU
¡ bä� –
¡ ä¤í� æ
¡ n� 
p
¢ m¡bî� n� Ï� ¤åß¡ á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� o
¤ Ø
� Ü� ß� bß� å
¤ à¡Ï� p
¡6 bä� ß¡¤ìªà¢Û¤a á¢Ø
¡ bä� ß¡¤ìªà¢Û¤a
æ
£ ç¢ìz
¢ Ø
¤ ß¡ á¤Ø
¢ š
¢ È¤2� 6á¤Ø
¢ ã¡bà� íb©2¡ á¢Ü� Ç¤a� é¢¨£ÜÛaë�
¡ ‡¤b¡2¡ �å
¡ ã¤bÏ� œ
§7 È¤2� å
p
� Ï¡b
� ß¢ Š� î¤Ë� p
� z
¤ ß¢ Ò
£ ç¢‰� ìu
¢ a¢ �å
£ ç¢ìm¢a¨ë� �å
£ è¡Ü¡ç¤a�
§ bz
§ bä� –
¡ ëŠ¢È¤à� Û¤b2¡ �å
�å
£ è¡î¤Ü� È� Ï� ò§’
� y
� î¤m� a� æ
¤ b¡Ï� �å
£ –
¤ a¢ a¬‡� b¡Ï� æ
¤ a� p
¡ b1� 2¡ å
¡ y
§7 a†� 
¡ aˆ� ‚
¡ �n£ß¢ ü� ë�
�ó’
� ¤åà� Û¡ �ÙÛ¡‡¨ l
6¡ aˆ� È� Û¤a �åß¡ p
� z
¤ à¢Û¤a óÜ� Ç� bß� ¢Ñ–
¤ ã¡
¡ 
¡ bä� –
›;á¥îy
¢ Û� Š¥î¤
� aëŠ¢j¡–
¤ m� æ
¤ a� ë� 6á¤Ø
¢ ä¤ß¡ o
� ä� È� Û¤a
© ‰� ‰¥ì1¢Ë� é¢¨£ÜÛaë� 6á¤Ø

Meali 5erifi

çinizden her kim hurrolan mü'min kad nlar nikâh edecek geni'li+e güç yetiremiyorsa ona da ellerinizin

alt ndaki mü'min cariyelerinizden var, Allah kadrinizi iyman n zla bilir, mü'minler Hep biribirinizden

say l rs n z, onun için fuhu'ta bulunmayarak, gizli dost da edinmiyerek namuslu ya'ad klar haled onlar

sahiblerinin izniyle nikâh ediniz ve mehirlerini
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güzellikle kendilerine veriniz, e+er evlendikten sonra bir fuh' irtikâb ederlerse o vak t üzerlerine hur

kad nlar üzerine terettüb edecek cezan n yar s lâz m gelir, 'u suret günaha girmek korkusu olanlar n z

içindir, yoksa sabretmeniz sizin için daha hay rl d r, bununla beraber Alalh gafurdur, rahîmdir 25

25.

›p
� z
¤ à¢Û¤a |
� Ø
¤ a� ü¦ ì¤Ÿ
� á¤Ø
¢ ä¤ß¡ É¤À
¤ í� á¤Û� å
¤ ß� ë� 
¡ bä� ß¡¤ìªà¢Û¤a p
¡ bä� –
¡ ä¤í� æ
¡ n� 
-burada muhsanat, milki yemin mukabili oldu+undan hur kad nlar ma'nas nad r.- Ya'ni içinizden her kim

hurre ve mü'mine olan kad nlar nikâh edecek fazla bir istitaat maliyyeyi haiz de+il ise

›á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� o
¤ Ø
� Ü� ß� bß� ¤åà¡Ï�  bu da milki yemininiz olan
›p
¢ m¡bî� n� Ï� ¤åß¡ genç ve mü'mine cariyelerinizden nikâh etsin. -Hurre bir
¡6 bä� ß¡¤ìªà¢Û¤a á¢Ø
zevcesi yoksa veya hurre alma+a ktidar malîsi müsait de+il ise nikâh ile cariyei mü'mine als n. Zira bunun

masraf azd r. Lâkin her halde mü'mineyi tercih etsin. Mü'mine ve cariye nikâh n alel' tlak bir zül

addetmesin çünkü

›6á¤Ø
¢ ã¡bà� íb©2¡ á¢Ü� Ç¤a� é¢¨£ÜÛaë�  Allah iyman n za a'lemdir

›7œ
¢ š
¢ È¤2�  siz biri birinizden: mü'minlerin hurrolanlarile olm yanlar n z bir dinden,
§ È¤2� ¤åß¡ á¤Ø

bir cinstensinizdir- Hüsni niyyetle onlar tezevvüc etmek indel'icab bir erekk için zül de+ildir. Zina tehlükesi

daha büyük bir züldür. 5u kadar ki bunlar hurre olan kad nlara tercih etmek ve hurrelerin hukukuna

tecavüzdür. Bunun için taht nikâh nda hurrei mü'mine bulunan bir adam onun üzerine cariye tezevvüc

etmek asla caiz olm yaca+ gibi bir hurrei mü'mineyi nikâh edebilmek kudretine malik hur bir erke+in de

cariye tezevvüc etmesi mekruh veya haramd r ve o zaman cariye nikâh bir züldür. mami 5afiî Hazretleri

âyetin mefhum muhalifini nazar dikkate alarak buna haram
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demi' ise de mam a'zam kerahetine kail olmu', haram olan ancak hurre üzerine cariye nikâh na

kalk 'mak oldu+unu beyan etmi'tir.

Cariye nikâh n n 'art s hhatine, hukmüne ve gayesine gelince:

›�å
£ è¡Ü¡ç¤a� æ
£ ç¢ìz
¢ Ø
¡ ‡¤b¡2¡ �å
¡ ã¤bÏ� 

imdi cariyeleri sahiblerinin iznile nikâh ediniz

›Ò
£ ç¢‰� ìu
¢ a¢ �å
£ ç¢ìm¢a¨ë�  ve mehirlerini veya nefakalar n kendilerine ma'ruf
¡ ëŠ¢È¤à� Û¤b2¡ �å
vechile güzelce veriniz ve bunlar

›7æ
¤ a� p
� Ï¡b
� ß¢ Š� î¤Ë� p
� z
¤ ß¢ evsafile muttas f
§ a†� 
¡ aˆ� ‚
¡ �n£ß¢ ü� ë� p
§ bz
§ bä� –
olmalar üzere, bu halleri ya'amalar maksadile nikâh ediniz.»-

æa†a «haden» in cem'idir. ttihazi ahdan gizli dost tutmak demektir. Devri cahiliyyede iki nevi' zina
vard . Birisi umuma kar' aç ktan kârhanecilik, di+eri de birini dost tutarak hususî bir surette gizlice zina

etmek idi. Ve bunlar alel'ekser cariyelerle yap l rd . slâmda bunlar n ikisi de menolunmu'tur. 5ayan

dikkattir ki hurrelere aid olan âyette erkeklerin sifah , burada da kad nlar n sifah tasrih olunarak

menedilmi'tir. Bu ise büyük bir edeb ve belâ+ati muhtevidir. Evvel emirde hurr olan kad nlar n sifaha

tenezzül etmiyecekleri ve onlar hakk nda sifah ve zinâ ihtimalini tasavvur bile lây k olmad + n ve böyle bir

ihtimal olsa olsa erkekler yüzünden ve erkeklerin ffetsizli+i dolay sile mütesavver olabilece+i, cariyelere

gelince bunlar n hasbezzarure sefaleti sifaha dü'ebilmeleri pek melhuz ve hattâ cahiliyyede âdet oldu+u

ve maamafih bununda yine erkeklerin ahlâks zl + ndan ne''et etti+i ve bu sefaleti kald rmak da erkeklerin

elinde bulundu+u, erkekler hüsni niyyetle hareket edib vazifelerini iyfa ettikleri takdirde bunlar n da bu

sefaletten kurtulaca+ ve binaenaleyh müslimanlar n hep bu gayei ffet ve salâh ta'k b etmeleri lüzumu

anlat lm 't r.
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Binaenaleyh

›�å
£ –
¤ a¢ a¬‡� b¡Ï�  cariyeler tezevvüc ile ffetleri te'min olunduktan sonra
¡ y

›ò§’
� y
� î¤m� a� ¤æb¡Ï�  fuh'e sülûk ederler, zina yaparlarsa
¡ b1� 2¡ å

hur kad nlara tatbik vacib olan cezan n yar s vacib olur. Zira bu 'era t alt nda ma'ziretleri kalmaz ve

maamafih esaret boyunlar nda bulundukça hurreler seviyyesinde de tutulamazlar. Bunun için

›Ù
� Û¡‡¨

cariye tezevvücü

›6á¤Ø
¢ ä¤ß¡ o
� ä� È� Û¤a �ó’
� å
¤ à� Û¡ içinizden galebei
¡ 

'ehvetle bozulmak, günaha girmek, zina tehlükesine dü'mek korkusu bulunanlar hakk ndad r. Yoksa

›aëŠ¢j¡–
¤ m� æ
¤ a� ë�  sabretmeniz. ›6á¤Ø
¢ Û� Š¥î¤
� 

hakk n zda daha hay rl d r.» - mam 5afiî

Hazretleri buradan ne hurre ne cariye hiç evlenmemeniz daha hay rl d r, ibadet nikâhtan efdald r, ma'nâs n

anlam ' ise de eimmei Hanefiyyenin dedi+i gibi bunun cariye nikâh hakk nda oldu+u zahirdir. Demek ki

mehr-ü infak kudreti bulunanlar için galeyan 'ehvet halinde nikâh vacibdir ve böyle bir halde hurrenin

mehr-ü infak na kudreti yeti'miyecek olanlara bir cariye olsun tezevvüc etmesi vacib ve bunda mü'mineyi

tercih eylemesi de lâakal mendubdur. Çünkü cariyelerin dahi sefaletten kurtulmalar matlûbdur. Buna ise

mü'mine hepsinden ziyade lây kt r. Binaenaleyh vücub da ancak zina korkusu bulunanlar hakk ndad r. Bu

korku olmad + takdirde cariye tezevvücü vacib olmak 'öyle dursun mendub bile de+ildir. Zira bunda bir

taraftan hurrelerin sukutuna sebebiyyet vermek, di+er taraftan neseb necabetini ve evlâd n st fas n hlâl

etmek gibi mahzurlar da vard r. Bunun için Hazreti Ömer «cariye tezevvüç eden her hangi bir hur,

hurriyyetinin yar s n zayi' etmi' olur» demi'tir.
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Lâkin bütün bu mahzurlar zina tehlükesine kar' hiçtir. Çünkü zina do+rudan do+ru tohumunu itlâf ve

sureti umumiyyede gerek erkek ve gerek kad nlar için pis bir zillet ve nev'i be'er için pek büyük sefalettir.

Ve insandan ba'ka hayvanat içinde hiç biri di'isini mahza suyunu telef etmek için ta'k b etmez. nsanlar

elinde mahbus edilen erkek hayvanlar istisna edilirse kediler köpekler bile dahil olmak üzere hiç bir

hayvan kösnümiyen di'isine cebren sald rmaz ve fi'lini mahza telk h için yapar. Hatta develerin di'i sidi+ini

koklamas telk hli olub olmad + n farketmek için oldu+u ma'ruftur. Has l hayvanat n bile muamelei

behimiyyesinde sifah mahiyyeti yoktur. Garize ve f tratleri ta'biri aharle sevk tabiîleri buna meydan vermez.

Bu rezalet, bu sevday akamet be'eriyyeti hayvanattan daha süflî bir vaz'iyyete dü'üren bir feciad r. Bu

felâkete dü'mekten ise cariye olsun tezevvüc etmelidir. Maamafih bu korku yoksa sab r daha hay rl d r.

Gerçi bunda da tenasülden mahrumiyyet varsa da

›;á¥îy
© ‰� ‰¥ì1¢Ë� é¢¨£ÜÛaë� 

dir. Halbuki

zinakârlar için azab elîm vard r.

Bu beyanattan sonra rahmeti lâhiyye muktezas nca hikmet ve makas d te'ri'iyeye müteall k olarak

buyuruluyor ki:

á¤Ø
¢ Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ å
� íˆ©�Û£a å
� ä� 
¢ á¤Ø
¢ í� †¡è¤í� ë� á¤Ø
¢ Û� å
� î£¡j� î¢Û¡ é¢¨£ÜÛa †¢íŠ©í¢ ›RV

¤ a� ¢†íŠ©í¢ é¢¨£ÜÛaë� ›RW ¥áîØ
æ
� ¥áîÜ©Ç� é¢¨£ÜÛaë� 6á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� l
� ìn¢í� ë�
© y
5¦ î¤ß� aìÜ¢îà©m� æ
¤ a� p
£ Ûa æ
� ìÈ¢j¡�n£í� å
� íˆ©�Û£a †¢íŠ©í¢ë� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� l
� ìn¢í�
¡ aì� è� �’
›bà¦îÄ
© Ç�
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›b1¦îÈ©™
� æ
¢ b
� ã¤ü
¢ ë� 7á¤Ø
¢ ä¤Ç� Ñ
� 1£¡‚
� í¢ æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa †¢íŠ©í¢ ›RX
¡ ¤ a �ÕÜ¡

Meali 5erifi

Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öndekilerin yollar n göstermek ve salâha rücuunuzu

görerek günahlar n z ba+ 'lamak dileyor, Hem Allah alîmdir hakîmdir 26 Allah tevbekâr oldu+unuzu

görerek size nazar buyurmak istiyorken o 'ehvetleri ard nda koyanlar sizin büyük bir yam kl kla

yam lman z istiyorlar 27 Allah sizden a+ r teklifleri hafifletmek istiyor, öyleya nsan zaiyf yarad lm 't r

28

__________

26.

›á¤Ø
¢ Û� �åî£¡j� î¢Û¡ é¢¨£ÜÛa ¢†íŠ©í¢ Allah n bu te'ri'attan murad size halâl ve harm

farkettirib aç kça anlatmak

›á¤Ø
¢ Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ å
� íˆ©�Û£a å
� ä� 
¢ á¤Ø
¢ í� †¡è¤í� ë�  ve sizi sizden

evvelkilerin sünnetlerine ya'ni sülûk edib ni'met-ü saadete irdikleri yollara hidayet ve delâlet etmek

›6á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� l
� ìn¢í� ë�  ve devri cahiliyyede sizden nazar n , rahmetini çekmi' iken sizi slâm ile
böyle tarik salâha irca' edib günâhlar n zdan tevbe ettirerek üzerinize rahmet ve in'am n tevali ettirmektir.»

- Ya'ni burada «

Š¡î¤Ë� =¤áè¡î¤Ü� Ç� o
� à¤È� ã¤a� å
� íˆ©�Û£a Â
� aŠ� •
¤ à¢Û¤a Â
� aŠ� –
£¡ Ûa bã� †¡ç¤a¡
¡ =á� îÔ©n� 
� îÛ£©¬b� š
å
£ Ûaü� ë� ¤áè¡î¤Ü� Ç� l
¢ Ì¤à� Û¤a » duas na bir cevab mahsus vard r. Bu beyan olunan
¡ ìš
hill-ü hurmet ahkâm büsbütün yeni te'ri' olunmu' ve hiç tecribe edilmemi' bir yol de+il esasen muktezay

h lkat ve f trat olub sizden mukaddem olanlar n ni'met-ü saadete irmelerine sebeb olmu' mücerreb ve sal m

yollar d r. Bundan evvel mütena' m olan enbiya ve salihînin mes'udiyyetleri bilhassa bu yolda olmu'tur.

Binaenaleyh burada 'erayi' salifenin pek güzel bir inki'af ile takriri vard r. Bundan sapanlar n üzerinden

nazar lâhî çekilir ve tekrar bu yola sülûk edenlere de
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yine nazar lâhî avdet eder. Zira «

6á¤è¡
� â§ì¤Ô� 2¡ bß� Š¢î£¡Ì� í¢ ü� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ » dir. 'bu «
¡ 1¢ã¤b� 2¡ bß� aëŠ¢î£¡Ì� í¢ ó¨£ny
á¤Ø
¢ Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ �åíˆ©�Û£a å
� ä� 
¢ ¤áØ
¢ í� †¡è¤í� ë� » nass celîli 'erayii mütekaddimeden ba'z

ahkâm n takririne delâlet etti+i cihetle lmi usuldeki «

é¢Û¢ì
¢ ‰� ë� é¢¨£ÜÛa bè� �–
£ Ó� a‡� a¡ bä� Û� ò¥È� íŠ¡‘
� bä� Ü� j¤Ó� å
¤ ß� ¢Éí¡aŠ� ‘
� » kaidesini
tans s etmi' oldu+unda 'üphe yoktur. Ve yine 'übhe yok ki burada bu takrir berveçhi balâ vahiy ve beyan

ilâhî ile olmu'tur. Bununla beraber biz 'unda da i'tiba etmiyoruz ki burada vahyile takrirden ba'ka

alel'husus devri nübüvvetten sonras için istinbat leli ahkâmda tecribenin de bir ehemmiyyeti azîmesi

bulundu+una i'areti mahsusa vard r. Her halde içtihadat te'ri'iyyede yaln z delâleti elfaz ile iktifa edilmeyib

tecribe ile hayat n cereyan haricî ve hikemîsi dahi nazar i'tibarda tutulmak lâz m gelecektir. «

‰¡b–
� 2¤ü
� ¤ a óÛ¡ë¯a¢ b¬í� aëŠ¢j¡n� Ç¤bÏ� » emrinde bu nokta pek mühim bir mevk ' i'gal etmi'tir. 5u
'art ile ki her hususta oldu+u gibi bunda da 'ehvetten ve te'ehhiden iyice ihtiraz etmek ve hadisata kasd

'ehvetle bakmamak bir 'art oldu+u da 'imdi anla' lacakt r

›á¥îØ
� á¥îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛaë�  dir. Te'ri'
© y

bir eseri irade olmakla beraber te'ri' lâhî ibn-ü hikmetle müteraf kt r. Rahmaniyyete lâhiyye esbaba

mütekaddim ise de rahimiyyeti lâhiye, nizam esbab üzerine cereyan eder 27.

›á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� l
� ìn¢í� æ
¤ a� †¢íŠ©í¢ é¢¨£ÜÛaë�  o gafur rahîm ve alîmi hakîm olan Allah sizin
tevbe ve salâh n z görüb üzerinizden daima nazar rahmetle bakmak ve mes'ud etmek istiyor

›bà¦îÄ
£ Ûa �æìÈ¢j¡�n£í� �åíˆ©�Û£a ¢†íŠ©í¢ë�  o
© Ç� 5¦ î¤ß� aìÜ¢îà©m� ¤æa� p
¡ aì� è� �’
'ehevat arkas nda ko'ub keyflerine tabi' olanlar da büyük bir inhiraf ile tarik haktan sapman z , kendilerine

uyub haram, halâl tan m yarak fenal k yollar nda dola'man z ve uçurumlara sürüklenmenizi istiyorlar.

Binaenaleyh siz böyle facirlerin arzular na tabi' olmay n z. ctihadat n zda ef'al-ü harekât n zda 'ehvete

de+il hikmete ve beyanat lâhiyyeye ve önünüzde bulunan
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erbab rü'dün siyretlerine tebe yyet ediniz ve ilmi te'ri'i islâmîde pek büyük bir esas olan 'u âyete bak n z:

28.

›b1¦îÈ©™
� æ
¢ b
� ã¤ü
¢ ë� 7á¤Ø
¢ ä¤Ç� �Ñ1£¡‚
� í¢ æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa ¢†íŠ©í¢
¡ ¤ a �ÕÜ¡

Allah tealâ sizden a+ r teklifleri kald r b mes'uliyyetinizi tahfif etmek ister. Zira insan zaiyf olarak

halkedilmi'tir.» -Binaenaleyh bab te'ri'de 'ehvete tabi' olmak caiz olmad + gibi 'iddet-ü tazy k de caiz

de+ildir. Burada «

b7ä� Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ å
� íˆ©�Û£a óÜ� Ç� é¢n� Ü¤à� y
� bà� ×
� aŠ¦•
¤ a¡ b¬ä� î¤Ü� Ç� 3
¤ à¡z
¤ m� ü� ë� bä� �2£‰�
bä� �2£‰� » dualar n n bir eseri icabeti vard r ki «
6á¤è¡î¤Ü� Ç� o
¤ ã� b×
� ó©n�Û£a 4
� 5� Ë¤ü
� ¤ aë� á¤ç¢Š� •
¤ a¡ á¤è¢ä¤Ç� É¢š
� í� ë� », «
9Š� 
¤ È¢Û¤a ¢áØ
¢ 2¡ ¢†íŠ©í¢ ü� ë� Š� 
¤ î¢Û¤a ¢áØ
¢ 2¡ é¢¨£ÜÛa ¢†íŠ©í¢ », «
x
� ¤åß¡ å
¢ î¤Ü� Ç� 3
� È� u
� bß� ë� » âyetleri, kezalik «
¡ í†£©Ûa óÏ¡ á¤Ø
§6 Š� y
òzàÛa òî1î‚Ûb2 áØndu » hadîsi nebevîsi hep bu düstur yüsür ve tahfifi nat kt rlar.

nsanlar zannettikleri gibi kaviy bir mahlûk de+ildirler. 5iddete dayanamazlar, tahfife muhtacd rlar ve dini

islâm onlara bu tahfifi bah'etmek için gelmi'tir. Bu esasata binaen nikâh hususunda da te'didat

gösterilmemeli, zinâya ve sui istimale meydan vermemek için ahkâm ve muamelât nikâh teshil

olunmal d r. bni Abbas Hazretlerinden merviydir ki 'öyle demi'tir: Sûrei Nisada sekiz âyet bu ümmet için

güne'in üzerine do+du+u ve batt + 'eylerin hepsinden hay rl d r.

1- «

á¤Ø
¢ Û� �åî£¡j� î¢Û¡ é¢¨£ÜÛa †¢íŠ©í¢ »,

2- «

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� l
� ìn¢í� æ
¤ a� †¢íŠ©í¢ é¢¨£ÜÛaë� »,

3- «

7á¤Ø
¢ ä¤Ç� Ñ
� 1£¡‚
� í¢ æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa †¢íŠ©í¢ »,

4- «

5- «

� ì¤è� ä¤m¢ bß� Š� ö¡b¬j� ×
æ
� aìj¢ä¡n� v
¤ m� æ
¤ a¡ »,
é©2¡ Ú
� Š� ’
¤ í¢ æ
¤ a� ¢Š1¡Ì¤í� ü� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ »,

6- «

7ñ§�‰£‡� �4bÔ� r¤ß¡ á¢Ü¡Ä
¤ í� ü� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ »,

7- «

é¢
� 1¤ã� ¤áÜ¡Ä
¤ í� ë¤a� aõ¦ì¬
¢ 3
¤ à� È¤í� å
¤ ß� ë� »,

8- «

6á¤n¢ä¤ß� a¨ë� á¤m¢Š¤Ø
� ‘
� æ
¤ a¡ á¤Ø
¢ 2¡aˆ� È� 2¡ é¢¨£ÜÛa 3
¢ È� 1¤í� bß� »,

Bu esasat te'ri'iyye anla' ld ktan sonra: nikâh n kudreti maliyye ile bir alâkai mahsusas bulunmas na

mebni emvalin kesb-ü tasarrufuna müteall k olmak üzere ayr ca bir h tab ile buyuruluyor ki:
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á¤Ø
¢ ä� î¤2� á¤Ø
¢ Û� aì� ß¤a� aì¬Ü¢×
¢ b¤m� ü� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›RY
aì¬Ü¢n¢Ô¤m� ü� ë� á¤Ø
¢ ä¤ß¡ 
¤ Ç� ñ¦‰� bv
� m¡ æ
� ìØ
¢ m� æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡ 3
§ aŠ� m� å
¡ Ÿ
¡ bj� Û¤b2¡
� Û¡‡¨ 3
Ù
¤ È� 1¤í� å
¤ ß� ë� ›SP bà¦îy
¢ 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ 6á¤Ø
¢ 
� 1¢ã¤a�
© ‰� á¤Ø
� Û¡‡¨ æ
� b×
� ë� a6¦‰bã� é¡îÜ©–
¤ ã¢ Ò
� ì¤
� Ï� bà¦Ü¤Ã
¢ ë� bã¦aë� †¤Ç¢
¡é¨Ü£Ûa óÜ� Ç� Ù
á¤Ø
¢ ä¤Ç� ¤Š1£¡Ø
� ã¢ é¢ä¤Ç� æ
� ì¤è� ä¤m¢ bß� Š� ö¡b¬j� ×
� aìj¢ä¡n� v
¤ m� ¤æa¡ ›SQ aŠ¦î,
© í�
�3�š
£ Ï� bß� aì¤�ä£à� n� m� ü� ë� ›SR bà¦íŠ©×
� 5¦ 
� †¤ß¢ á¤Ø
¢ Ü¤
¢ m¡bd� î£¡,
�
¡ †¤ã¢ë� á¤Ø

aìj¢
� n� ×
¤ a b�£àß¡ ¥kî–
� Š£¡ÜÛ¡ œ
6§ È¤2� óÜ¨Ç� á¤Ø
¢ š
� È¤2� é©2¡ é¢¨£ÜÛa
© ã� 4
¡ bu
�é¨Ü£Ûa �æ
£ a¡ 6é© Ü¡š
¤ Ï� å
¤ ß¡ é� ¨£ÜÛa aìÜ¢d� 
¤ ë� 6å
� j¤
� n� ×
¤ a b�£àß¡ k
¥ î–
� ä£¡ÜÛ¡ë�
© ã� õ¡b¬
� Š� m� b�£àß¡ ó
Ú
� Û¡aì� ß� bä� Ü¤È� u
� 3
£§ Ø
¢ Û¡ë� ›SS bà¦îÜ©Ç� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ Ø
¢ 2¡ æ
� b×
�
6á¤è¢j� î–
¢ ã¢bà� í¤a� p
¤ †� Ô� Ç� å
� íˆ©�Û£aë� 6æ
� ì2¢Š� Ó¤ü
� ¤ aë� æ
© ã� á¤ç¢ìm¢b¨Ï� á¤Ø
¡ a†� Û¡aì� Û¤a
›a;†¦îè©‘
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
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á¤è¢š
� È¤2� é¢¨£ÜÛa 3
� �£šÏ� bà� 2¡ õ¡b¬
� ä£¡Ûa óÜ� Ç� æ
� ìß¢a�ì£Ó� 4
¢ bu
� Š£¡Ûa� ›ST
¥ bn� ã¡bÓ� p
p
¢ bz
� Û¡b�–
£ ÛbÏ� 6¤áè¡Û¡aì� ß¤a� å
¤ ß¡ aìÔ¢1� ã¤a� b¬à� 2¡ë� œ
§ È¤2� óÜ¨Ç�
�å
£ ç¢‹� ì’
¢ ã¢ æ
� ìÏ¢b‚
� m� ón©¨Û£aë� 6é¢¨Ü£Ûa Å
� 1¡y
� bà� 2¡ k
¥ bÄ
� Ï¡by
�
¡ î¤Ì� Ü¤Û¡ p
7
5� Ï� á¤¢Øä� È¤Ÿ
� a� æ
¤ b¡Ï� �å
£ ç¢ì2¢Š¡™
¤ aë� É¡u
� à� Û¤a óÏ¡ �å
£ ç¢ëŠ¢v
¢ ç¤aë� �å
£ ç¢ìÄ
¢ È¡Ï�
¡ bš
¤ a¡ë� ›SU aŠ¦îj©×
æ
� b¦£îÜ¡Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ 5
6 ¦ îj©
� �å
£ è¡î¤Ü� Ç� aìÌ¢j¤m�
b7è� Ü¡ç¤a� ¤åß¡ bà¦Ø
� y
� ë� é©Ü¡ç¤a� å
¤ ß¡ bà¦Ø
� y
� aìr¢È� 2¤bÏ� bà� è¡ä¡î¤2� Ö
� bÔ� ‘
¡ á¤n¢1¤
¡
bà¦îÜ©Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ 6bà� è¢ä� î¤2� é¢¨£ÜÛa Õ
¦ 5� •
¤ a¡ ¬a†� íŠ©í¢ ¤æa¡
¡ Ï£¡ì� í¢ by
å
� é©¡2 aì×
¢ Š¡’
¤ m¢ ü� ë� é� ¨£ÜÛa aë†¢j¢Ç¤aë� ›SV aŠ¦îj©
�
¡ í¤†� Û¡aì� Û¤b2¡ë� bd¦î¤,‘

ô‡¡ ‰¡bv
� Û¤aë� å
� à� Û¤aë� óß¨bn� î� Û¤aë� ó2¨Š¤Ô¢Û¤a ôˆ¡2¡ë� bã¦b
� y
¤ a¡
¡ î×
© b
bß� ë� 3
£ Ûa å
� Û¤b2¡ k
£ Ûaë� k
¢ Û¤a ‰¡bv
� Û¤aë� ó2¨Š¤Ô¢Û¤a
¡= îj©�
¡ 2¤aë� k
¡ ä¤v
¡ y
¡ b�–
¡ ä¢v
›a=‰¦ì‚
¢ Ï� ü¦ bn� ‚
¤ ß¢ æ
� b×
� å
¤ ß� ¢£kz
£ a¡ 6á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� o
¤ Ø
� Ü� ß�
¡ í¢ ü� é� ¨£ÜÛa �æ
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b¬ß� æ
� ìà¢n¢Ø
¤ í� ë� 3
¤ j¢Û¤b2¡ 
� b�ä£Ûa æ
� ëŠ¢ß¢b¤í� ë� æ
� ìÜ¢‚
� j¤í� å
� íˆ©�Û£a� ›SW
¡ ‚
›SX b7¦äîè©ß¢ b2¦aˆ� Ç� �åíŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ bã� †¤n� Ç¤a� ë� é6©Ü¡š
¤ Ï� å
¤ ß¡ é¢¨£ÜÛa á¢è¢îm¨a¨
ü� ë� ¡é¨£ÜÛb2¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ ü� ë� 
� ìÔ¢1¡ä¤í¢ å
� íˆ©�Û£aë�
¡ b�ä£Ûa õ� b¬ö� ‰¡ á¤è¢Û� aì� ß¤a� æ
›SY bä¦íŠ©Ó� õ� b¬
� Ï� bä¦íŠ©Ó� é¢Û� æ
¢ bÀ
� î¤,�’
£ Ûa å
¢ í� å
¤ ß� ë� Š¡6
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤b2¡
¡ Ø
¡ ü
á¢è¢Ó� ‹� ‰� b�£àß¡ aìÔ¢1� ã¤a� ë� Š¡
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é¡¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß� a¨ ì¤Û� á¤è¡î¤Ü� Ç� a‡� bß� ë�
¡ ü
� bÔ� r¤ß¡ ¢áÜ¡Ä
4
¤ í� ü� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ ›TP bà¦îÜ©Ç� á¤è¡2¡ é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� 6¢é¨Ü£Ûa
bà¦îÄ
¤ a� é¢ã¤†¢Û� ¤åß¡ ¡p¤ìªí¢ë� bè� 1¤Ç¡bš
� í¢ ò¦ä� 
� y
� Ù
¢ m� æ
¤ a¡ë� 7§ñ�‰£‡�
© Ç� aŠ¦u
óÜ¨Ç� Ù
� 2¡ bä� ÷¤u
� 2¡ ò§�£ßa¢ 3
£¡ ×
¢ å
¤ ß¡ bä� ÷¤u
� î¤Ø
� Ï� ›TQ
¡ ë� †§îè©’
¡ a‡� a¡ Ñ
� ì
4
¢ �Š£Ûa aì¢–
� Ç� ë� aëŠ¢1� ×
� �åíˆ©�Û£a ¢…£ì� í� ˆ§÷¡ß� ì¤í� ›TR a6¦†îè©‘
� õ¡ü
¬ � ¢ªì¯¬ç¨
›b;r¦í†©y
� é� ¨£ÜÛa æ
� ìà¢n¢Ø
¤ í� ü� ë� 6
¢ ‰¤ü
� ¤ a ¢áè¡2¡ ô¨ì£
� m¢ ì¤Û�

Meali 5erifi

Ey o bütün iyman edenler! Mallar n z aran zda bat l
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behanelerle yemeyin, kendili+inizden r zala'arak akdetti+iniz bir ticaret olmak ba'ka, kendilerinizi

öldürmeyin de, Allah size cidden bir rahîm bulunuyor 29 Her kim de tecavüz ederek, zulm ederek oun

yaparsa yar n onu bir ate'e yaslayacag z Allaha göre bu kolay bulunuyor 30 E+er siz nehyedildi+iniz

günahlar n büyüklerinden ictinab ederseniz sizden kabahatlerinizi keffaretleriz ve sizi ho' bir mesle+e

koyar z 31 Bir de Allah n ba'z n za di+erinden fazla verdi+i 'eyleri temenni etmeyin, erkeklere

çal 'malar ndan bir nas b vard r, kad nlara da çal 'malar ndan bir nas b vard r, çal ' n da Allahdan fazl n

isteyin, her halde Allah her 'eye alîm bulunuyor 32 Erkek ve di'i her biri için baba ve anan n ve en yak n

akriban n, ve akd ile yeminlerinizin ba+lad + kimselerin terikelerinden varislere de tahs s ettik onlara da

nas blerini verin çünkü Allah her 'eye kar' 'ahid bulunuyor 33

Er olanlar kad nlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kerre Allah birini di+erinden üstün yaratm ' bir de

erler mallar ndan infak etmektedirler, onun için iyi kad nlar itaatkârd rlar, Allah kenidlerini saklad + cihetle

kendileri de gayb muhafaza ederler, serke'liklerinden endi'e etti+iniz kad nlara gelince: evvelâ

kendilerine nas hat edin, sonra yatt klar yerde mehcur b rak n, yine dinlemezlerse dö+ün, dinledikleri

halde incitmeye behane aramay n, çünkü Allah çok yüksek, çok büyük bulunuyor 34 E+er kar , koca

aras n n aç lmas ndan endi'eye dü'erseniz bir hakem onun taraf ndan, bir hakem de bunun taraf ndan

gönderin, bunlar gerçekten bar 't rmak isterlerse Allah aralar ndaki darg nl k yerine geçim verir, 'üphesiz ki

Allah bir alîm, habîr bulunuyor 35 Hem Allaha ibadet edin ve ona hiç bir 'eyi 'erik ko'may n, sonra babaya

anaya ihsan edin, akriban za da öksüzlere de, yoksullara da, yak n kom'uya da, uzak kom'uya da,

arkada'a da yolda kalm 'a da, ellerinizdeki memlûklere de, her halde Allah kurumlu ö+üngen olanlar n hiç

birini sevmez 36 Onlar ki hem k skan rlar hem de herkese k skançl k tavs ye ederler
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ve Allah n kendilerine fazl ndan verdi+i 'eyleri saklarlar, biz de öyle nankörlere terzil edici bir azab

haz rlam ' zd r 37 Onlar ki Allaha ve Âh ret gününe inanmazlar da mallar n nasa gösteri' için sarfederler,

her kim de kendine 5eytan arkada' olursa art k o ne fena arkada't r 38 Ne vard bunlar Allaha iman

getirseler ve Âh ret gününe inansalar da Allah n kendilerine merzuk buyurdu+u 'eylerden infak etselerdi?

Ziyan m ederlerdi? Allah kendilerini bilirdi 39 Her halde Allah zerre miskali zulmetmez ve e+er bir hasene

olursa onu kat kat art r r bir de taraf ndan azîm bir ecir verir 39 Her halde Allah zerre miskali zulmetmez ve

e+er bir hasene olursa onu kat kat art r r bir de taraf ndan azîm bir ecir verir 40 Bakal m nas l olacak: Her

ümmetten bir 'ahid getirdi+imiz, seni de onlar n üzerine 'ahid getirdi+imiz vak t? 41 'te o gün öyle arzu

edecek o küfredib Peygambere asî olanlar ki ke'ke hâk ile yeksan edilselerdi de Allaha bir sözü

ketmetmeselerdi 42

___________

29.

›3
¢ ä� î¤2� á¤Ø
¢ Û� aì� ß¤a� aì¬Ü¢×
¢ b¤m� ü�  Mallar n z aran zda -yani
¡ Ÿ
¡ bj� Û¤b2¡ á¤Ø

gerek umumen ve gerek kar koca ve akriba beyninde- bat l, yani haks z, gayri me'ru' bir veçhile bo'

bo'una yemeyiniz, hem yekdi+erinizin mal n muh k ve me'ru' bir sebeb olmaks z n almay n z, hem de o

mallar heder etmeyiniz.» -Sûrei Bakaredeki «

â¡b�Ø
£ z
¢ Û¤aóÛ� a¡ b¬è� 2¡ aì¢Û†¤m¢ë� 3
¢ ä� î¤2� á¤Ø
¢ Û� aì� ß¤a� aì¬Ü¢×
¢ b¤m� ü� ë� »
¡ Ÿ
¡ bj� Û¤b2¡ á¤Ø
âyetine bak.

BATIL; S rkat, h yanet, gasb, kumar, ribâ, mübadelât faside ve sefahet, israf ve bütün esbab-ü makas d

gayri me'ruan n hepsine, yani hem sebebi kesbe ve hem sureti sarfa 'amildir

›á¤Ø
¢ ä¤ß¡ 
¤ Ç� ñ¦‰� bv
� m¡ æ
� ìØ
¢ m� æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡ ancak o emvalin aran zdaki
§ aŠ� m� å

teraz den husule gelen bir ticaret olmas ba'ka. -Yahud- «

ñ¦‰� bv
� m¡ » As m, Hamze, Kisaî, Halefi a'ir

k raetlerinden maadas nda ref' ile okundu+una göre -ancak aran zda teraz den husule gelen bir ticaret

bulunmas ba'ka, bundan ve bunu yemekten menhi de+ilsiniz.»- Bu istisnan n mâkablindeki muamelât

bat lede mefhumen dahil olmad + cihetle istisnai munkati'
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oldu+u ve binâenaleyh kasr ifade etmedi+i ve 'u ticaretten ba'ka, hibe, sadaka, temlik, ibaha ve irs gibi

di+er esbab me'ruan n vücuduna mani' olm yaca+ beyan olunuyor. Ticaretin tahsisen zikrine gelince:

Bunun hikmeti olarak deniliyor ki: Bununla ticaretin esbab milk içinde en mühim ve en kesirülvuku bir esas

ve erbab haysiyyet için en muvaf k bir tarik oldu+u anla' lm 't r. Biz buna 'unu ilâve edece+iz: Evvelâ,

bunlar yaln z hukukî noktai nazard r. Halbuki âyetin siyak nikâh ve infak için istihzarat maliyye ile de

alâkadar oldu+undan daha ziyade iktisadî haysiyyeti de haizdir. Yani mallar n istihsali veleve esbab

me'rua dahilinde olsun istihlâkat nda ktisad edilmesi ve haz r mal yemek sevdas nda bulunulmay b eldeki

emvalin tenmiye olunmas ve bir sebebi zarurî olmad kca sermayeye dokunulmay b has lât ndan ve

kâr ndan yenilmesi, ve bu miyanda bilhassa ticarette itina olunmas , ticarette de teraz esas na iyi riayet

edilmesi ve 'u halde di+erlerinin emvali 'öyle dursun kendi mallar n n bile bo' bo'una yenib

yedirilmemesi lüzumu htar edilmi'tir.

Saniyen, istisnai münkati bu tevehhümün def'i için istidrâk mevk 'inde bulunaca+ ndan burada hukukî ve

'er'î noktai nazardan mühim bir mü'kilin de halli vard r. Zira mücerred k yasi aklî ile dü'ünüldü+ü zaman

ticaret ribih kasdiyle mübadele demek oldu+una, mübadele mefhumu ise tam bir muadele manâs n

mutazamm n bulundu+una nazaran her hangi bir mübadelede bir taraf n bir ribih istifade etmesi i'bu

mübadele ve musavat esas na mugayir ve binaenaleyh riba gibi bir bat la 'ebih olmas ihtimali k yas celi

ve daima variddir. Hattâ muamelât maliyyede mübadele ve muaveza pek mühim bir esas olmakla beraber

nefsinde sarahaten makul bile de+ildir. Çünkü aklen bir mal n di+erine bedel olmas makul ise mübadele

abes, de+il ise bir yalan demek olur. Zarurî
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olan baz ihtiyacat dolay siyle «

É� î¤j� Û¤a é¢¨£ÜÛa �3
£ y
� a� ë� » diye mübadele esas na müsaade

buyurulmu' ise de bunun hasbezzarure bir müsaade olmas hasebiyle buna ticaret kasd munzammoldu+u

takdirde bu ticaretin bir nevi' haks zl + tazammun etmi' olmas ve binaenaleyh hissi tavkâ ile hareket

edecek olanlar n bunda bir bat l 'üphesi tevehhüm edebilmeleri cidden muhtemildir. Sade muhtemil de+il

emri vak dir de. 'te bu tevehhümü def için muhalifi k yas görünen ticaretin «

b1¦îÈ©™
� æ
¢ b
� ã¤ü
¢ ë� 7á¤Ø
¢ ä¤Ç� Ñ
� 1£¡‚
� í¢ æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa †¢íŠ©í¢ » medlûlünce
¡ ¤ a �ÕÜ¡

ihtiyacat be'eriyyeden na'i me'ru' k l nm ' oldu+unu ve esasen mübadele mahiyyetindeki muadele ve

müsavat kaz yyesinin de âk deynin mütekabil olan ihtiyaclar na ve onu takdir edecek olan hüsni r zalar na

nazaran mütalea edilmek lâz m geldi+i ve teraz olmay nca sade ticaretin de+il alel'umum mübadelât ve

muamelâttan hiç birinin yap lam yaca+ n ve bittabi ihtiyac olmay nca teraz bulunam yaca+ n ve 'u halde

muh lli teraz olan ticaretlerin de me'ru' olm yaca+ n anlatmak için «

� ìØ
æ
¢ m� æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡ » buyurulmu'

ve bu suretle erbab takvan n ticaretten kaç nmalar 'öyle dursun bil'akis bo' bo'una mal yememek için

ticaret ile i'tigal etmeleri en muvaf k bir tarik ktisad oldu+u anlat lm ' ve akibinde buyurulmu'tur ki

›6á¤Ø
¢ 
� 1¢ã¤a� aì¬Ü¢n¢Ô¤m� ü� ë�  ve kendi nefselirinizi veya kendinizden ma'dud olan nüfusunuzu
hiç bir veçhile katletmeyiniz. Telefi nefse sebeb olmay n z.» -Siyak nefiyde katil, amden veya hataen,

müba'ereten veya tesebbüben katle 'amil oldu+u gibi «

� 1¢ã¤a� » kelimesi de nefsi ferdî ve nefsi millîye


muhtemil bulundu+undan bu nehiy, müteaddid manâlar mü''irdir:

1- Evvelâ, do+rudan do+ru insan n kendini öldümesini yani kasden intihar etmesini nehiydir ki bu zahir

olmakla beraber siyak âyete mülâyim de+ildir. Saniyen insan n kendi telefine sebeb olmas n nehiydir ki

ba'l ca
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üç veçhile izah olunmu'tur. Birincisi baz cahillerin yapt + gibi zühd-ü taabbüd nam na 'iddet iltizam edib

nefsini son derece tazy k ile ezmektir ki Kaz Beyzavî bunu cehelei hindin yapt klar gibi» diye temsil

etmi'tir. Teraz ile ticareti hiylekârane muamelât faside gibi zühd-ü takvaya muhalif farz ederek bu yolda

kesbi emvalden imtina' edib kendini telefi nefse bais olacak vechile fakr-ü zarurete ma'ruz b rakmak bu

kabilden olaca+ için bu ma'nâ bilhassa siyak istisnaya muvaf kt r. kincisi katle müeddi olan cinayetler

irtikâb ederek kendi katline sebebiyyet vermektir ki 'unun bunun maline bigayri hakk n tesallût etmek de bu

cümledendir. Üçüncüsü velev hay r nam na olsun her hangi bir suretle kendini bo' bo'una tehlükeye ilka

etmektir ki ticaret yapaca+ m diye kendisini tehlükelere atmak da bu kabildendir. Rivayet olunuyor ki Amr

ibnil'as bu âyetle istidlâl ederek so+uktan hazeren so+uk su ile i+tisalden çekinib teyemmüm etmi'

Resulullah da bunu inkâr buyurmam 't r.

2- Kendi nüfusunuzu ta'biri aharle birbirinizihiç bir veçhile katletmeyiniz demek olur. Bunun da siyak

âyete muvaf k olan ciheti haks z ve bat l bir surette yekdi+erinin mal n yemenin, kezalik ticaret hususunda

hüsni teraz gözedilmeyib herkesi zt rara sevketmek için ihtikâr yollar na sapman n katil ve itlâf nüfusa

sebeb olmas d r.

Velhas l mallar n z aran zda haks z ve bo' bo'una yemeyin teraz ile ticaret yap n, böyle yapmazsan z

helâk olur ve birbirinizi ihlâk edersiniz. Binaenaleyh hiç bir veçhile katli nefse ve itlâf nüfusa sebebiyyet

›bà¦îy
¢ 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ dir. Bunun için ekli bat la ve telefi nefse
© ‰� á¤Ø

vermeyin

müsaade etmez teraz ile ticarete müsaade eder. Ve güzel bir teraz hayat ya'aman z ister. Bunun için 30.

›Ù
� Û¡‡¨ 3
¤ È� 1¤í� å
¤ ß� ë� 
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her kim katli nefsi veya ekli bat l veya sûrenin ba' ndan beri nehyedilegelen günahlar

›bà¦Ü¤Ã
¢ ë� bã¦aë� †¤Ç¢ haddini tecavüz edib âhara taaddi veya nefsine zulm ederek kasden
yaparsa

›a6‰¦bã� é¡îÜ©–
¤ ã¢ Ò
� ì¤
� Ï�  biz onu ileride muhakkak bir ate'e yaslar z. Gerçi, bu

nas l olur? Diye istib'ad edenler bulunabilir, fakat

›aŠ¦î,
� Û¡‡¨ æ
� b×
� ë� 
© í� ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� Ù

bunu yapmak da Allaha nazaran pek kolayd r.» - «Udvanen ve zulmen» kayidleri gösteriyor ki azab nâra

istihkakta en ziyade nazar dikkate al nacak olan cihetler bunlard r. Maahaza rahmeti lâhiyyenin

tecelliyat na bak n z ki 31.

›é¢ä¤Ç� æ
� ì¤è� ä¤m¢ bß� Š� ö¡b¬j� ×
� aìj¢ä¡n� v
¤ m� æ
¤ a¡ e+er nehy

olundu+unuz günahlar n kebâir denilen büyüklerinden ictinâb eder, Kasden udvân ve zulm ile günah

yapmaktan sak n rsan z

›á¤Ø
¢ m¡bd� î£¡,
� á¤Ø
¢ ä¤Ç� ¤Š1£¡Ø
� ã¢ sagâir denilen di+er kabahatlar n z

taraf n zdan keffaretler, ma+firet ederiz

›bà¦íŠ©×
� 5¦ 
� †¤ß¢ á¤Ø
¢ Ü¤
¡ †¤ã¢ë�  ve sizi cayi tekrim

olan ho' bir yere koyar z, yahud -Naf ' ve Ebu Ca'fer k raetlerinde fethi «

áîß » ile « 5
¦ †ß »

okundu+una göre- siz kerametli ho' bir medhale idhal ederiz.» -Hanelerinizin kap lar ndan mükrem olarak

girer, kabirlerinize mükrem olarak gider ve nihayet Cennette mükrem olarak kal rsan z. Fakat bu noktada

pek mühim bir meselei ahlâk yye vard r ki o da sureti umumiyyede ve alelhusus erkeklerle kad nlar

aras nda yekdi+erinizin makam na göz dikerek hased ve nefsaniyyet ta' mamak, tefazul ve rekabet

davâlar na giri'memektir. Çünkü hased ve nesaniyyet bir çok büyük günahlar n saik d r. Bunun için 32.

›œ
¢ š
� È¤2� é©¡2 é¢¨£ÜÛa 3
� �£šÏ� bß� aì¤�ä£à� n� m� ü� ë�  Allah n ba'z n za
§6 È¤2� óÜ¨Ç� á¤Ø
di+erinden
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fazla olarak bah'etti+i mukadderat temenniyede kalk 'may n z, birbirinizin mal na cahine ve sair nail

oldu+u vehbî veya kesbî mazhariyyetlerine göz dikmeyiniz.» Zira bu gibi temenniyat evvelâ hased ve

nefsaniyyet ve adavet uyand r r, saniyen takdir ve k smeti lâhîye ademi r zay i''ar eder, salisen, kendi

hakk nda mukadder olmayan bir 'eyi temenni etmek hikmetine kader ile muaraza ve biyhude bir elemdir.

Di+erinin hakk nda kesb ile mukadder olan kuru kuru temenni bir atâlet-ü betalet ve tazyi'i evkatt r. Bilâ

kesbin mukadder olan temenni de bo' bir temennii muhald r.

›aìj¢
� n� ×
¤ a b�£àß¡ k
¥ î–
� Š£¡ÜÛ¡ ricalin iktisab ettikleri 'eylerden bir nasîbleri
© ã� 4
¡ bu
›6å
� j¤
� n� ×
¤ a b�£àß¡ ¥kî–
� ä£¡ÜÛ¡ë�  kad nlar n da iktisab ettikleri 'eylerden bir
© ã� õ¡b¬

nasîbleri vard r.» Hiçbirinin sa'y-ü kesbi bo'a gitmez, behemehal kendisine bir h ssa verilir. Fakat f traten

birinin isti'dadi kesbî fazla, di+erinin eksik olmas , kezalik birine kesbiyle mütenasib olarak verildi+i halde

di+er birine kesbinden fazla verilmesi gibi s rf vehbî olan hususat, müstak llen me'iyyeti lâhiyye eseri olan

bir mevhibedir ki bunda kimsenin sun'u ve hakk müdahalesi yoktur. Bunun için gerek erkek ve gerek di'iye

yara'an di+erlerinin nas bini temenni etmek de+il, Allah n kendisine bah'etti+i kabiliyyet-ü isti'dad ile

mütenasib olarak çal 'mak ve Allahdan istemektir. Binaenaleyh çal ' n z

›ƒÛa 6é© Ü¡š
¤ Ï� å
¤ ß¡ é� ¨£ÜÛa aìÜ¢d� 
¤ ë�  ve Allahdan, Allah n fazl-ü ihsan ndan isteyiniz de
herkesin elindeki 'eyleri temenni etmeyiniz. Allah her 'ey'e alîmdir, herkesin istihkak n bilir ve tafd lini an

ilmin yapar.»- Demek ki nehyin as l hedefi hasedden, ataletten, ahkâm lâhiyyeye ve mukadderata

i'tirazdan meni' ve fazl-ü faziletin ve medhali kerîmin hased-ü temenni ile de+il, amel ile taleb edilmesi

lâz m geldi+ini ht rdar.

Bu âyetin nüzulü miras âyetleri dolay siyle kad nlar
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taraf ndan zhar edilen ba'z temenniyat ile alâkadard r. Ezcümle ezvac Resulullahdan Ümmi Seleme

Hazretlerinin «ya Resulallah! erkekler gazâ ediyorlar, biz etmiyoruz ve bizim mirastan hakk m z n sf oluyor.

Nolurdu biz de erkek olsa idik» diye bir temennide bulundu+u ve bu âyetin nâzil oldu+u rivayet edilmi'tir.

Bunun için balâda «

å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÛ¡ » düsturunun hikmetlerine müteall k
¡7 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y

olmak üzere f trî ve hukukî ve ktisadî noktai nazarlarla zikredilmi' olan izahat n me'hazlar n burada ve

bundan sonraki bir iki âyette bir esas ahlâkînin telk n ve erkek, kad n münafesesinin slah-ü izalesi ve aile

hayat n n takviye ve tanzimi siyak nda temamen gösterilmi' buluyoruz ki tafd l ve tefadul, mevahibi

f triyyeye, iktisab ve nas bi iktisab, k ymeti ameliyye ve ktisadiyyeye, gelecek olan «

aìÔ¢1� ã¤a� b¬à� 2¡ë� »

muadelei infaka i'aret etmi'tir. 5imdi mirasin kesbî olmay b mahza faz-lü ihsan lâhî oldu+unu ve bundan

da gerek erkek ve gerek di'i her birine kesib gibi derecelerine göre bir h ssa verilmi' bulundu+unu tefhim

için ahkâm miras maa ziyadetin bir telh s ile buyuruluyor ki: rical ve nisaya iktisablar na göre birer nas b

verdikten ba'ka 33.

›3
£§ Ø
¢ Û¡ë�  bir de erkek ve di'iden her biri için

¤ †� Ô� Ç� å
p
� íˆ©�Û£aë� 6æ
� ì2¢Š� Ó¤ü
� ¤ aë� æ
� Š� m� b�£àß¡ ó
� Û¡aì� ß� bä� Ü¤È� u
� 
¡ a†� Û¡aì� Û¤a Ú
›á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� valideyn ve akriban n ve yeminlerinizin akdedib ba+lad + ve yahud -« p†ÓbÇ »
k raetine göre- yeminlerinizin mütekabilen akdi muahede etti+i kimselerin -ya'ni akdi nikâh ile zevc veya

zevcenin veya akdi müvalât ile mevlelmüvalât n- terikelerinden miras al r vârisler yapt k, herkesi yaln z

kendi kesbyile b rakmay b mirasi de hak yapt k ve bunu yaln z erkeklere veya kad nlara tahs s etmeyib

ikisine de verdik, bir de yaln z ana, baba veya evlâd terikesinden de+il, alel'umum akribanin terikelerinden

derecelerine göre ta'mim ettik, karabetle de kalmayib ak dlerle de miras verdik ki bütün bunlar mahz fadli

lâhîdir.
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Zira Allah vermezse kimsenin mirasa konmasi mümkin de+ildir. Binaenaleyh yekdi+erinizin h ssalar na göz

dikmeyiniz de

›6á¤è¢j� î–
© ã� á¤ç¢ìm¢b¨Ï�  bütün o vârislere nas blerini veriniz. Ve aran zda

emvalinizi bu suretle de batil olarak yemeyiniz. Zira

›a;†¦îè©‘
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ dir.

Erkeklerin mirasta istihkaklari ziyade olmas n n hikmeti 34.

›õ¡b¬
� ä£¡Ûa óÜ� Ç� æ
� ìß¢a�ì£Ó� 4
¢ bu
� Š£¡Ûa�  erkekler ve alel'husus recül olan tam erkekler
kad nlar üzerinde kavvamd rlar, onlar n üstlerinde dururlar, i'lerine bakarlar, dikkatle gözetir, muhafaza

ederler, kâhyalar müdirleri, muhaf zlar , veliyyülemirleridirler.»- Küçüklerde buna namzeddirler.

KAVVAM, kaimin mübala+as olub «k yam bil'emir» den me'huzdur. «Bir kad n n i'ine bakan ve

muhafazas na ihtimam eden müdiri umuruna «

ñ¡a� Š¤à� Û¤a á¢î£Ó� » ve daha kuvvetli olarak «

ñ¡a� Š¤à� Û¤a â¢a�ì£Ó� » denilir. Bu ta'bir erke+in kad na hâkimiyyetini ve fakat keyfemattefak de+il «
á¤è¢ß¢…¡b
� â¡ì¤Ô� Û¤a †¢c£¡
� » mazmunu üzere hâdimiyyetle müteraf k bir hâkimiyyetini ifade eder.

Binaenaleyh bir taraftan erke+in fadl n ifham ederken di+er taraftan da kad n n k ymet-ü faziletini i''ar eder.

Ve bu tefavüt içinde müsavat davâs n kald rarak mütekabilen bir muadelei mütefad la usuliyle öyle bir

vahdet te'min eyler ki bu vaz' yyet iman ile ümmet beynindeki hukuk mütekabileye benzeyecek ve bu

suretle terbiyei aile, terbiyei ictimaiyye ve siyasiyyenin bir mebdei olacakt r. Bunun için Kazi beyzavî «

� ìß¢a�ì£Ó� » un tefsirinde der ki « ò¡�£îÇ¡�Š£Ûa óÜ� Ç� ñ¡ü� ì¢Û¤a â� bî� Ó¡ �å
æ
£ è¡î¤Ü� Ç� æ
� ìß¢ìÔ¢í� »
5imdi bu esas da biri vehbî di+eri kesbî iki sebeble ta'lil edilerek buyuruluyor ki:

›œ
� È¤2� é¢¨£ÜÛa 3
� �£šÏ� bà� 2¡ Çünkü Allah rical ve nisan n ba'z s n
§ È¤2� óÜ¨Ç� á¤è¢š
h lkaten tafd l etmi'tir.» - «

á¤ç¢ » zamiri delâletiyle bundan erkeklerin kad nlara fazl-ü ruchan
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anla' lmakla beraber âyetin öyle bir hüsni beyan vard r ki bu fazl-ü faz leti «

�å
£ è¡î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa á¢è¢Ü� �š
£ Ï� bà� 2¡ » diye alel' tlak erkeklere kasr etmemi', mübhem olarak ba'z s n n
di+erine tafd lini ifade eylemi'tir. Bu ise erke+in kad nda bulunmayan bir tak m mezayay f triyyeyi haiz

oldu+u gibi ayn zamanda kad n n da erkekte bulunmayan ba'z mezayay f triyyeyi haiz oldu+unu ve

bundan dolay her ikisinin yekdi+erine muhtelif cihetten muhtac bulunduklar n ve bu suretle erkekle kad n

f traten mütefavit ve mütekabilen mütefad l oldu+u gibi her erke+in ve kezalik her kad n n da seviyyeleri bir

olmad + n ve binaenaleyh her erkek her kad n ile ferden mukayese edilemiyece+ini ve maamafih bütün

bunlar top yekûn kar' la'd r l nca kad nlar n erkeklere ihtiyac , erkeklerin kad nlara ihtiyac ndan fazla ve

çünkü beyan olundu+u veçhile as l mi'yar faz let olan kesb-ü iktisab noktai nazar ndan erkek hasleti

failiyyetle kaim, kad n ise hissi tâat ve hasleti kabiliyyet ile rak k ve cazibedar bir f trette ve bunun için

kuvveti rical ile himaye ve muhafazaya daha ziyade muhtac, ve binaenaleyh binnetice sureti umumiyyede

fazl-ü ruchan n rical taraf nda bulundu+unu vilâyeti emir ve salâhiyyeti onlara itaat hem bir hak ve hem de

menfaati nisvan n muktezas oldu+unu pek beli+ bir icaz ile tefhim eyler. Ve i'te erkeklerin Nübüvvet,

mamet, Velâyet, ikamei 'eair, hududi k sasta 'ehadet, vücûbi cihad, vücûbi Cum'a ezan, hutbe, i'tikâf,

asabal k, katli hata ve kasamede tahammüli diyet, talâk-u ric'atte istiklâl gibi bir tak m hasa s ve hukuk-u

vezaif ile temayüzleri de bu cümledendir. «

õ¡b¬
� ä£¡Ûa óÜ� Ç� æ
� ìß¢a�ì£Ó� » olarak aile de hakk

riyaseti haiz olmalar n n bir sebebi bu tefaduli f trî, biri de

›6á¤è¡Û¡aì� ß¤a� ¤åß¡ aìÔ¢1� ã¤a� b¬à� 2¡ë� 

erkeklerin mallar ndan bir k sm n mehir ve nafakaya sarf etmeleri kaz yyesidir.» -Ki kesbî olan bu sebeb de
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evvelkine merbuttur. Ve kad nlar n mirastan nas bleri yar m olmas bilhassa bu sebeble alâkadard r. Ve

bunda kad nlar n menfaat , irste müsavi olmalar ndan çok ziyadedir. 5u halde zevcesinin hakk n eda

etmeyen, kad n mal na göz diken, ve vazifei infak yapmayan ve ailesinin rz-u namusunu muhafaz

etmeyen erkekler ricalden ma'dud de+illerdir. 5üphesiz ki bu vazifelerini yapan ricalin de kad nlar üzerinde

kavvam olmalar ve onlardan itaat-ü sadakat beklemeleri bir hakk me'ru'lar d r. Binaenaleyh

›p
¥ bn� ã¡bÓ� p
¢ bz
� Û¡b�–
£ ÛbÏ�  saliha olan kad nlar da Allaha itaat ederler. Kocalar na kar'
divan durub haklar na rivayet ederler

›k
¥ bÄ
� Ï¡by
� 
¡ î¤Ì� Ü¤Û¡ p

kocalar n n g yab nda nefis ve

mal-ü namus ve haysiyyet ve esrar aile gibi muhafazas lâz m gelen hususat

›6é¢¨Ü£Ûa �Å1¡y
� bà� 2¡ h fz

lâhiye istinaden muhafaza ederler. Zira Allah bunun muhafazas n

emr etmi'tir.» -Aleyhissalâtü vesselâm Efendimizden merviydir ki: «Nisân n hay rl s o kad nd r ki bakt + n

zaman seni mesrur eder, emredersen itaat eyler, g yab nda bulundu+un zaman da seni mal nda ve

nefsinde h fzeder.» buyurmu' ve bu âyeti okumu'tur. Bu âyetin de balâda beyan olunan Ummi Seleme

Hazretlerinin sözü üzerine nüzulü söylenmi' ise de bunun as l sebebi nüzulü 'u veçhile rivayet olunuyor:

Nükabai Ensardan Sa'd ibni Rebiaya kar' zevcesi Habibe binti Zeyd ibni Züheyr ve bir rivayete göre

Habiybe binti Muhammed ibni Seleme nü'uz göstermi', o da bir tokat vurmu', binaenaleyh babas k z n

alm ', Resulullaha gidib 'ikâyet etmi', Resulullah gidib 'ikâyet etmi', Resulullah da «

é¢ä¤ß¡ ¢—
£ n� Ô¤ä� Û�

» her halde ondan k sas n al r z» buyurmu' idi. Bunun üzerine bu âyet nâzil oldu, aleyh ssalâtü vesselâm

da «biz bir emir irade ettik, Allah da di+er bir emir irade ettik, Allah da di+er bir emir irade buyurdu ve

'üphe yok ki hay r Allah n irade etti+idir»
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dedi. Bu sebeble salihati nisvan beyandan sonra na'izeler hakk nda buyuruluyor ki:

›�å
£ ç¢‹� ì’
¢ ã¢ æ
� ìÏ¢b‚
� m� ó©n¨Û£aë�  Ey kavvam olan ve zevcelerinin haklar n veren
zevcler! nü'uzlar ndan, yani kafa tutub itaatsizlik etmelerinden korkdu+unuz, korkacak bir emare

hissetti+iniz, kar lara gelince:»-

NÜ5UZ; Esas lügatte irtifa' ve tümseklik manâs ndan me'huz olarak kad n n kocas na kafa tutub

syankâr bir vaz'iyyet almas d r ki güya kendisini yüksek farzedib itaatini refeylemi' olur. Bunu izah iin

eimmei müfessirînden 'u beyanat varid olmu'tur: Kad n n nü'uzu zevcine syan ( bniabbas), koku

sürünmemesi, zevcini nefsinden menetmesi, mukaddemâ zevcine yapt + muameleyi de+i'tidmesi (Ata'),

zevcini ho'alnmamas (Ebumensur), zevcinin meskeni 'er'î olarak tâyîn etti+i ikâmetgâhta beraber

oturmaktan imtina' edib onun arzu etmedi+i bir yerde ikamet etmesi (denilir) ki bu manâlar az çok

birbirlerine yak nd rlar.

Böyle bir hal kar' s nda

›�å
£ ç¢ìÄ
¢ È¡Ï�  evvelâ, bunlara va'z-u nasihat ediniz

›É¡u
� à� Û¤a óÏ¡ �å
£ ç¢ëŠ¢v
¢ ç¤aë�  saniyen, yataklarda mehcur b rak n z
¡ bš
7
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›5
6 ¦ îj©
� �£åè¡î¤Ü� Ç� aìÌ¢j¤m� 5� Ï� á¤Ø
¢ ä� È¤Ÿ
� a� æ
¤ b¡Ï�  size itaat ederlerse art k taarruz
için aleyhlerinde vesile aramay n z, ve vaki' olan kusurlar n olmam ' gibi addediniz.»- Çünkü günahtan

tevbe eden günah olm yan gibidir. «

Her halde 'unu muhakkak bilmeli ki

é¢Û� k
� ã¤‡� ü� å
¤ à� ×
� k
� ß¡ k
¢ ö¡b�n£Ûa� ».
¡ ã¤�ˆ£Ûa å
›aŠ¦îj©×
� b¦£îÜ¡Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ Allah tealâ pek

yüksek ve pek büyüktür. Binaenaleyh Allahdan korkunuz da kad nlara kar' size vermi' oldu+u kuvveti sui

istimal etmeyiniz. Allah n size kar' kudreti sizin kad nlara kar' kuvvetinizden çok yüksektir. Ve sizin Allaha

kar' günahlar n z kad nlar n size kar' günahlar ndan daha çok ve daha hadna'inâsâne oldu+u halde

Allah sizin tevbelerinizi kabul ve seyyiat n z afvederken size itaat eden zevcelerinizin vaki' olan kusurlar n

nas l afvetmezsiniz ve nas l olur da onlara taarruz için vesile arar durursunuz? Di+er bir manâ ile: Allah

zulümden ve haks zl ktan müteali bir sahibi kibriyad r. Binaenaleyh onun ulüvvi 'an ve kibriyas kar' s nda

zulümden, haks zl ktan, sadakatsizlikten, terbiyesizlikten vazifelerinizi sui istimal etmekten son derece

sak nmal s n z.»

Kad n itaat etmezse ne olacak? o zaman i' muhakemeye dü'er. Binaenaleyh ey cemaati müslimîn, ve

bilhassa ey hakîmler 35.

›bà� è¡ä¡î¤2� Ö
� bÔ� ‘
¤ a¡ë�  zevc ile zevce aras nda ' kak
¡ á¤n¢1¤
¡ æ

korkulacak bir mahzurdur. 5ayed bunlar aras nda bir ' kak vukuundan korkar, yani zevciyyet bâk oldu+u

halde aralar n n aç ld + n anlarsan z

›b7è� Ü¡ç¤a� ¤åß¡ bà¦Ø
� y
� ë� é©Ü¡ç¤a� å
¤ ß¡ bà¦Ø
� y
� aìr¢È� 2¤bÏ�  biri zevcin akribas ndan,
biri de zevcenin akribas ndan olmak üzere iki hakem gönderiniz.» -Zira akribalar onlar n iç yüzlerini daha

iyi bilirler ve salâhlar n daha ziyade arzu ederler. Maamafih akribadan olmalar müstahab bulundu+u,

yoksa ecanibden nasblar da
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caiz olabilece+i beyan olunmu'tur. Hakemi intihab hakk evvelâ zevc ve zevceye aittir. Ve bunun her iki

taraftan akribalar n n mü'averesiyle yap lmas müstahab olaca+ da «

¤ ß¡ » ve «
¡éÜ¡ç¤a� å

bè� Ü¡ç¤a� ¤åß¡ » kay dlar n n i'aretlerinden anla' l yor. O halde akribalar bulunmad + veya ecanibden
olmalar kendilerince tensib edildi+i surette 'üphesiz caiz olmak lâz m gelir.

Bu hakemlerin derecei salâhiyyetleri ne olacakt r? Te'lif veya tefr k her ikisini de yapabilirler mi? Bu

noktada Müctehidîn ht lâf etmi'lerdir. Bir k sm tefr k da yapabilirler ve bir talâk bâin olur demi'ler ki bu

Hazreti Aliden merviydir. Bir k sm da bunlar te'life me'murdur tefr k edemezler demi' ki bu da Hasenden

merviydir. Ve mam A'zam n kavlidir. Gerçi tefr k salâhiyyeti tasrih edildi+i, zevc de bunu kabul ve tafv z

eyledi+i takdirde ht lâf yoktur. Ancak zevc tefrika salâhiyyet vermedi+i takdirde mahkeme kendili+inden

hakemeynin salâhiyyeti mutlaka ile intihab na cebr edebilir mi edemez mi? Has l hakemeyn zevceynin

vekilleri mesabesinde midir? Yoksa mahkemenin hukme me'zun nâibleri makam ndam d rlar? Ve

mahkemenin re'sen tefr ka salâh yyeti var m d r? Yok mudur? 'te htilâf bu noktalardad r. 5üphe yok ki

âyetin siyak , te'lif üzerinedir. Tefr kten bahis münasib görülmeyib meskûtün anh b rak lm ' ve bunun için

bir içtihad mevzuu olmu'tur.

Bu iki hakem

›by
¦ 5� •
¤ a¡ ¬a†� íŠ©í¢ ¤æa¡ cidden hüsni niyyetle slâh murad ederler, Aralar n

düzeltmek isterlerse

›6bà� è¢ä� î¤2� é¢¨£ÜÛa Õ
¡ ¡Ï£ì� í¢ Allah iki taraf n beynini tevfik-u te'lif eder. Zevc

ve zevcenin kalblerine meveddet-ü mahabbet ilka eyler, bunu nas l yapar?

›aŠ¦îj©
� bà¦îÜ©Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ her halde Allah alîm habîrdir. Nas l yapaca+ n bilir
ve 'üphe yok
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ki alîm ve habîr olan Allah n burada tefr k cihetini meskûtün anh b rakmas da gayet manidard r. Demek ki

Allah n r zas ' kakta de+il, vifaktad r. As l matlûb olan hüsni imtizact r.» - Görülüyor ki bu ahkâm akd nlarn

nü'uzu üzerinden yörümü'tür. Acaba erkekler taraf ndan nü'uz olmaz m ? Kad n Herçibâdabâd itaate m

mecburdur? Gibi bir sual hat ra gelebilir. Evet erkekler taraf ndan da nü'uz olabilir. leride «

b™
¦ aŠ� Ç¤a¡ ë¤a� a‹¦ì’
¢ ã¢ bè� Ü¡È¤2� ¤åß¡ o
¤ Ï� b
� ñ¥a� Š� ß¤a æ
¡ a¡ë� » âyetinde buna müteall k
ahkam gelecek, ayr lmak mes'elesi de orada zikr olunacakt r. Fakat burada mevzu bahs olan erkeklerin

kavvamiyyeti ve mucebince bütün vazifelerinin ifas ve binaenaleyh erkek taraf ndan hiç bir kabahat

bulunmad + takdiri üzerine cereyan etti+inden bu 'era t alt nda erke+in nü'uzu tasavvuru esasen gayri

varid oldu+u gibi maksad beyan dahi hayat ailenin mücerred salâh ve terbiyesine müteall k bulundu+u

cihetle burada kad nlar n nü'uzundan bitteba' bahsedilmi' ve erkeklerin nü'uzu meselesi bil'ahare

mustak llen beyan olunmak için geri b rak lm 't r. Bu suretle hayat ailenin salâh te'min edildikten sonra

aile terbiyesinde umumî bir ihtimal olarak esas ittihaz edilmesi lâz m gelen ahlâk haseneye geçilerek

evvel emirde 'u on vazife emrediliyor:

ki 36.

bã¦b
� y
¤ a¡ å
� é©2¡ aì×
¢ Š¡’
¤ m¢ ü� ë� é� ¨£ÜÛa aë†¢j¢Ç¤aë� 
¡ í¤†� Û¡aì� Û¤b2¡ë� bd¦î¤,‘
›ƒÛa birincisi, Allaha ibadet ve ubudiyyet ve ona hiç bir 'ey 'erik ko'may b hlâs ile ibadet etmek:
ikincisi: anaya babaya ihsan ile muamele etmek, üçüncüsü:

dördüncüsü:

›ó2¨Š¤Ô¢Û¤a ôˆ¡2¡ë�  akribaya ihsan,

›óß¨bn� î� Û¤aë�  yetîmlere ihsan, be'incisi: ›å
� à� Û¤aë�  fukaraya ihsan,
¡ î×
© b

alt nc s

›ó2¨Š¤Ô¢Û¤a ô‡¡ ‰¡bv
� Û¤aë�  yak n kom'uya ihsan ki hanesi yak n olur veya akribadan

bulunur. Yedincisi,

›k
¢ Û¤a ‰¡bv
� Û¤aë�  uzak kom'uya ihsan ki ya hanesi
¡ ä¢v
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uzak olur veya akribadan olmaz veya gayr müslim bulunur.» -Hadîsi nebevîde varid olmu'dur ki «kom'u

üçtür. Birisinin üç hakk vard r; hakk civar hakk karabet, hakk slâm. kincisinin iki hakk vard r; hakk civar

ve hakk slâm. Üçüncüsünün bir hakk vard r; hakk civar ki bu ehli kitabdan mü'rik kom'udur.» Sekizincisi,

›k
� Û¤b2¡ k
£ Ûaë�  yan ndaki arkada'a ihsan. Ki taal'lüm, tasarruf s naat, sefer gibi
¡ ä¤v
¡ ¡yb�–
her hangi bir emri hasende musahabet eden arkada' ve yolda' demektir. Bu mefhum zevc ve zevceye

dahi 'amil olur. Dokuzuncusu

ihsan. Onuncusu,

›3
£ Ûa å
¡= îj©�
¡ 2¤aë�  yoldan gelen müsafire, yahud mutlaka dayfe

›6á¤Ø
¢ ã¢bà� í¤a� o
¤ Ø
� Ü� ß� bß� ë�  köle ve cariye el alt nda bulunanlara ihsan.

›a=‰¦ì‚
¢ Ï� ü¦ bn� ‚
¤ ß¢ æ
� b×
� å
¤ ß� ¢£kz
£ a¡ ¡ í¢ ü� é� ¨£ÜÛa �æ

«MUHTAL» mütekebbir «FEHUR» ö+ünen, tefahur eden demektir ki Allah bunlar sevmez, hele o bah l

mütekebbirler ki 37.

›æ
� ìÜ¢‚
� j¤í� å
� íˆ©�Û£a�  hem kendileri bah llik ederler, hem de nasa buhl

emrederler.» - Ba'z Yehudîlerin Ensara kar' «mallar n z infak etmeyiniz, korkuyoruz ki fak r dü'eceksiniz»

diye nas hat etme+e kalk 'malar bu âyetin nüzulüne sebeb olmu'tur.

›é6©Ü¡š
¤ Ï� ¤åß¡ é¢¨£ÜÛa á¢è¢îm¨a¨ b¬ß� æ
� ìà¢n¢Ø
¤ í� ë�  bir de Allah n mahz fazl ndan

kendilerine vermi' oldu+u mal ve ilmi ketmeylerler

›ë hele o müraiy mütefah rlar ki 38.

› P P P ƒÛ a 
� ìÔ¢1¡ä¤í¢ å
� íˆ©�Û£aë� 
¡ b�ä£Ûa õ� b¬ö� ‰¡ á¤è¢Û� aì� ß¤a� æ

41.

õ¡ü
¬ � ¢ì¯ª¬ç¨ óÜ¨Ç� Ù
� 2¡ bä� ÷¤u
� 2¡ ò§�£ßa¢ 3
£¡ ×
¢ å
¤ ß¡ bä� ÷¤u
� î¤Ø
� Ï� 
¡ ë� †§îè©’
¡ a‡� a¡ Ñ
›a6†¦îè©‘
� Burada « †îè‘ » Hazreti sa hakk ndaki «
7á¤è¡îÏ© o
¢ ß¤…¢ bß� a†¦îè©‘
� ¤áè¡î¤Ü� Ç� o
¢ ä¤×
¢ ë� » h tab gibi i'had olunan 'ahid ma'nâs na
geldi+i ve her ümmetten 'âhid de

sh:»1356

o ümmetin Peygamberi oldu+u müfessirîn taraf ndan beyan olunmu'tur. Ya'ni bilir misin her ümmetten bir

'âhid getirdi+imiz, ya Muhammed! seni de o 'âhidler üzerine 'âhid getirdi+imiz vak t o k yamet günü o

kâfirlerin hali ne olacak? 'te cevab : 42.

›4
� ì
¢ �Š£Ûa aì¢–
� Ç� ë� aëŠ¢1� ×
� å
� íˆ©�Û£a ¢…£ì� í� ˆ§¡÷ß� ì¤í�  o küfredib Peygambere
syan eden kâfirler o gün

›6
¢ ‰¤ü
� ¤ a ¢áè¡2¡ ô¨ì£
� m¢ ì¤Û�  kâ'ke yere geçmi'ler, üzerleri

düzlenmi' kendilerinden hiç bir eser kalmam ' olsa idi diye arzu edecekler

›b;r¦í†©y
� é� ¨£ÜÛa æ
� ìà¢n¢Ø
¤ í� ü� ë�  ve Allaha hiç bir sözü ketm edemiyecekler.» -Çünkü
sûrei «

¬ í¨ » de gelece+i üzere a+ zlar mühürlenecek, elleri ayaklar söyliyecektir. bni Mes'ud


Hazretlerinden 'öyle rivayet olunmu'tur ki: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi vesellem «bana

bir Kur'an oku» diye emretti, ben de «ya Resulâllah bana Kur'an ta'lim eden sensin» dedim «ba'kas ndan

dinlemeyi severim» buyurdu, binaenaleyh sûrei Nisadan ba'lad m, vaktaki i'bu «

bä� ÷¤u
� î¤Ø
� Ï� » âyetine geldim, Resulullah a+lad ben de k raeti kesdim» demi'tir.
¡ a‡� a¡ Ñ

Bu noktada tahareti bat na ve zahire ile «

�é¨Ü£Ûa aë†¢j¢Ç¤aë� » emrine bir inki'af verilmek ve

iymandan sonra ibadetin akdemi namaz ve namaz n ilk 'art da necasetten ve hadesten taharet oldu+u ve

tahareti kübra olan guslün de nikâh ve aile ahkâm ve alâkas pek ziyade bulundu+u, bunlar n icras ise

evvel emirde muhafazai akl-ü 'uur ile olaca+ tefhim k l nmak üzere buyuruluyor ki:

sh:»1357

ô‰¨bØ
� 
¢ á¤n¢ã¤a� ë� ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa aì2¢Š� Ô¤m� ü� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›TS
ó¨n£y
� 3
� ôŠ©2¡bÇ� ü�£ a¡ bj¦ä¢u
¢ ü� ë� æ
� ìÛ¢ìÔ¢m� bß� aìà¢Ü� È¤m� ó¨£ny
�
§ îj©
�åß¡ á¤Ø
¢ ä¤ß¡ †¥y
� a� õ� b¬u
� ë¤a� Š§1� 
� óÜ¨Ç� ë¤a� ó¬¨™Š¤ß� á¤n¢ä¤×
¢ æ
¤ a¡ë� a6ìÜ¢
¡ n� Ì¤m�
bj¦î£¡Ÿ
� a†¦îÈ©•
� aìà¢�à£î� n� Ï� õ¦b¬ß� aë†¢v
� ä£¡Ûa á¢n¢
¤ à� Û¨ë¤a� Á
¡ m� á¤Ü� Ï� �õb¬
¡ ö¡b¬Ì� Û¤a
›a‰¦ì1¢Ë� a¦£ì1¢Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ 6á¤Ø
¢ í†©í¤a� ë� á¤Ø
¢ ç¡ìu
¢ ì¢2¡ aìz
¢ 
� ß¤bÏ�

Meali 5erifi

Ey o bütün iman edenler! Sarho' iken namaza yakla'may n: Söyledi+inizi bilinceye kadar, cünüb iken

de -yoldan geçmeniz ba'ka- guslünüzü edinceye kadar, ve e+er hasta olur veya seferde bulunursan z

veya biriniz hacet yerinden gelir veya kad nlara dokunursan z da suya güç yetiremezseniz o zaman temiz

bir topra+a teyemmüm edin: Niyyetle yüzünüze ve ellerinize mesheyleyin, cidden Allah afvi çok bir gafur

bulunuyor 43

___________

Bu âyetin sebebi nüzulü Abdurrahman ibni Avf Hazretlerinin z yafeti hâdisesi oldu+u merviydir ki tafs li

sûrei Bakarede «

Š¡6
� Û¤a å
� ã� ìÜ¢d� 
¤ í� » âyetinde geçmi'tir. [Bak]
¡ î¤à� Û¤aë� Š¡à¤‚
¡ Ç� Ù

Sarho'lu+un cünüblük ile ve ondan sak nman n da taharet ve guslile müteraf k olarak mevzu

bahsedilmesi ve bu halde mü'minin namaza yakla'maktan men'i, müskirat n hurmetini ve pisli+ini anlatmak

için ne kadar beli+dir. Bu manâ sûrei «Maide» de «

ê¢ìj¢ä¡n� u
¤ bÏ� ¥u
¤ ‰¡ » diye tasrih olunacakt r.

›ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa aì2¢Š� Ô¤m� ü� 

- Burada baz müfessirîn salâhtan murad mescid ve musallâd r.

Bununla sarho'lar mescidlere duhulden menedilmi'lerdir demi'
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ise de bu manâyi anlamak için salât manâi aslîsinden ç karma+a lüzum yoktur. Bu nehiy, söyledi+ini

bilmiyen sarho'un namaz sahih olmad + na ve binaenaleyh sekrin hurmetine delâlet etti+i gibi sarho'un

ve cünüüb mescide duhulden veya takarrübden men'ine de bil'i'are delâlet edebilir. Binaenaleyh

sarho'un ve cünbüün mescide girmeleri ve hatta yak n nda bulunmalar caiz de+ildir.

›a6ìÜ¢
� 3
� ôŠ©2¡bÇ� ü�£ a¡ bj¦ä¢u
¢ ü� ë�  Yolda gitmek hali
¡ n� Ì¤m� ó¨£ny
§ îj©
müstesna olarak cünüb iken de i+tisal edinciye kadar namaza yakla'mayin ve binaenaleyh mescide de

girmeyin.»-

CÜNÜB; Cenabet olan yani inzâl vaki olmu' bulunand r ki masdar gibi müfred veya cem'a tlak olunur.

WT SÂL; Gusletmek yani ba'tan ba'a y kanmakt r.

«ÂB RÎ SEB L» Yolda gidenler, sefer halinde bulunanlar demektir. Bunlar n istisnas teyemmüm

mes'elesinden dolay oldu+u 'imdi anla' lacakt r. Maamafih mefhum alel' tlak yoldan mürur haline de

salihtir. Bu itibar ile de cünübün namaz k l nan mescidden de+il fakat yan ndaki yoldan geçmesi caiz

oldu+una bir i'aret olur. Bu kaydi istisna' cünüb ile i+tisal beyninde oldu+u için sarho'lara ciheti taallûku

yoktur. Demek ki söyledi+ini bilmez sarho'lar n mescid civar ndan geçmelerine de mesa+ yoktur. Çünkü

esasen sarho'lu+a mesa+ yoktur.

›Á
¢ ä¤ß¡ †¥y
� a� õ� b¬u
� ë¤a�  - GAIT; Engin, çukur yer demek olub halâya
¡ ö¡b¬Ì� Û¤a �åß¡ á¤Ø
i'arettir, bundan gelmek de hadesten, abdest bozmaktan kinayedir.

Kisaî, Halefiâ'ir k raetlerinde elifsiz «

›õ� b¬
� ä£¡Ûa á¢n¢
¤ à� Û¨ë¤a� 

õ� b¬
� ä£¡Ûa á¢n¢
¤ à� Û¨ë¤a� » okunur. Bu, « 
¥ à¤Û� » den, evvelki «

ò
� ß� 5� ß¢ » dendir. kisi de kad nlara dokunmak demektir. Bunun da sureti mahsusada bir dokunmak
demek olan iltikai h tâneyn manâs n ifade etti+inde, ittifak vard r ve gusül icab eder. Fakat bunda
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el veya saire ile mücerred tenin tene dokunmas manâs da maksud mudur de+il midir? Buras

muhtelefünfihdir. Biz Hanefiyyece bu maksud de+ildir. Binaenaleyh kad n n bir taraf na mücerred

dokunuvermekle abdest bozulmaz. Lâkin Zahiriyye ve 5afiiyye bozulur, gusül de+il fakat abdest almak

lâz m gelir demi'lerdir. Ancak Zahiriyye «

ò
� ß� 5� ß¢ » kelimesinin zahirine bakarak dokunan n abdesti

bozulur dokunulan nki de+il demi'ler. mam 5afiî ise ikisininki de bozulaca+ na kail olmu'tur. Hanefiye

tahfife, 5afiîye de te'did ve ihtiyata riayet etmi'lerdir.

Has l cünüb iken mer z olur veya seferde bulunursan z veya gerek sefer ve gerek hazarda abdest bozar

veya kad nlara dokunur, gusül veya abdest icab eder

›õ¦b¬ß� aë†¢v
¡ m� á¤Ü� Ï�  de bir su

bulamazsan z -ki meraz karinesiyle bulamamak hakikaten veya hükmen bulamamaktan eammolmu'

oluyor- böyle su bulamad + n z takdirde

teyemmün eyleyiniz de

›bj¦î£¡Ÿ
� a†¦îÈ©•
� aìà¢�à£î� n� Ï�  saidi tayyibe

›6á¤Ø
¢ í†©í¤a� ë� á¤Ø
¢ ç¡ìu
¢ ì¢2¡ aìz
¢ 
� ß¤bÏ�  yüzlerinize ve ellerinize

meshediniz.»-

TEYEMMÜM, Lûgaten kas d demektir binaenaleyh niyyetsiz teyemmüm olmaz, mahiyyetinde dahidir.

SA' YD de yer yüzü demektir ki ta'a topra+a 'amildir. Binaenaleyh eline hiç toprak, bula'masa bile bir

ta' ile teyemmüm caiz olur. Lâkin imam 5afiî bir az c k olsun toprak bula'mal demi'tir.

«TAYY B de tertemiz demektir. Binaenaleyh mülevves veya 'üpheli olmamal d r. Demek olur ki islâmda

maddî ve mânevî taharet mes'elesinin o kadar ehemmiyyeti vard r ki su bulamad + zaman hiç olmazsa

gusül veya abdest yerine taharete niyyet ve kalbini temizli+e
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rabt edib maddî cihetinden de ter temiz bir sa ydi abdest a'zas n n n sf demek demek olan yüzüne ve

dirseklerine kadar ellerine dokundurmal d r. Ya'ni ellerini bir kerre sa yde vurub meshetmeli, bir kerre de

vurub dirseklerine kadar ellerini meshetmelidir. htimal ki iyman olmayanlar bundan ne ç kar? Derler.

Fakat akl n bundan lâakal alaca+ ders 'udur ki insan hem zahiren ve hem de bat nen temizli+i

b rakmamal d r. Tahareti kalbiye as ld r. Kalbi pis olan ne yapsa temizlenmez ve lâkin yaln z kelb temizli+i

de kâfi gelmez, maddeten zahirini de temizlemelidir. Su bulamay nca zarurette teyemmüm esasen bir

tahareti kalbiye i'i olmakla beraber 'art maddî ve 'ekli zahirînin de «

¢é¢Ü£×
¢ Ú
¢ Š� n¤í¢ ü� é¢¢£Ü×
¢ Ú
¢ ‰� †¤í¢ ü� bß� » medlûlü üzere en güzel bir muhafazas d r.
›a‰¦ì1¢Ë� a¦£ì1¢Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ dir. Bunun için teyemmüme de rushat verir. Fakat
sarho'lu+a ve cenabet durma+a müsaade etmez.

Burada bahis muhafazai akl-ü 'uura ve tahareti maddiyye ve ma'neviyeye müntehi olmakla bilhassa

terbiyei akliye ve fikriyeye revnak ve ahlâk-u diyanete metanet verilmek ve bu suretle aile terbiyesinden

terbiyei umumiyeye ve salâh küllîye do+ru gidilmek, mübareze ve mücahedeye giri'mek için ve dost ve

dü'man, mü'min ve kâfir, hak ve bat l, salâh ve fesad, temyiz-ü mukayese olunmak üzere sarho'

vaz' yetinde bulunan erbab dalâl ve udvan n ahvaline nazar dikkati celb ile buyuruluyor ki:

� ëŠ¢n� ’
æ
¤ í� l
� ß¡ bj¦î–
¡ bn� Ø
¡ Û¤a å
© ã� aìm¢ë@a¢ �åíˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� ›TT
›63
� îj©�
£ Ûa aì¢Ü£š
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©í¢ë� ò� Û� 5� �š
£ Ûa
¡ m� æ
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� ë� >b¦î£Û¡ë� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×
� ë� 6á¤Ø
¢ ö¡a¬†� Ç¤b� 2¡ á¢Ü� Ç¤a� é¢¨£ÜÛaë� ›TU
¡é¨Ü£Ûb2¡ ó1¨×
¤ Ç� á� Ü¡Ø
� Û¤a æ
� ìÏ¢Š£¡z
� í¢ aë…¢bç� å
� íˆ©�Û£a å
� ß¡ ›TV aŠ¦î–
©éÈ¡™
¡ aì� ß� å
© ã�
b¦î£Û� bä� Ç¡a‰� ë� É§à� 
¤ ß¢ Š� î¤Ë� É¤à� 
¤ aë� bä� î¤–
� Ç� ë� bä� È¤à¡
� æ
� ìÛ¢ìÔ¢í� ë�
bä� È¤Ÿ
� a� ë� bä� È¤à¡
� aìÛ¢bÓ� á¤è¢�ã£a� ì¤Û� ë� å
� ë� á¤è¡n¡ä� 
¡6 í†£©Ûa óÏ¡ bä¦È¤Ÿ
¡ Û¤b� 2¡

¢é¨Ü£Ûa á¢è¢ä� È� Û� ¤åØ
� æ
� bØ
� Û� bã� Š¤Ä
¢ ã¤aë� É¤à� 
¤ aë�
¡ Û¨ë� =â� ì� Ó¤a� ë� á¤è¢Û� aŠ¦î¤
›5¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ 5� Ï� ¤áç¡Š¡1¤Ø
¢ 2¡

Meali 5erifi

Bakmazm s n 'u kendilerine kitabdan bir nasîb verilmi' olanlara? Kendileri sapg nl + sat n al yorlar da

istiyorlar ki siz de yolu sap tas n z 44 Dü'manlar n z Allah daha çok biliyor, veliy de Allah yeter, nasîr de

Allah yeter 45 O Yehudî olanlardan ki kelimeleri mevz 'lar ndan tahrif ediyorlar, Ve dillerini e+erek, dine

dokunarak "dinledik syan ettik", "dinle dinlenilmesi", «

bäÇa‰ » diyorlar; böyle diyeceklerine "i'ittik itaat

ettik" "dinle ve bizi gözet" deselerdi elbette haklar nda daha hay rl ve daha dürüst olurdu. Ve lâkin küfürleri

yüzünden Allah kendilerini lâ'netlemi'tir Onun için iymana gelmezler me+er ki pek az 46

_____________
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46.

›aë…¢bç� å
� íˆ©�Û£a �åß¡ kendilerine nazar dikkat celb olunan «

l
¡ bn� Ø
¡ Û¤a �åß¡ bj¦î–
© ã� aìm¢ë@a¢ �åíˆ©�Û£a »
Yehudîlerdendir. Bunlar

beyand r. Ya'ni burada mevzu bahsolan

›é©È¡™
¤ Ç� �áÜ¡Ø
� Û¤a æ
� ìÏ¢Š£¡z
� í¢ kelimeleri yerlerinden tahrif
¡ aì� ß� å

ederler, sözü e+erler bü+erler.» -Keyfiyyeti tahrif hakk nda üç suret nakl olunmu'tur:

1- Bir lâfz di+er lâfza tebdil ederler. Meselâ Tevratta evsaf Nebeviyyeye müteall k olan «reb'a»

kelimesini «ademi tavil» ta'birine, kezalik «recm» kelimesini «had» ta'birine tebdil etmeleri gibi ki kitabette

tahriftir buna kar' her tarafta me'hur olan bir kitab böyle nas l tahrif olunabilir? Buna imkân var m d r?

Denemez zira bu gibi ceme s ras nda vak ' olur. Bunun için terceme i'i hem bir ktidar, hem bir istikamet

i'idir. Bundan ba'ka yazanlar n pek az ve iyi haf zlar n mefkud veya nadir oldu+u zamanlarda bunun

istinsahlar esnas nda yap lmas da mümkin olur. Daha sonra bu gibi tahrifat, asla vak f olanlar i+fal

etmemekle beraber di+erlerini kolayl kla i+fal edebilir.

2- lkai 'üphe ve te'vilât faside ile bir lâfz öteye beriye çekerek ma'nas n hakdan bat la çevirmektir ki bu

da tefsir-ü izahta yap lan bir tahrifi manevîdir. Fahruddini Razî «netekim zaman m zdaki ehli bid'at de

fikirlerine muhafil olan âyetlerde böyle yap yorlar» demi' ve tahrifin tefsirinde bu ikinci vechin asl oldu+unu

da kayd etmi'tir.

3- Yaln z ki ab de+il, bir söz söyledikleri zaman duyduklar ve kalblerinde bildikleri gibi dos do+ru

söyleyib tahrif ederek söylemeleridir. Netekim Yehudîler huzur Peygamberîye gelirler ba'z 'eyler

sorarlarlar yan ndan ç kt klar zaman Peygamberin kelâm n tahrif
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ederek ne're çal ' rlard . 'te Kur'an bunlar n sureti tahriflerini 'u misallerle anlat yor:

Tahrif ederler

› æ
� ìÛ¢ìÔ¢í� ë�  ve derler ki ›bä� î¤–
� Ç� ë� bä� È¤à¡
�  bu bir

›É§à� 
¤ ß¢ Š� î¤Ë� É¤à� 
¤ aë� 

bu iki

›bä� Ç¡a‰� ë�  bu da üç. Ya'ni Peygambere kar' evvelâ «

bä� È¤Ÿ
� a� ë� bä� È¤à¡
� » diyecek yerde « bä� î¤–
� Ç� ë� bä� È¤à¡
� » derler, hep z dd na giderler. Saniyen
«

É¤à� 
¤ a¡ = dinle» deyecek yer de « É§à� 
¤ ß¢ Š� î¤Ë� » diye bir de cinas ilâve ederler ki bu kelime bir

taraftan medh-ü ta'z me, bir taraftan ihanet-ü 'etme delâlet eder Zira «

É§à� 
¤ ß¢ Š� î¤Ë� » isma' edilmi'

olm yarak demek oldu+undan bir cihetten «lûtfen ve tenezzülen dinle çünkü sana kar' söz söylemek ve

zorla dinletmek haddimiz de+ildir» ma'nas na bir ta'z m olabilece+i gibi di+er cihetten bir kaç veçhile de

tahk r ifade eder evvelâ «dinle a söz dinlemez» saniyen «dinle a dinlenmiyesince» salisen «dinle a iyi

haber i'itmiyesince» ma'nalar na da gelebilir ki bunlar hep 'etm-ü tahk rdir. Rabian «dinle fakat benden

i'itmi' olm yarak dinle» demek de olabilir ki bu da bir tedi' sir gibi olmakla beraber yalanc l k teklifini

tazammun eden bir nifak da tazammun eder. «

bä� Ç¡a‰� » kelimesi de böyle zülvecheyndir. Sûrei

Bakarede «

bä� Ç¡a‰� aìÛ¢ìÔ¢m� ü� aìä¢ß� a¨ �åíˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� » âyetine geçm'i idi (bak).

'te bunlar böyle derler ve kelimeleri mevk 'lerinden böyle tahrif ederler. Ve bunlar söylerken

›á¤è¡n¡ä� 
¡ Û¤b� 2¡ b¦£îÛ�  dillerini burarak, sarho' gibi a+ zlar n e+erek söylerler
›å
� ë�  hem de dîne ta'netmek için söylerler.
¡6 í†£©Ûa ó¡Ï bä¦È¤Ÿ
›bä� È¤Ÿ
� a� ë� bä� È¤à¡
� aìÛ¢bÓ� á¤è¢�ã£a� ì¤Û� ë�  halbuki bunlar Peygambere «
bä� î¤–
� Ç� ë� bä� È¤à¡
� » diyeceklerine « bä� È¤Ÿ
� a� ë� bä� È¤à¡
� » ›É¤à� 
¤ aë�  ve «
É§à� 
¤ ß¢ Š� î¤Ë� É¤à� 
¤ aë� » diyeceklerine yaln z « É¤à� 
¤ a¡ » ›bã� Š¤Ä
¢ ã¤aë�  ve « bä� Ç¡a‰� »
diyeceklerine
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«

bã� Š¤Ä
¢ ã¤a¢ » demi' olsalard ›á¤è¢Û� aŠ¦î¤
� æ
� bØ
� Û�  kendileri için elbette hay rl olurdu
›5¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ 5� Ï� ¤áç¡Š¡1¤Ø
¢ 2¡ é¢¨£ÜÛa á¢è¢ä� È� Û� å
¤ Ø
¡ Û¨ë�  ve lâkin

küfürlerinden dolay Allah bunlar lâ'netledi, onun için bunlar iyman etmezler, etseler de pek az ederler ya

pek az bir 'ey'e iyman ederler veya faidesi olm yacak az bir zaman, meselâ haleti nez 'de iyman ederler.

Veya içlerinde iyman edenleri pek az bulunur. Fakat bulunur.

Bu münasebetle bunlar ve hattâ bütün ehli kitaba bir nas yhat ve da'vet olmak üzere 'öyle bir telvini

h tab yap l yor:

bÓ¦†£¡–
� ß¢ bä� Û¤�Œ£ã� bà� 2¡ aìä¢ß¡a¨ l
� bn� Ø
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›TW
¡ Û¤a aìm¢ë@a¢ å
ë¤a� b¬ç� ‰¡b2� …¤a� ó¬¨ÜÇ� bç� �…£Š¢ä� Ï� bç¦ìu
¢ ë¢ �à¡À
¤ ã� æ
¤ a� 3
¤ ß¡ á¤Ø
¢ È� ß� bà� Û¡
¡ j¤Ó� å
ü¦ ìÈ¢1¤ß� ¡é¨£ÜÛa Š¢ß¤a� æ
� b×
� ë� o
£ Ûa l
� bz
� •
¤ a� b¬�£äÈ� Û� bà� ×
� á¤è¢ä� È� Ü¤ã�
¡6 j¤�
¤ à� Û¡ Ù
å
� Û¡‡¨ æ
� ë…¢ bß� ¢Š1¡Ì¤í� ë� é©2¡ Ú
� Š� ’
¤ í¢ æ
¤ a� Š¢1¡Ì¤í� ü� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ ›TX
›bà¦îÄ
¤ Š¡’
¤ í¢ å
¤ ß� ë� 7õ¢b¬’
� í�
© Ç� bà¦q¤a¡ ô¬Š¨n� Ï¤a †¡Ô� Ï� é¡¨£ÜÛb2¡ Ú

Meali 5erifi

Ey o kendilerine kitab verilenler! gelin o beraberinizdekini tasd klamak üzere indirdi+imiz bu kitaba

iyman edin biz bir tak m yüzleri silib de enselerine çevirmezden veya onlar esahb Sebti lâ'netledi+imiz gibi

lâ'netlemezden evvel, yoksa
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Allah n emri fi'le ç kar lagelmi'tir 47 Do+rusu Allah kendine 'irk ko'ulmas n ma+firet etmez, ondan berisini

diledi+ine ma+firet buyurur, kim de Allaha 'irk ko'arsa pek büyük bir cinayet iftira etmi' oldu+unda 'üphe

yoktur 48

47.

›b¬ç� ‰¡b2� …¤a� ó¬¨ÜÇ� bç� �…£Š¢ä� Ï� bç¦ìu
¢ ë¢ �à¡À
¤ ã� æ
¤ a� 3
¤ ß¡ Nice
¡ j¤Ó� å

vücuhu ya'ni yüzleri veya yüze gelenleri tamsedib terslerine çevirmeden

›o
£ Ûa l
� bz
� •
¤ a� b¬�£äÈ� Û� bà� ×
� á¤è¢ä� È� Ü¤ã� ë¤a�  yahud onlar eshab sebti
¡6 j¤�
lâ'netledi+imiz gibi lâ'netlemeden evvel iyman ediniz.»-

TAMS, «

¥ à¤Ÿ

� » esasen bir 'eyin asâr n mahiv ve alâimini izale etmek ma'nas na olmakla burada

yüzlerin k l + ndan ç k b yüz denecek halleri kalmamak ma'nas n ifade eder. bni Abbas deve taban ,

hayvan t rna+ gibi olmasile, Katade ve dahhâk «

á¤è¢ä� î¢Ç¤a� óÜ� Ç� b¬ä� 
¤ à� À
� Ï� » medlûlü üzere

gözlerin görmez olmasile, ba'z müfessirîn de suretlerin maymun yüzü gibi çirkin ve peri'an olmasiyle

temsil ve izah eylemi'lerdir. Bu bir va ydi 'ediddir ki hem Dünyevî, hem uhrevî felâketleri htar eder.

Maamafih Dünyevî olmas daha zahirdir. Eshab sebt sûrei Bakarede geçmi' idi.

48.

›é©2¡ Ú
� Š� ’
¤ í¢ æ
¤ a� ¢Š1¡Ì¤í� ü� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ Burada 'irk, mutlak oldu+undan

alel' tlak küfür demek oldu+u unutulmamal d r. Bunun Ehli kîtaba iyman teklifi siyak nda varid olmu'

bulunmas da bu babda bir karinei mahsusa te'kil eder.

Bu âyetin nüzulü üzerine Yehudîler biz mü'rik de+iliz, Allah n havass ndan z» demi'lerdi. Netekim «

6ê¢¢ë¯ª¬b� j£y
¢ z
¤ ã� » «
¡ a� ë� ¡é¨£ÜÛa õ¢b¬ä� 2¤a� å
6ñ¦…� ë†¢È¤ß� bß¦b�í£a� ü
¬ �£ a¡ ‰¢b�ä£Ûa bä� �
£ à� m� å
¤ Û� » da diyorlard . Bir de ba'z Yehudîler bir gün
çocuklar n al b huzuri risalete gelmi'ler «ya Muhammed bunlar n günah var m d r?» Demi'ler. «Hay r»

buyurulmu', bunun üzerine «i'te biz de t bk bunlar gibiyiz, gece yapt + n z günahlar gündüz,
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gündüz yapt + m z günahlar gece keffaretlenir» diye nefislerini tezkiye etmi'lerdi. Binaenaleyh bunlar

hakk nda 'u âyetler nâzil oldu:

¤ ß� ó©×
å
£ Œ� í¢ é¢¨£ÜÛa 3
� 1¢ã¤a� æ
� ì¢×
£ Œ� í¢ å
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� ›TY
¡ 2� 6á¤è¢
� ëŠ¢n� 1¤í� Ñ
� î¤×
� Š¤Ä
¢ ã¤a¢ ›UP 5¦ în©Ï� æ
� ìà¢Ü� Ä
¤ í¢ ü� ë� õ¢b¬’
� í�
¡é¨Ü£Ûa óÜ� Ç� æ
›;bä¦îj©ß¢ bà¦q¤a¡ ¬é©2¡ ó1¨×
� ë� 6l
� ˆ¡Ø
� Û¤a

Meali 5erifi

Bakmazm s n 'u nefislerini tezkiye edib duranlara! Hay r, yaln z Allah diledi+ini tezkiye eder (temize

ç kar) onlar da k l kadar zulmedilmezler 49 Bak Allaha kar' nas l yalan uyduruyorlar, aç k günah da bu

yeter 50

Bir de rivayet olunuyor ki rüesay Yehuddan Huyeyy ibni Ahtab ile Kâ'b ibni E'ref ma'iyyetlerine

Yehuddan yetmi' süvari alarak Mekkeye gitmi'ler ve Kurey' ile bir ittifak ve muahede akd ederek

Resulullah ile olan ahidlerini nakzetmek istemi'lerdi. Onlar da «siz ehli kitas n z Muhammede bizden daha

yak ns n z. Binaenaleyh biz size emin olamay z bizim ma'budlar m za secde ediniz de mutmein olal m»

diye bir teklif dermiyan etmi'ler, Yehudîler de derhal kabul edib yap vermi'ler, sonra Ebusüfyan, Kâ'ba

h taben «sen kitab okur âlim bir adams n biz ise ümmîyiz bilmeyiz binaenaleyh, bizim mi yoksa

Muhammedin mi hangimizin tuttu+umuz yol do+ru» diye sormu' Ka'b da Muhammed ne diyor demi', Ebu

Süfyan «yaln z Allaha badeti emrediyor ve 'irkten nehyediyor» cevaben vermi', sizin dîniniz nedir deyince

de «biz Beytin valiyleriyiz,
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hal c lara su veririz, müsafirlere yemek yediririz, esirleri kurtar r z 'unu yapar z bunu yapar z» diye

anlatm ', bunun üzerine Kâ'b, sizin yolunuz daha do+rudur» demi' ve put perestleri ehli iymana tafd l ve

tercih etmi' idi ki 'u âyetler bunun hakk ndad r:

� ìä¢ß¡¤ìªí¢ l
æ
� ß¡ bj¦î–
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� ›UQ
¡ bn� Ø
¡ Û¤a å
© ã� aìm¢ë@a¢ å
�åß¡ ô†¨ç¤a� õ¡ü
¬ � ¢¯ìª¬ç¨ aëŠ¢1� ×
� å
� íˆ©�Ü£Û¡ æ
� ìÛ¢ìÔ¢í� ë� p
£ Ûaë� o
¡ ìË¢b�À
¡ j¤v
¡ Û¤b2¡
¤ ß� ë� 6¢é¨Ü£Ûa á¢è¢ä� È� Û� å
å
� íˆ©�Û£a Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ ›UR 5¦ îj©
� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a
�åß¡ k
¥ î–
¤ Ü� Ï� é¢¨£ÜÛa å
© ã� á¤è¢Û� â¤a� ›US a6¦Šî–
© ã� é¢Û� †� v
¡ m� å
¡ È� Ü¤í�
� ë†¢
æ
¢ z
¤ í� â¤a� ›UT a=¦ŠîÔ©ã� 
� b�ä£Ûa æ
� ìm¢¤ìªí¢ ü� a‡¦b¡Ï� Ù
¡ Ü¤à¢Û¤a
á� îç©Š¨2¤a¡ 4
� a¨ b¬ä� î¤m� a¨ †¤Ô� Ï� 7é©Ü¡š
¤ Ï� å
¤ ß¡ é¢¨£ÜÛa á¢è¢îm¨a¨ b¬ß� óÜ¨Ç� 
� b�ä£Ûa
¤ ß� ¤áè¢ä¤à¡Ï� ›UU bà¦îÄ
å
¦ Ü¤ß¢ á¤ç¢bä� î¤m� a¨ë� ò� à� Ø
¤ z
© Ç� bØ
¡ Û¤aë� �lbn� Ø
¡ Û¤a
›aŠ¦îÈ©
� á� �£äè� v
� 2¡ ó1¨×
� ë� 6é¢ä¤Ç� �†£•
� å
¤ ß� á¤è¢ä¤ß¡ë� é©¡2 å
� ß� a¨

Meali 5erifi

Bakmaz m s n 'u kendilerine okuyub yazmaktan biraz
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nas b verilmi' olanlara? Cibt-ü taguta inan yorlar da Allah tan m yanlara bunlar mü'minlerden yolca daha

do+ru diyorlar 51 Onlar Allah n lâ'netledi+i kimseler, her kimi de Allah lâ'netlerse art k onu bir kurtaracak

bulamazs n 52 Yoksa onlara mülkden bir h ssam var? Öyle olsa nasa bir çekirdek bile vermezler 53 Yoksa

o nasa Allah n fazl ndan verdi+i ni'meti çekemiyorlar da hased mi ediyorlar? evet, biz Âli brahime kitab ve

hikmet verdik hem de azîm bir mülk verdik 54 Onun için onlardan kimi ona iman etmekte, kimi de ondan

men'eylemekte ona da Cehennem alevi elvekmektedir 55

____________
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edildi+i naklediliyor. Bu suretle bu iki kelime Allahdan ba'ka ilâh ittihaz edilen ziruh ve gayr ziruh

ma'budlar n tam isimleridir. Yekdi+eri makam na da kullan labilirler. Ekser ehli lûgat «

kelimesinin lûgatte tasarrufu olmad + fikrinde bulunmu'lard r. Fakat bunun asl «

oju »

ju » oldu+u

naklolunuyor ki cibs habîs ve alçak demektir.

«
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hakk ndaki va'idden sonra alel'umum kâfirlere aid olmak üzere de buyuruluyor ki:
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Meali 5erifi

5üphesiz âyetlerimizi tan m yan kâfirler, muhakkak ki
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biz onlar yar n bir ate'e yasl yaca+ z, derileri pi'tikçe azab duysunlar diye kendilerine tebdilen ba'ka

deriler verece+iz; çünkü Allah izzetine nihayet olm yan bir hakîm bulunuyor 56

_________

Bunlar böyle fakat:
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Meali 5erifi

yman edib salih salih i'ler yapan mü'minlere gelince bunlar alt ndan rmaklar akar Cennetlere

koyaca+ z: içlerinde ebedî kalmak üzere onlar, kendilerine orada temiz, gayet temiz zevceler var, hem

onlar sayeban edecek bir sayeye koyaca+ z 57

__________

›5¦ îÜ©Ã
� 5¦£ Ã
¡ 

Gölgeli gölge, koyu gölge, sayei hümavaye ki ni'meti tammei daimeye

i'arettir. Zira erbab refah sureti umumiyyede dilni'in gölgelerde ya'arlar. Netekim lisan m zda da sayedar

olmak, sayeban olmak, sayesinde ya'amak, sayesinde ya'atmak tabirleri ni'met-ü saadet

mefhumlar ndand r.

Bu hikmete mebnidir ki:
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Meali 5erifi

Haberiniz olsun ki Allah size 'unlar emrediyor: Emanetleri ehline veresiniz ve insanlar aras nda

hükmetti+iniz vak t adaletle hükmedesiniz, hakikat Allah size ne güzel va'z veriyor, 'üphesiz ki Allah semi',

bas r bulunuyor 58

___________

58.
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Allah size 'unlar muhakkak emrediyor:
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¤ a�  biri: emanetleri ehline vermeniz
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aras nda hukm-ü hükûmet etti+iniz vak t adaletle hukmetmeniz.»-

EMANET; Esasen insan n emin ve mutemed olmas yani kendine maddî veya manevî her hangi bir

'eyin tminan kalb ile korkusuz bir surette teslim olunabilir ve arzu edildi+i zaman salimen al nabilir bir

halde bulunmas manâs na masdar ve has l masdar oldu+u gibi insan n bu haysiyyeti emanetine gerek

Allah ve gerek kullar taraf ndan her hangi bir suretle b rak lm ' olan 'ey'e de masdar bimanâ mef'ul olarak

isim olmu'tur ki burada emanet bu manâyad r. Ve bunlar n sahiblerine edasiyle insanl + n bir emaneti

lahiyye olan haysiyyet-ü
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namus emanetinin muhafazas emredilmi'tir. «

¤ a� å
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Allah tealân n emanetini hamil bir emini bir naibi olmayi deruhde eden yegâne mahlûktur ki bu sayede

mahlûkat saire üzerinde icrai hukm-ü tasarrufa kudretyab olabilir. Bu sayededirki insanlar da yekdi+erine

çok hukuk ve emanat tevdi ederler. 'te insanlar gerek Allaha ve gerek kullara kar' bu haysiyyeti

emanetlerini ne kadar hüsni muhafaza ederler ve emaneti ne derece yerli yerine koyabilirlerse o nisbette

k ymet-ü salâhlar n art rm ' bulunurlar ve bu suretle z lli zalili lahîye dahil ve halk beyninde zahiren ve

bat nen nafiz bir hakimiyyet 'erefine nail olurlar. «


� î¤2� á¤Ø
¢ y
¤ bÏ� 
� ¤ a óÏ¡ ò¦1� îÜ©
� Ú
� bä� Ü¤È� u
� b�£ãa¡ …¢ë¢@a…� bí�
¡ b�ä£Ûa å
¡ ‰¤ü
ôì¨è� Û¤a É¡j¡�n£m� ü� ë� Õ
£¡ z
� Û¤b2¡ » buyurulmu'tur. Mahz emanet haddi zat nda hiç bir 'eyle kabili
telâfi de+ildir. Emanat n yegâne bir zamân varsa o da h yanet veya 'üphei h yanet ile emanet haysiyyeti

âliyesinin inkisar veya sukutu ve emniyyet-ü niyabetin zamân udvana tahavvülüdür. Bunlar için emniyyeti

sui isti'mal edenler Allaha ve kullar na kar' , gas blar, e'k yalar gibi naz rdan sukut ederler ve zahiren

olmasa bile batmen kalblerde zamân udvana mahkûm bulunurlar. Emanet ile hâkimiyyetin bu alâkai

mühimmesine mebni bu âyette edai emanat ile hukmi adâlet müteraf k olarak emredilmi' ve emri emanet

emri hukme takdim olunmu'tur. Binaenaleyh insan n rabb na ve kendine ve halka kar' olmak üzere üç

nevi' muamelei emaneti vard r. Evvelâ rabb na kar' emanete riayeti ahkâm ve kavanîni lâhiyyenin

tatbikat na ya'ni vazife mes'elesine taallûk eder ki bütün vezaifi a'zaya 'amildir. bni Mes'ud Hazretleri

demi'tir ki emanet her 'eyde lâz md r: Abdestte, cenabette, salâtta, zekâtta, savmde ilh... bni Ömer

Hazretleri de demi'tir ki «Allah insan n uzv tenasülünü halketti ve buyurdu ki «bu bir emanettir, nezdinde

saklad m,
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binaenaleyh bunu muhafaza et, ancak hakk yle isti'mali müstesna.» 'te bütün a'zan n da böyle birer

emanet olan vazifeleri vard r. Kendine kar' emaneti din-ü Dünyas nda kendine en naf ' ve eslâh olan

ihtiyar ve intihab etmesi, gazab-ü 'ehvet veya cehalet ile sonunda muz rr olan 'eylere dü'memesidir.

Halka kar' emaneti hukuklar n gözetmek, al ' veri'te aldatmamak, ziyankâr olmamakt r ki ümeran n

ra iyyeye adaleti, uleman n avâmm taassubat bat leye sevk etmeyib Dünya ve Ah ret naf ' olan a'male ve

i'tikadat sahihaya sevk , avâmm n da onlara kar' h yanetten ictinab , kezalik zevcin zevceye, zevcenin

zevce kar' sadakatle rzlar n ve çocuklar n n neseblerini muhafaza etmeleri ve evlâd n terbiyesine

dikkatleri bu cümlede dahildir. Bu suretle «

pbã� bß� ü� a� » gerek hukuk

lâhiyye ve gerek hukuk ibade,

ta'biri aharle gerek hukuk umumiyye ve gerek hukuk hususiyyeden insanlar n zimmeti emanete taallûk

eden fi'lî veya kavlî veya i'tikadî, maddî veya ma'nevî malî ve gayri mali hukukun kâffesine 'amil oldu+u gibi

«

á¤×
¢ Š¢ß¢b¤í� » h tab n n hükmü de bütün mükallefîne âmmd r. Hukuk hususiyyeye teallûk eden ve

emniyyete tevdi' olunan vedi'a vesaire, emanattan oldu+u gibi umur ve hukuk âmmeye teallûk eden cihat,

menas b, velâyet, imamet ve icray hükûmet, nas yhat, ifta dahi emanattand r. Bir de «

3ça » kelimesi

sahib ve ehliyetli ma'nalar na 'amil oldu+u için bu emir verilmi' olan emanat n sahibine iade ve isalinden

ba'ka emanet edilecek 'eylerin de ehline ve müstehikk na tevdi' ve tefv z edilmesi ma'nas n da ifade eder.

Ve bu ma'nâ hukuk âmmeden olan emanatta haizi ehemmiyyettir ve ancak o itibar ile me'murun bih ve

vazife olur. Maamafih bu da hukuk lahiyyeden olan emanat n sahibine eda ve iysali demekdir. Netekim bu

âyetin evliyai umur hakk nda nâzil oldu+u da mervidir. Sebebi nüzulü hakk nda me'hur olan rivayet 'udur:

Mekkenin fethi günü Resulullah Mekkeye dahil oldu+u
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zaman Kâ'benin miftahdar bulunan Osman ibni Talha ibni Abdüddar kap y kilidlemi', anahtar n

Resulullaha teslim etmekten imtina' edib «Resulullah oldu+unu bilse idim men'etmezdim» demi', derhal

Hazreti Ali de Osman tutmu', kolunu bükmü' anahtar al b Kâ'benin kap s n açm ' ve Resulullah girip iki

rek'at namaz k lm ' idi. Ç kd + zaman amucas Hazreti Abbas anahtar n kendine verilmesini ve eskiden

uhdesinde bulunan sikayeti zemzem ile beraber zedanetin ya'ni miftahdarl + n cem'edilmesini taleb etti.

Bunun üzerine bu âyet nâzil oldu. Binaenaleyh Resulullah anahtarlar Osmana redd-ü teslimini ve

kendisine i'tizar eylemesini Hazreti Aliye emretti. Hazreti Ali de götürüb i'tizar edince Osman «ikrah ve

eziyyet ettin, sonra geldin ta'mire çal ' yorsun» dedi. Hazreti Ali de «senin hakk nda Allah tealâ Kur'an inzal

buyurdu» deyib âyeti okudu. Bunun üzerine Osman «

¢ ì
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deyib müsliman oluverdi. Miftahdarla+ n müebbeden Osman evlâd nda kalmas hakk nda bir de vah y geldi

sonra Osman Mekkeden hicret edib miftah biraderi 5eybeye verdi ki elyem 5eybe evlâd ndad r.» 5übhe

yok ki sebebin hususu hukmün umumuna mani' de+ildir. Bil'âkis bu sebeb «

pbã� bß� ü� a� » n pek

'ümullü oldu+unu gösterir.

Bak n z

›6é©2¡ á¤Ø
¢ Ä
¢ È¡í� b�£àÈ¡ã¡ é� ¨£ÜÛa �£æa¡ Allah size ne güzel va'z ediyor. Emaneti eda

adâletle hüküm bunlar ne güzel 'eylerdir. Ve sizin ne kadar menfaatinizedir. Her halde bu emirleri tutmal ,

h yanet ve zulümden ictinab etmeli. Zira

›aŠ¦î–
� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ d r.
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Binaenaleyh hükümlerinizi i'idir, emânat hakk nda yapt klar n z görür.»

Bu suretle ümera ve hükkâm bütün evliyay umura umum içinde veya sureti mahsusada edai emânât ve

adalet ile icray hükm-ü hükûmet emredildikten sonra 'imdi
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de sâir ehli iymana da bunlar yapan ülül'emre itaati ve fakat sureti mustak llede de+il Allaha ve

Peygambere itaat tahtinde itaat 'u hitab ammile emrediyor.
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Meali 5erifi

Ey o bütün iyman edenler! Allaha itaat edin, Peygambere de itaat edin sizden olan ülülemre de, sonra

bir 'eyde nizaa dü'tünüz mü hemen onu Allaha ve Resulüne arz ediniz: Allaha ve Âh ret gününe

gerçekten inan r mü'minlerseniz.. O hem hay rl hem de netice i'tibarile daha güzeldir

59

____________
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›aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�  ey ehli iman ›é� ¨Ü£Ûa aìÈ¢îŸ
© a�  Allaha itaat
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¢ ä¤ß¡ Š¡ß¤ü
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� ì
¢ �Š£Ûa aìÈ¢îŸ
© a� ë�  ve Resule itaat ediniz, sizden olan
ülülemre de.» - dikkat edilmek lâz m gelirki Allah ve Resulü hakk nda «

itaat tlak üzere tasrih edildi+i halde ülülemir hakk nda ayr ca «

aìÈ¢îŸ
© a� ë� aìÈ¢îŸ
© a� » diye

Š¡ß¤ü
� ¤ a ó¡Ûë¯a¢ aìÈ¢îŸ
© a� ë� »

buyurulmay b bunlara itaat Resule atfen ve mahza itaati Resule tebaan emrolunmu' ve bu suretle tâbi' yyet

tahtinde itaatin hem ayn kuvvetle mutlak oldu+u gösterilmi' hem de syan mevk 'leri hukümden
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hariç b rak lm 't r «

� Û¤a ò¡î� –
¤ à� Û¡ ò� Ç� bŸ
� ü� » kezalik «
¡ÕÛ¡b‚
¡ È¤ß� óÏ¡ Ö
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Ò
£ Ûa bà� �ã£a¡ » hadîsi 'erifleri de bunu mübeyyindir. 5u halde âmirin her
¡ ëŠ¢È¤à� Û¤a óÏ¡ ò¢Ç� b�À
emri me'muru mes'uliyyetten kurtarma+a kâfi gelmez. Bil'farz bir me'mur âmirinin emrile ri'vet asla veya

sirkat yapsa mes'uliyyetten kurtulamaz. Bu ma'nâ «âmirin h lâf kanun emri me'muru mes'uliyyetten

kurtarmaz» diye de ifade olunur.

5ayan dikkat olan kayidlerden birisi de mü'minlere h taben «

á¤Ø
¢ ä¤ß¡ » kaydidir ki ma'nâs vaz hd r.

Mü'minlerden olm yan ülülemre itaat diynen vacib k l nmam 't r. Bu hususta itaat de+il varsa bir ahde riayet

mevzu bahs olacakt r. Fakat taatin ademi vücubundan behemehal syan n vücubunu anlama+a

kalk 'mamal d r itaatin ademi vücubu syan n vücubunu müstelzim olm yaca+ ndan itaat mecburiyyetinde

bulunmakla syan mecburiyyetinde bulunmak aras nda fark vard r. Hakk syan ba'ka vazifei syan yine

ba'kad r. Binaenaleyh buradan gayr mü'min bir muh tte bulunan mü'minlerin 'una buna kar' syankâr bir

htilâlc vaz'iyyetinde telâkk edilmemeleri ve belki mü'minlerin her nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allaha

ve Resulüne kar' ma's yyetten ictinab ve ayni zamanda kendilerinden olan ülülemre itaat etmeleri ve

Tagutlara boyun e+memeleri lüzumunu anlamak lâz m gelir. Bu noktai nazardan tefsiri Taberîde dahi

mezkûr oldu+u üzere 'u hadîsler ne kadar mühimdir: bni Zeydin babas ndan rivayet etti+i üzere

Resulullah buyurmu'tur ki «Taat taat, Taatta belâ da vard r. Fakat Allah dilemi' olsa idi emri hep Enbiyada

k lard » ya'ni Enbiya mevcud iken bile hukümdarlara emr nasîb etmi'tir. Ve netekim Yahya Aleyhisselâm n

katline huküm bile etmi'lerdir. Kezalik Ebu Hureyreden rivayet olundu+u üzere Hazreti Peygamber

buyurmu'tur ki «benden sonra size bir tak m valiler velâyet edecek, iyi iyili+ile velâyet edecek, fâcir de

fucuriyle velâyet edecek, hakka
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muvaf k olan her hususda bunlar dinleyin ve itaat edin ve arkalar nda namaz k l n, iyilik yaparlarsa hem

sizin hem onlar n lehinedir. Kötülük yaparlarsa sizin lehinize onlar n aleyhinedir.» Kezalik Abdullah ibni

Ömer Hazretlerinden rivayet olundu+u üzere Hazreti Peygamber buyurmu'tur ki «müslim olan ki'inin taat

vecibesidir ho'land + nda da ho'lanmad + nda da. Me+er ki mas yet ile emredilmi' olsun. Ma's yyet ile

emrolunana taat yok.» Surei 5uarada «

ü� ë� 
� ¤ a óÏ¡ æ
� ë†¢
� íˆ©�Û£a� =å
� îÏ©Š¡
¤ à¢Û¤a Š� ß¤a� aì¬È¢îÀ
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¢ Ü¡–
¤ í¢ » âyeti de bu babda sarihdir. Ebüssüud, tefsirinde bütün bunlar 'u vechiyle telh s etmi'tir: «
7á¤Ø
¢ ä¤ß¡ Š¡ß¤ü
� ¤ a óÛ¡ë¯a¢ë� » bunlar hulefai ra'idîn ve onlara ktida eden ve do+ru giden ümerai hak
ve vülâti adildir. Ümerai cevre gelince: Bunlar Allaha ve Resulullaha atfile vücubi tâate istihkaktan

uzakt rlar.»

Âyette «

õ� aŠ� ß� ü
¢ a¤ë� » buyurulmay b « Š¡ß¤ü
� a¤ óÛ¡ëa¢ » buyurulmas 'ayan dikkattir. Bu

mefhum ümera ve hukkâma 'amil olduktan ba'ka emre bihakk n sahib olmak ve merci umur bulunmak

mefhumunu da tazammun eder. Buna binaen eshab ve tabi'înden eslâf müfessirîn bu babda bir kaç vecih

nakletmi'lerdir:

1- Hulefai ra'idîn,

2- Sebebi nüzulüne nazaran ümerai serâya yani kumandanlar,

3- «

� íˆ©�Û£a é¢à� Ü¡È� Û� á¤è¢ä¤ß¡ Š¡ß¤ü
å
� ¤ aóÛ¡ë¯a¢ ó¬¨Ûa¡ë� 4
¢ �Š£Ûa óÛ� a¡ ê¢ë¢…£‰� ì¤Û� ë�
¡ ì
6á¤è¢ä¤ß¡ é¢ã� ìÀ
¢ j¡ä¤n� 
¤ í� » âyeti delâletiyle istinbat ahkâma muktedir olan ehli ilm-ü f kholdu+u
zikredilmi' ve bununla emrin yaln z askerî ve icraî haysiyyete mahsus olmay b daha ziyade kazaî ve te'riî

hasiyyete aid bulundu+u da gösterilmi'tir. Binaenaleyh Ebubekri Razînin dahi htar etti+i vechiyle
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gerek âyetin uslûb beyan na ve gerek rivayat n hey'eti mecmuas na nazaran mes'eleyi daha ziyade bir

cem'iyyetle mülâhaza etmek ktiza eder. Bunun için Fahruddini Razî bu esas tedk k ederek Allah ve

Resulullahdan sonra bir hey'eti ictimaiyye halinde itaati kat'iyyeleri vacib k l nan ülül'emirden murad erbab

hall-ü akd denilen ve ittifaklar bütün ümmeti temsil ederek kitab-ü sünnetten sonra re'sen bir delili 'er'î

te'kil eden ehli icma' olmas lâz m geldi+ini, Allaha ve Peygambere itaatten sonra en mutlak tâatin ancak

bu olabilece+ini ve efrad ümera ve hukkâm ve ulemaya itaat de bunlardan birine müteferri' bulundu+unu

müdellel ve mufassal bir surette beyan etmi'tir.

Saîd ibni Cübeyrden rivayet edildi+ine göre bu âyet Abdullah ibni Huzafet ibni Kays dolay siyle nâzil

olmu'tur. O s rada ki Hazreti Peygamber bunu bir seriyyeye kumandan olarak gönderim idi. Süddînin

rivayetine göre de Resulullah Halid ibni Velid kumandas nda bir seriyye göndermi' idi ki içilerinde Ammar

ibni yasir de vard . Gittiler Geceleyin hedefi hareketleri olan kavme yak n bir yere kondular. Onlar da

casuslar ndan ald klar bir haber üzerine sabaha kadar kaçt lar. Yaln z içlerinden bir adam ehl-ü yalenie

e'yalar n n toplanmas n emretmi' ve kendisi zulmeti leylde yürüyüb Halidin askerine gelmi' ve Ammar

ibni yasiri sorub yan na varm ' «ya eba Yakzan demi' ben müsliman oldum «

é¢Û� ì
¢ ‰� ë� ê¢†¢j¤Ç� a†¦�à£z
� ß¢ �£æ�aª ë� é¢¨£ÜÛa ü�£ a«¡ �éÛ¨a«¡ ü� æ
¤ �ªa †¢è� ‘
¤ �aª » diye
'ehadet ettim, kavmim ise sizi i'idince kaçt lar ben kald m, benim müsliman olmam yar n bir menfaat verir

mi, yoksa ben de kaçayim mi» diye sormu', Ammar da «hay r kaçma menfaat verir» demi' o da kaçmam '

idi, sabahleyin Halid ak n etmi', o adamdan ba'ka kimseyi bulamam 'lar, bunu mal yle beraber tutmu'lar,

Ammar haber al nca Halide gelmi' «o adam b rak çünkü o müsliman oldu ve ben ona eman verdim»

demi', Halid de «sen kim oluyorsun da adam
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kurtar yorsun» diye ç k 'm ' ve binaenaleyh biribirlerine söz atm 'lar, nihayet Resulullaha mürafaa

olmu'lar. Ammar n eman na icazet vermi' ve bir daha emîre kar' böyle kendi kendine söz vermemesini de

htar etmi', bunun üzerine Peygamberin yan nda da at 'm 'lar, Halid «ya Resulallah bu abdi ecda b rak r

m s n ki bana sebbetsin» demi', Resulullah da «ya Halid Ammara sebbetme, çünkü Ammara sebbedene

Allah sebbeder, Ammara bu+zedene Allah bu+zeder, Ammara lâ'net edene Allah lâ'net eder» buyurmu',

Ammarda hiddetle kalkm ', binaenaleyh, Halid arkas ndan ko'ub elbisesinden tutmu' i'tizar etmi', o da

raz olmu' idi. 'te «

7á¤Ø
¢ ä¤ß¡ Š¡ß¤ü
� ¤ a óÛ¡ë¯a¢ë� 4
� ì
¢ �Š£Ûa aìÈ¢îŸ
© a� ë� é� ¨£ÜÛa aìÈ¢îŸ
© a�

» bunun üzerine nâzil oldu diye nakledilmi'tir. Bu iki rivayetin halline göre âyet ümerai seraya ve umur

askeriyye sebebiyle nâzil olmu' ve fakat itaat mes'elesini umumî olarak bir düstur esasîye raptetmi'tir.

Binaenaleyh

›õ§ó
¤ ‘
� ó©Ï á¤n¢Ç¤‹� bä� m� æ
¤ b¡Ï�  ey mü'minler -gerek sureti umumiyyede

biribirinizle ve gerek ülülemr ile beyninizde, gerekse ülülemr olanlar aras nda- her hangi bir 'eyde niza'

ederseniz

›4
¢ �Š£Ûaë� ¡é¨£ÜÛa óÛ� a¡ ê¢ë¢…£Š¢Ï�  onu Allaha ve Resulüne redd-ü irca' ediniz.
¡ ì

Ya'ni mücerred kendi kefy-ü arzunuzla halle kalk 'may n z, müsademelere dü'meyiniz, ba'kalar na da

gitmeyiniz de evvelâ Allah , saniyen Resulullah kendinize merci' biliniz, bu hukme ve bu mahkemeye

muracaat ediniz. Aran zda yegâne hakem ve hâkim Allah ve Peygamberi tan y n z. Muhtelif hukümlerinizi

fikirlerinizi Allah n âyât na ve Resulullah n beyanat na tatb k ve tevf k ederek tevhid ediniz ki Allaha

müracaat iyman tevhid de hlâs ile âyâtullah taharri ve tetk k, Resulüne müracaat da zaman nda kendisine

ve ba'dehu sünnetine ve hulefas na arz keyfiyyet ile olur.
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Zahiriyye buradan muhtelefün fihy olan mesailin her halde kitab ve sünnete reddi vacib oldu+unu ve

binaenaleyh k yas ile amel caiz olm yaca+ n zannetmi'lerse de bedihîdir ki kitab ve sünnette mansus

olm yan hususat n inden'niza' kitab ve sünnete redd-ü irca için mìlâhazai esbab-ü lel ile mukayesei

emsalden ba'ka bir yol yoktur. K yastan murad da zaten budur. F khü hikmet de budur. Demek ki islâmda

dört nevi ahkâm vard r. Kitabda mansus, sünnette mansus, ülül'emrin ittifak yle mücmeun aleyh ve k yasi

sahih ile müstenbat ahkâm. Maamafih bu dördüncüsiyle htilâf azalt labilirse de temamen tevhid olunamaz.

Bunda niza' edildi+i zaman da ülülemrin 'ûras na ve nihayet mam n emrine müracaat olunur ki bu da «
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emri ilâhîye müracaattir. Ve «
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¤ a� » bunun da
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mebdeidir. Ve her halde müslimanlar bir hâdisede ht lâf ettikleri zaman evvelâ iyman tevhid, edai emanet

ve huküm bil'adil vazifelerini derpi' edib kendilerini Allah n ve Peygamberin huzurunda müctemi' görerek

ona göre dü'ünmek ve fikirlerini arzular n Hak tealân n tahti tabiyyetine vermek ve dâima hakk n tarik

vahdetinde gitmek lâz m gelir

›Š¡6
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é¡¨£ÜÛb2¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªm¢ á¤n¢ä¤×
¢ æ
¤ a¡
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e+er Allaha ve Âh ret gününe hakikaten iyman ediyorsan z böyle yaparsan z, Allaha ve Resulüne ve

ülül'emre itaat eder ve 'ayed bir 'eyde niza' n z olursa onu da Allaha ve Resulüne irca' edersiniz

›Ù
� Û¡‡¨ bu irca' ›Š¥î¤
�  sizin için hâlen mahz hay rd r-. Niza' keser
›5
; ¦ íë©b¤m� å
¢ 
� y
¤ a� ë�  meâlen: netice i'tibariyle de daha güzeldir.

Bu emirleri tesbitten sonra evvel emirde adlî ve te'riî esaslar üzerinde cereyani itaati te'min ve

mü'minlerin adl ile hukme me'mur iken h lâf adl-ü hak hukme
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tal b olmamalar ve muhakeme mesailinde tu+yankâr bir vaz'iyyet almamalar ve Ta+utlar mahkemesine

müracaat etmemeleri lüzumu telk n ve mü'min nam alt nda Peygambere itaatten ho'lanm yan ve onun

hukmüne raz olmay b ba'ka mahkemelere müracaat edenlerin münaf k oldu+u tefhim ve binnetice

Resulullaha itaati tahkim için nazar dikkati celb ile buyuruluyor ki:
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Meali 5erifi

Bakmaz m s n 'unlara: o hem sana indirilene' hem senden evvel indirilene iyman ettiklerini söyler gezer

kimselere? Ki o ta+uta (o azg n 'eytana) muhakeme olmak istiyorlar Halbuki onu tan mamakla

emrolunmu'lard , O 5eytan da onlar bir daha dönemiyecekleri kadar uzak bir dalâle dü'ürmek istiyor 60

Allah n indirdi+i hukme gelin, Peygambere gelin denildi+i vak t da onlara görüyorsuin o münf klar ki

senden çekiniyorlar da çekiniyorlar 61 Ya ellerinin yapt + yüzünden ba'lar na bir mus bet geldi+i zaman

nas l? sonra gelmi'ler de sana "billâhi murad m z s rf bir iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi" diye

yemin ediyorlar 62 Onlar öyle kimseler ki kalblerinde olan Allah bilir, onun için sen onlara ald rma da

kendilerine va'zet ve nefisleri hakk nda kendilerine beli+ müessir söz söyle 63 Biz her hangi bir

Peygamberi gönderdikse mahzâ Allah n iznile itaat edilmek için gönderdik, e+er onlar nefislerine

zulmettikleri zaman sana gelseler de günahlar na ma+firet dileseler, Peygamber de kendileri için isti+far

ediverse idi elbette Allah tevvab, rahîm bulacaklard 64 Yok, yok rabb na kasem ederim ki onlar aralar nda

ç kan çapra' k i'lerde seni hakem yap b sonra da verdi+in hukümden nefislerinden hiç bir darl k

duymaks z n tam bir teslimiyyetle teslim olmad kça iyman etmi' olmazlar 65 E+er onlara nefislerinizi

öldürün veya "diyar n zdan ç k n" diye yazsa idik pek az ndan ma'das onu yapmazlard , fakat kendilerine

va'zolunan yapsalard elbette haklar nda çok hay rl ve payidar k lmak i'tibarile de en sa+lam bir hareket

olurdu 66 Elbette o zaman kendilerine ledünnümüzden pek büyük bir ecir de verirdik 67 Ve Elbette

kendilerine do+rudan do+ru bir tarik müstek me ç kar rd k 68 Öyle ya: Her kim Allaha ve Peygambere mut '

olursa i'te onlar Allah n kendilerine in'am eyledi+i: Enbiya, s dd kîn, 'üheda ve salihîn ile birliktedirler,

bunlarsa ne güzel arkada'! 69 'te bu faz l, Allahdan: Elverir ki bilen Allah olsun 70

___________
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60.

b¬ß� ë� Ù
� î¤Û� a¡ �4Œ¡ã¤a¢ b¬à� 2¡ aìä¢ß� a¨ á¤è¢�ã£a� æ
� ìà¢Ç¢Œ¤í� å
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a� 
›Ù
� Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ 4
� Œ¡ã¤a¢ Baksan â, o sana inzal edilene ve senden evvel inzal olunana iyman
ettiklerini zu'medenlere: o zahiren müsliman görünüb münaf k olanlara
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£ Ûa óÛ� a¡ aì¬à¢×
� bz
� n� í� æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©í¢ muhakemeleri için ta+uta, ya'ni
¡ ìË¢b�À
Allahdan korkmaz 5eytanetkâr azg na Müracaat etmek istiyorlar

›é©62¡ aëŠ¢1¢Ø
¤ í� æ
¤ a� aë¬Š¢ß¡a¢ †¤Ó� ë�  halbuki «
ñ¡ë� Š¤È¢Û¤b2¡ Ù
� 
� à¤n� 
¤ a †¡Ô� Ï� é¡¨£ÜÛb2¡ å
¤ ß¡¤ìªí¢ë� p
£ Ûb2¡ Š¤1¢Ø
¤ í� å
¤ à� Ï�
¡ ìË¢b�À
> Ô¨q¤ì¢Û¤a » medlûlünce Ta+uta küfretme+e memur bulunuyorlard . Böyle iken Ta+utun mahkemesine
ó
gitmek istiyorlar.
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� î¤,�’
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sebebi nüzulü olmak üzere bir kaç vak'a rivayet olunuyor. Bir hayli müfessirînin bni Abbastan merviy olan

beyanlar na göre bir Münaf k ile bir Yehudî münazaa etmi'ler. Yehudî muhakeme için Hazreti Peygambere

muracaat , Münaf k da Yehudîlerin reisi olan Kâ'b ibni E'refe gitmeyi teklif etmi'. Çünkü Yehudî hakl ,

Münaf k haks z imi'. Halkuki Hazreti Peygamberin ancak hakk-u adâletle hukmetti+i, Kâ'b ibni E'refin

ri'vete dü'kün bulundu+u tarafeynce ma'lûm oldu+undan Yehudî Peygambere müracaat , Münaf k da

Kâ'ba müracaat arzu ediyormu'. Nihayet Yehudî srar etmi', Resulullaha müracaat etmi'ler, Yehudînin

lehine Münaf k n aleyhine huküm sad r olunca Münaf k raz olmam ' «haydi Ömere gidelim aram zda o

hakem olsun» diye teklif etmi'. Varm 'lar, Yehudî «Resulullah benim lehime hukm etti, bu onun hukmüne

raz olmad » diye anlatm ' binaenaleyh Hazreti Ömer Münaf ka «öyle mi?» diye sormu', o da «evet»

demi', bunun üzerine «yerinizde durunuz az c k d 'ar ç kay m gelir hukmünü veririm» diyerek ç km ',

varub k l c n ku'anm ' gelmi' ve derhal Münaf k n boynunu vurmu', i'ini bitirmi', sonra «madem ki beni
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hakem yapt n z, i'te Allah n hukmüne ve Resulünün hukmüne raz olm yan hakk nda benim hukmüm

budur» demi', Yehudî kaçm ', binaenaleyh Münaf k n taallûkat Hazreti Peygambere 'ikâyet etmi'ler,

Ömeri celb ile vak'ay sual etmi', o da «hukmünü reddetti ya Resulullah» diye cevab vermi', o zaman

hemen Cibrîl aleyhisselâm gelib «Ömer, faruktur, hakk ile bat l tefr k etti» demi', aleyhissalâtü vesselâm

da Hazreti Ömere «

¢ ë‰¢b1� Û¤a o
Ö
� ã¤a� = sen faruksun» buyurmu'tur. Bu surette demek ki Ta+ut Kâ'b

ibni E'refe i'arettir. 5a'bîden bir rivayete göre de bu Münaf k hasm n Cüheyne kabilesinden bir kâhine de

da'vet etmi', orada muhakeme olmu'lard . Süddînin beyan na göre de hâdise Beni Kureyza ile Beni nadîr

aras nda bulunan bir maktul hakk nda vak ' olmu', tarafeynden müsliman olanlar Hazreti Peygambere

gidib muhakeme olmak istemi'ler, Münaf klar da bundan imtina' edib kâhin Ebu Berdetül'eslemîye

müracaatle muhakeme talebinde srar etmi'ler ve ona gitmi'lerdi. Netekim 'öyle buyuruluyor: 61.
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� Œ� ã¤a� b¬ß� óÛ¨a¡ aì¤Û� bÈ� m� á¤è¢Û� 3
� îÓ© a‡� a¡ë� 
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onlara Allah n inzal buyurmu' oldu+u 'er'a ve Peygambere geliniz denildi+i vak t da 62.
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� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a o
� í¤a� ‰�  ya Muhammed münaf klar
gördün ki senden 'raz ve men'a k yam ederler, Ederler amma
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� a� a¬‡� a¡ Ñ
� î¤Ø
� Ï�  ellerile yapt klar
© ß¢ á¤è¢n¤2� b•
bu cinayetten dolay ba'lar na bir musîybet gelince nas l oluyor?

›bÔ¦îÏ©ì¤m� ë� bã¦b
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¤ a¡ ¡é¨£ÜÛb2¡ æ
� ì1¢Ü¡z
¤ í� Ú
� ¢ëª@ b¬u
� �á£q¢
sonra sana gelmi'ler billâhi bizim sui niyyetimiz yoktu, Maksad m z ihsan ve tevf kten ibaret idi diye Allaha

Yemin ediyorlar 63.

›á¤è¡2¡ìÜ¢Ó¢ ó©Ï bß� é¢¨£ÜÛa á¢Ü� È¤í� å
� íˆ©�Û£a Ù
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öyle kimselerdir ki kalbelrindeki fenal + n derecesini Allah bilir

binaenaleyh bunlara yüz verme
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›á¤è¢Ä
¤ Ç¡ë� á¤è¢ä¤Ç� ¤Š¡Ç¤a� 

ac ve müessir va'z ile ders ver ve

›bÌ¦îÜ©2� ü¦ ì¤Ó� ¤áè¡
¤ Ó¢ë�  ve
¡ 1¢ã¤a� ó¬Ï© á¤è¢Û� 3

nefisleri hakk nda öyle belî+ ve müessir bir söz söyle ki canlar na i'lesin. Bunlar Peygamber ne demek

oldu+unu anlam yorlar. 64.

›é¡6¨Ü£Ûa æ
� bÀ
� î¢Û¡ ü�£ a¡ 4
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¤ ß¡ bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬ß� ë�  halbuki biz herhangi
¡ ‡¤b¡2¡ Ê
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bir Resulü gönderdik ise ancak Allah n iznile itaat olunmak için göndermi'izdir. Binaenaleyh Peygambere

itaat Allah n emrine itaat, ona syan Allaha syand r. 65.
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Muhammed, rabb na kasem olsun ki o kendilerini mü'min zu'medenler

olmazlar
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� bà� îÏ© �Úìà¢Ø
£¡ z
� í¢ ó¨£ny
�  tâ ki aralar nda çatallanm ', niza'l

i'telerde seni hakem yap b hukmüne müracaat etsinler

›o
� î¤š
� Ó� b�£àß¡ bu
¦ Š� y
� á¤è¡
¡ 1¢ã¤a� óÏ©¬ aë†¢v
¡ í� ü� �á£q¢ sonra verdi+in
hukümden gönüllerinde hiç bir darl k duymas nlar

›bà¦îÜ©
¤ m� aìà¢Ü£¡
� í¢ë�  ve teslimiyyeti

kâmile ile zahiren ve bat nen sana münkad olsunlar, i'te o zaman hak kî mü'min olurlar. 66.

¤åß¡ aìu
¢ Š¢
¤ a ë¡a� á¤Ø
¢ 
� 1¢ã¤a� aì¬Ü¢n¢Ó¤a æ
� b�£ãa� ì¤Û� ë� 
¡ a� á¤è¡î¤Ü� Ç� bä� j¤n� ×
›á¤×
¢ ‰¡bí� …¡ e+er biz onlara kendinizi öldürünüz veya diyar n zdan ç k n z diye yazsa idik Beni srailde
oldu+u gibi günâhtan tevbe ve halâs için kendi ellerile intihar etmeyi veya vatanlar ndan ç k b gitmeyi farz

k l b teklif etse idik

›6á¤è¢ä¤ß¡ 3
¥ îÜ©Ó� ü�£ a¡ ê¢ìÜ¢È� Ï� bß�  pek az mustesna olmak üzere bunu

yapmazlard . Fakat 'er'i Muhamedîde böyle 'edid bir mükellefiyyet yoktur. Bil'akis «

6á¤Ø
¢ 
� 1¢ã¤a� aì¬Ü¢n¢Ô¤m� ü� » vard r. Kendilerini ve vatanlar n ve dinlerini müdafaa ve tehlükeden,
mus betten s yanet
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emirleri vard r. Binaenaleyh buna teslimi nefs etmemek, hlâs ile mü'min olmamak, nefsine ve vatan na

zulm etmektir.

›á¤è¢Û� aŠ¦î¤
� æ
� bØ
� Û� é©¡2 æ
� ìÄ
¢ Ç� ìí¢ bß� aìÜ¢È� Ï� á¤è¢�ã£a� ì¤Û� ë� 

e+er onlar verilen ve verilecek olan va'z-u nas yhatlar yapm ' olsalard her halde kendileri için hay r

›b=n¦îj©r¤m� �†£‘
� a� ë� 

ve hay rda tesbitlerine pek ziyade sebeb olurdu -biz burada makabli

karinesile 'u ma'nay daha muvaf k buluyoruz: diyarlar ndan vatanlar ndan ç kmak 'öyle dursun, onda

kuvvetle tesbit ve takrirlerine sebeb olurdu 67. 68.

bŸ
¦ aŠ� •
¤ a� b¬�£ã†¢Û� ¤åß¡ á¤ç¢bä� î¤m� ü
¨ � a‡¦a¡ë� 
¡ á¤ç¢bä� í¤†� è� Û� ë� Pb=à¦îÄ
© Ç� aŠ¦u
›bà¦îÔ©n� 
¤ ß¢

ve bu takdirde taraf m zdan kendilerine muhakkak büyük bir ecir de verirdik. Hem onlar

'üphesiz bir s rat müstak me hidayet ederdik. Çünkü 69.
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¤ ×
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Meali 5erifi

Ey o bütün iyman edenler! haz rl + n z görün de müfrezeler hâlinde harekete gelin yâhud toplu olarak

seferber olun 71 Maamafih içinizden öylesi vard r ki her halde a+ r alacakt r: bakar e+er size bir musîbet

isabet ederse "cidden, der: Allah bana lütfetti zira onlarla beraber hâz r bulunmad m" 72 Ve e+er size

Allahdan bir fazl nasîb olursa sanki kendisiyle aran zda hiç bir ülfet olmam ' gibi mutlak diyecektir ki "ah,

nolayd m onlarla beraber olayd m da büyük bir murada ireydim! 73 O halde seferber olun da o geçici

Dünya hayt Âh retin ebedî hayat na satacak olanlar çarp 's n, her kim Allah yolunda çarp ' r da katlolunur

veya galib gelirse iki surette de biz ona yar n pek büyük bir ecir verece+iz 74 Hem siz neyinize

çarp 'mayas n z? Allah yolunda ve o zebun edilmi' erkekler, kad nlar, yavrular u+urunda ki "yarebbena,

bizleri bu ahalisi
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zâlim memleketten ç kar, taraf ndan bize bir sahib gönder, taraf ndan bize bir yard mc gönder, Diye

yalvar b duruyorlar 75 yman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tagutun yolunda cenk

ederler, o halde siz 5eytan n yârân n öldürme+e bak n, her halde 5eytan n h lesi çürüktür 76 Bakmaz

m s n o: kendilerine ellerinizi çekin ve namaz k l n, zekât verin denilmi' olan kimselere? 'imdi üzerlerine

k tal yaz l nca insanlardan Allahdan korkarcas na veya daha bile ziyade korkuyorlar, ve 'öyle dediler: "Ey

bizim rabb m z! niçin üzerimize bu kitali yazd n! nolordu bizi yak n bir ecele tehir edeydin? de ki: Dünya

zevk ne olsa azd r Ah ret ise Allahdan korkanlar için s rf hay rd r hem k l kadar hakk n z yenmez 77 Her

nerede olsan z ölüm size yeti'ir eflâke ser çekmi' burclarda da olsan z; bununla beraber kendilerine bir

güzellik erdimi "bu Allahdan" diyorlar, bir mus bet de de+dimi "bu senden" diyorlar, de ki: hepsi Allah

taraf ndan, fakat neye bu adamlar söz anlama+a yana'm yorlar 78 Sana güzellikten her ne ererse bil ki

Allahdand r, kötülükten de ba' na her ne gelirse anla ki sendendir, biz seni insanlara bir Resul olarak

gönderdik, 'ahid ise Allah yeter 79 Kim Resule itaat ederse Allaha itaat etmi' olur, kim de yan bükerse

üzerlerine seni gözcü de göndermedik 80 Bâ' üstüne diyorlar sonra da yan ndan ç kt klar nda içlerinden

bir tak m dediklerinin hilâf na tezvirat yap yorlar, Allah da yapt klar tezvirat kaydediyor, onun için sen

yüzlerine vurmaktan vaz geç de Allaha havale et Allah vekil yeter 81 Hâlâ Kur'an im'an ile teemmül

etmezler mi? E+er o Allahdan ba'kas taraf ndan olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklard

82 Hem emn-ü havfe dair bir haber geldi+i vak t kendilerine onu yay veriyorlar, halbuki onu Peygambere

ve içlerinden ülül'emrolanlara arzetseler elbette bunlar n istinbata kadir olanlar onu anlar bilirlerdi, e+er

Allah n fazl-ü rahmeti üzerinizde olmasa idi pek az n zdan maadas 5eytana uymu' gitmi'tiniz 83 Onun için

Allah yolunda çarp ',
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ancak nefsinden ba'kasiyle mükellef de+ilsin, mü'minleri de çarp ', ancak nefsinden ba'kasiyle mükellef

de+ilsin, mü'mileri de çarp 'ma+a te'vik et, me'muldur ki Allah a küfretmekte bulunanlar n tazyik n defetsin,

Allah tazyikce de daha 'iddetli tenkilce de daha 'iddetlidir 84 Her kim güzel bir 'efaatte bulunursa ona

ondan bir nasîb olur, her kim de kötü bir 'efahatte bulunursa ona da ondan bir nazîr olur, Allah her 'eye

nâz r bulunuyor 85 Size her hangi bir suretle sa+l k verild+i zaman siz de ondan daha güzeli ile sa+l k

verin veya ayniyle mukabele edin, Allah her 'eyi h saba çekmekte bulunuyorlar 86

____________

71.

›á¤×
¢ ‰� ˆ¤y
¢  uyan k ihtiyatl bulununuz: dü'mandan sak nacak maddî ma'nevî
¡ aëˆ¢

esbab ve vesait n z ittihaz ediniz, silâh n z al n z da

tak m, bölük bölük harekete geliniz.»-

›p
§ bj� q¢ aëŠ¢1¡ã¤bÏ�  sübe sübe, ya'ni tak m,

SÜBAT; sübenin cem'idir. Sübe ondan fazla ricalden müte'ekkil cemaat demektir.

›bÈ¦îà©u
� aëŠ¢1¡ã¤a ë¡a� 

veya mec'muunuz birden seferberlik yap n z 72.

›å
¤ à� Û� á¤Ø
¢ ä¤ß¡ �æ
£ a¡ë�  ve her halde içinizden öyle kimseler vard r ki ›7 �å
£ ÷� À
¡£ j� î¢Û� 
mutlaka betaet gösterir, ya'ni a+ r al r. Geri kal r durur da

›ò¥j� î–
¢ n¤2� b•
� a� æ
¤ b¡Ï�  'ayed
© ß¢ á¤Ø

size bir musîbet sabet ederse ya'ni muvaffak olamad + n z, me'akkatler çekti+iniz veya 'ehid oldu+unuz

takdirde

›a†¦îè©‘
� á¤è¢È� ß� å
¤ ×
¢ a� á¤Û� ‡¤a¡ �ó
£ Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa á� È� ã¤a� †¤Ó� 4
� bÓ�  ne iyi

Allah bana lûtf-ü in'am etti, çünkü onlarla beraber bulunmad m, der, mahzun olacak yerde memnun olur 73.

›é¡¨Ü£Ûa �åß¡ 3
¥ š
¤ Ï� á¤Ø
¢ 2� b•
� a� å
¤ ÷¡Û� ë�  ve fakat Allah taraf ndan bir fadl-ü ihsana konar,
fütuhat-ü ganimete nail olursan z
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›ñ¥�…£ì� ß� é¢ä� î¤2� ë� á¤Ø
¢ ä� î¤2� å
¤ Ø
¢ m� á¤Û� æ
¤ b� ×
� �å
£ Û� ìÔ¢î� Û�  sanki onunla sizin aran zda
hiç bir meveddet olmam ' agyar gibi behemehal diyecektir ki

›bà¦îÄ
¢ ä¤×
¢ ó©än� î¤Û� bí�  ah, ne olurdu ke'ke ben de
© Ç� a‹¦ì¤Ï� ‹� ìÏ¢b� Ï� á¤è¢È� ß� o
bunlarla beraber ola idim de büyük muradlara ereydim, yani sizin muvaffakkiyyet ve muzafferiyetinizden bir

ahbab memnuniyyeti kadar memnun olam yacak, memnuniyyet yerine mahzuniyyet duyacak, beraber

bulunmad + na Âh ret dü'üncesiyle de+il, mahza hubbi Dünya sevkiyle nedametler edecektir. Binaenaleyh

bunlar böyle yapa dursunlar 74.

bî� ã¤¢†£Ûa ñ� ìî¨z
� Û¤a æ
� ëŠ¢’
¤ í� å
� íˆ©�Û£a ¡é¨£ÜÛa 3
� óÏ© 3
¤ m¡bÔ� î¢Ü¤Ï� 
¡ îj©
� ì¤
Ò
� Ï� ¤kÜ¡Ì¤í� ë¤a� 3
¤ n� Ô¤î¢Ï� é¡¨£ÜÛa 3
� óÏ© 3
¤ m¡bÔ� í¢ å
¤ ß� ë� ñ¡6Š� 
¨ ¤ b2¡
¡ îj©
¡ ü
›bà¦îÄ
¤ a� é¡îm©¤ìªã¢ hayat Dünyayi Âh rete satan, bu güne aldanmay b sonunu gözeten
© Ç� aŠ¦u
ehli hlâs daima hâz r bulunup muharebe etsin. lh..»- Burada tedafüî harbden ba'ka tecavüzî harbe de

i'aret ve bunun ne gibi bir maksad ve hikmetle me'ru' olabilece+ini tefhim sadedinde buyuruluyor ki:

75.

›á¤Ø
¢ Û� bß� ë�  ne menfaat n z, ne hakk n z, ne ma'ziretiniz var ki

õ¡b¬
� ä£¡Ûaë� 4
� Š£¡Ûa å
� ß¡ å
� î1©È� š
¤ n� 
¤ à¢Û¤aë� é¡¨£ÜÛa 3
� óÏ© æ
� ìÜ¢m¡bÔ� m¢ü� 
¡ bu
¡ îj©
£ Ûa ò¡í� Š¤Ô� Û¤a ê¡ˆ¡ç¨ å
¤ ß¡ bä� u
¤ Š¡
¤ a� b¬ä� �2£‰� æ
� ìÛ¢ìÔ¢í� å
� íˆ©�Û£a æ
¡áÛ¡b�Ä
¡ a†� Û¤ì¡Û¤aë�
� ã¤†¢Û� ¤åß¡ bä� Û� 3
Ù
¤ È� u
¤ aë� 7b¦î£Û¡ë� Ù
� ã¤†¢Û� å
¤ ß¡ bä� Û� 3
¤ È� u
¤ aë� b7�èÜ¢ç¤a�
›a6Š¦î–
© ã� Allah yolunda, ve zulm-ü tazyik alt nda kalm ' «ya rabbena bizi ehalisi zal m olan zalimler
elinde bulunan 'u memleketten ç kar ve bize taraf ndan bize sever ve gözetir bir sahib ve veliyyülemir

gönder ve yine taraf ndan bize bu zalimlere kar' nusrat edecek bir nasîr, bir mededkâr gönder» deyib

duran zaiyf ve bîçare erkekler ve kad nlar ve çocuklar n tahlis
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u+runda muharebe etmiyeceksiniz?» - 'bu «

b7è� Ü¢ç¤a� á¡Û¡b�Ä
£ Ûa ò¡í� Š¤Ô� Û¤a » Ümmül'kurâ olan

Mekkeye i'arettir ki mü'rik olan ehli Mekke zuafaya ve alel'husus içlerinde bulunan mü'minlere son derece

zulm-ü ezâ ediyorlard ve zaten «

á¥îÄ
¢ Û� Ú
� Š¤’
£¡ Ûa �æ
£ a¡ » medlûlünce 'irk bütün
© Ç� á¥Ü¤Ä

zulümlerin ba' olan bir zulmi azîmdir. Allah tealâ mazlumlar n dualar n kabul ve Peygamberi yedile

Mekkenin fethini nas b edib velâyet ve nusrati Muhammediye ile bekâm etmi' ve muazzez k lm 't r. Demek

ki tecavüzî harb ancak böyle Allah r zas için mazlumlar zalimlerin pençesinden kurtarmak ve halk

üzerinde Allah tealân n ahkâm adl-ü rahmetini tatb k etmek için me'ru' olabilir, yoksa zulm-ü istibdad

ta'mim etmek ve memleketler istilâ eylemek gibi mahz tecavüz ve taaddi için harb etmek asla me'ru'

de+ildir. Vuzuh tamm için bu noktai mühimme ya'ni gayei harb mes'elesi bir de 'u suretle tans san tesbit

olunuyor:

76.

›é¡7¨Ü£Ûa 3
� óÏ© æ
� ìÜ¢m¡bÔ� í¢ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a�  iman edenler Allah yolunda
¡ îj©

muharebe ederler

›p
£ Ûa 3
� óÏ© æ
� ìÜ¢m¡bÔ� í¢ aëŠ¢1� ×
� å
� íˆ©�Û£aë� 
¡ ìË¢b�À
¡ îj©

kâfirler de Tagut yolunda: Allah n madununda peresti' edilen az tganlar yolunda tu+yan-ü 'eytanet

u+runda muharebe ederler, binaenaleyh siz haz rlan n z da

›æ
� î¤,�’
£ Ûa õ� b¬î� Û¡ë¤a� aì¬Ü¢m¡bÔ� Ï�  5eytan dostlar na, 5eytan tarafdarlar na muharebe
¡7 bÀ

ediniz ve korkmay n z

›b;1¦îÈ©™
� æ
� b×
� æ
� î¤,�’
£ Ûa †� î¤×
� �£æa¡ zira hakka kar'
¡ bÀ

5eytan n keyd-ü hiylesi ne olsa zaiyftir.»

Müfessirîn diyorlar ki bunun için ehli hakk-u hay r hayatlar nda fakr-ü ibtilâ içinde bulunsalar bile

ilel'ebed azîz olarak zikri cemilleri bak kal r, bu gün olmazsa yar n behemehal mes'ud olurlar. 5err-ü

'eytanet tu+yan-ü tezvir ile icray hukmeden cebabirenin tahakkümleri de
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ne olsa söner, yerlerinde yeller aser, 'ayed yad olunurlarsa la'netle yad olunurlar. «

ñ¢Š� 
¨ ¤ a ‰¢a�†£Ûa Ù
� Ü¤m¡ P›æ
� ìz
¢ Û¡b�–
£ Ûa �ô…¡bj� Ç¡ bè� q¢Š¡í� 
� ‰¤ü
� ¤ a �æ
£ a� 
¡ ü
ò¢j� Ó¡bÈ� Û¤aë� a6¦…b
� Ï� ü� ë� 
� ¤ aóÏ¡ a¦£ìÜ¢Ç¢ æ
� ë†¢íŠ©í¢ ü� å
� íˆ©�Ü£Û¡ bè� Ü¢È� v
¤ ã�
¡ ‰¤ü
›å
� îÔ©�n£à¢Ü¤Û¡ » bir 'airin dedi+i gibi:

Zulmün topu var deh'eti var savleti varsa

Hakk n da bükülmez kolu var kuvveti vard r.

Böyle iken:

77.

›á¤Ø
¢ í� †¡í¤a� aì¬¢1£×
¢ á¤è¢Û� 3
� îÓ© å
� íˆ©�Û£a óÛ� a¡ Š� m� á¤Û� a�  baksan a o bir

vakitler kendilerine ellerinizi çekiniz, sak n harbe sebebiyyet vermeyiniz

›7ñ� ì×
¨ �Œ£Ûa aìm¢a¨ë� ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa aìà¢îÓ©a� ë�  ve siz hemen namaz ikame ve zekât i'ta
ediniz denilenler, ya'ni harb-ü k talin zaman de+il iken «

� óÏ© 3
¤ m¡bÔ� ã¢ bØ
¦ Ü¡ß� bä� Û� s
¤ È� 2¤a » diyenler gibi harbe tarafdar olub da
¡6é¨Ü£Ûa 3
¡ îj©
sak n yapmay n z diye menedilenler

›4
¢ bn� Ô¡Û¤a ¢áè¡î¤Ü� Ç� k
� n¡×
¢ b�£àÜ� Ï�  üzerlerine k tal

yaz l b farz k l n nca, harb bir vazifei kat'iyye halini al nca

k sm

›á¤è¢ä¤ß¡ ¥ÕíŠ©Ï� a‡� a¡ bunlardan bir

›7ò¦î� ,’
¤ 
� �†£‘
� a� ë¤a� ¡é¨£ÜÛa ò¡î� ,’
¤ ‚
� ×
� 
� b�ä£Ûa æ
� ì¤’
� ‚
¤ í�  Allahdan korkar

gibi veya daha 'iddetli bir surette insanlardan korkma+a ba'lad lar

›aìÛ¢bÓ� ë�  kalen yâhud halen

›74
� bn� Ô¡Û¤a bä� î¤Ü� Ç� o
� j¤n� ×
� �áÛ¡ bä� �2£‰�  ey rabb m z bize k tali niçin yazd n, niçin takdir
ettin veya niçin farz k ld n

›k
� a� ó¬¨Ûa¡ b¬ä� m� Š¤�
£ a� ü
¬ � ì¤Û�  bizi çok de+il yak n
§6 íŠ©Ó� 3
§ u

bir vakte kadar te'h r etse idin. Bir müddetcik daha bize mühlet verse idin de biraz daha ya'asak ne olurdu?

Dediler

›3
¤ Ó¢ ya Muhammed sen bunlara de ki ›73
¥ îÜ©Ó� bî� ã¤¢†£Ûa Ê
¢ bn� ß�  Dünya meta'

ne olsa azd r, her halde gelir geçer

olan, fenal ktan korunabilenler

›óÔ¨�m£a å
� ¢ñŠ� 
¨ ¤ aë�  Âh ret ise müttekî
¡ à� Û¡ Š¥î¤
¡ ü
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için daha hay rl d r.

«

›5¦ în©Ï� æ
� ìà¢Ü� Ä
¤ m¢ü� ë�  k l kadar zulüm de edilmezsiniz veya edilmezler.

� ìà¢Ü� Ä
æ
¤ í¢ü� ».

FET L; hurma çekirde+inin 'akk ndaki ince iplik gibi çizgi demek olub azl k ve ehemmiyetsizlikte mesel

olarak kullan l r ki lisan m zda k l kadar ta'bir olunur.

78.

x
¢ ì¤Û� ë� p
¢ ì¤à� Û¤a á¢Ø
¢ ×
¤ ‰¡†¤í¢ aìã¢ìØ
¢ m� bß� å
� í¤a� 
§ ëŠ¢2¢ ó©Ï á¤n¢ä¤×
›ñ§6†� �î£,’
� ß¢ Her nerede olsan z ölüm size yeti'ir, mü'eyyed burclarda bulunsan z da ya'ni yüksek
kal'alarda veya müstahkem saraylarda hattâ gökdeki y ld zlarda dahi bulunsan z yine gelir bulur.

Binaenaleyh ölüm korkusile vazifeden kaç nmak ma'nas zd r. Madem ki her halde bir ölüm vard r ona her

zaman amâde olmal hayat Dünyaya ba+lanmamal , vazifeyi seve seve yapmal d r.

›ò¥ä� 
� y
� á¤è¢j¤–
¤ a¡ë�  Bir de ya Muhammed bir tak m kimseler -ve bilhassa Münaf klar¡ m¢ æ
kendilerine bir hasene, bir ni'met veya her hangi bir güzellik nas b olursa

›é¡7¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å
¤ ß¡ ê©ˆ¡ç¨ aìÛ¢ìÔ¢í�  bu, Allah taraf ndand r diyorlar, Allahdan biliyorlar
›ò¥÷� î£¡,
� ¤áè¢j¤–
¡ m¢ ¤æa¡ë�  ve e+er ba'lar na bir beliyye veya her hangi bir kötülük gelirse

Bu hususta 'öyle rivayet olunmu'tur ki «Resulullah Medineye te'rif buyurdu+u zaman Medine bolluk ve

ucuzluk olmu'tu, da'veti Muhamediyye üzerine Yehudîlerin inad ve Münaf klar n nifak zuhur etti+i

s ralarda kaht-u galâ görülme+e ba'lad -bunda belki Medinenin galabalanma+a ba'lamas n n da bir

alâkas mülâhaza edilse bile ya+murlar n h lâf mu'dat az ya+mas , meyve ve mahsulât n olmamas gibi

ahvali afak ye de vard r- ki
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«

õ¡b¬
� b¤j� Û¤b2¡ bè� Ü� ç¤a� b¬ã� ˆ¤
� a� ¬ü�£ a¡ £ó
¤ ß¡ ò§í� Š¤Ó� óÏ© bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬ß� ë�
§ j¡ã� å
õ¡a¬�Š£�š
£ Ûaë� » âyetinde her Peygamberin gönderildi+i memlekette bidayeten böyel bir 'iddet ve zaruretin
yüz göstermesi de âdeti lâhiyye oldu+u beyan buyurulmu'tur. 'te o zaman Yehudîler ve Münaf klar «biz

böyle 'um bir adam görmedik bu geleli meyvalar m z az biter oldu ve es'ar m z galâland , bahaland »

diyorlar, bollu+u ve ucuzlu+u Allaha, darl + ve bahal l + Peygambere isnad ediyorlard . Netekim «

aëŠ¢�î£�À
£ í� ò¥÷� î£¡,
� á¤è¢j¤–
¤ a¡ë� 7ê©ˆ¡ç¨ bä� Û� aìÛ¢bÓ� ò¢ä� 
� z
� Û¤a á¢è¢m¤õ� b¬u
� a‡� b¡Ï�
¡ m¢ æ
6é¢È� ß� å
¤ ß� ë� ó
¨ ìà¢2¡ » medlûlünce vaktile Hazreti Musa ile dahi böyle te'e'üm etmi'lerdi. Bu âyetin
sebebi nüzulü bu olmu', lâkin âyet siyak beyan i'tibarile ahvali harbiyyeye dahi alâkadar oldu+undan

hasene ve seyyie, bolluk veya darl k, s hhat veya maraz, hayat veya memattan ba'ka zafer veya

ma+lûbiyyet gibi netayici harbiyyeye dahi 'âmil bir surette irad olunmu'tur.

›3
¤ Ó¢ ya Muhammed, de ki ›é¡6¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å
¤ ß¡ ¥3
£ ×
¢  ba' n za gelen hasene ve
seyyienin hepsi Allah taraf ndand r. Onun halk-u takdirelidir.» -Hasene Allah n bir ihsan , seyyie de Allah n

bir h zlân d r. Bu, böyle iken

›â¡ì¤Ô� Û¤a õ¡ü
¬ � ¢¯ìª¬ç¨ 4
¡ bà� Ï�  bu adamlar n ne ç kar var ki

›br¦í†©y
� æ
� ìè¢Ô� 1¤í� æ
� ë…¢bØ
� í� ü� 

bir sözü veya hâdiseyi f khiyle ya'ni sirr-ü hikmetiyle

anlama+a yakla'mazlar da Allah taraf ndan ba'lar na gelen felâketi Peygambere isnad etme+e

kalk ' rlar.»- 5imdi de öyle bizi neye dine da'vet edib duruyorsun, küfür de Allahdand r deme+e kalkarlar,

çünkü söz anlamamak yüzünden «

¤ ß¡ ¥3
£ ×
¢ » denilince bir taraftan bundan kesb-ü
¡6é¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å

iradei be'eri nefiy, ef'ali badda cebr ma'nâs n ç karma+a kalk ' rlar. Di+er taraftan öyle ise mes'uliyyet

nerde kal r? Allah i'tikad ve iyman n tabiat tasavvurundan ne fark olur, Allaha seyyie nas l isnad olunur.

Allah n muz rr olan bir 'eyi yaratmas nas l caiz olur? Gibi 'üphelere saplan rlar. Bu noktada ya

Muhammed, h taba lây k ve
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kelâm hakk anlayacak olan sensin dinle: 79.

›9é¡¨Ü£Ûa �åà¡Ï� ò§ä� 
� y
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß�  sana her ne hasene isabet eder, her ne

hayr-ü menfaat' taat-ü sevab nas l olursa Allahdand r, Kesbin olsa da Allahdand r olmasada.» -Zira Allah

murad etmeyince hiç bir 'ey olmaz. Allah tealâ rahman rahîm oldu+u için de hasenat onun irade ve

takdirine, halk-u tekvinine istinad ile beraber r zas na da temamen muvaf kt r. Bunun için kesbi be'erin

alâkadar olmad + hasenat mahza ihsan lâhî oldu+u gibi iradei be'erin taallûk etti+i hasenat da Allah n

takdir-ü tekvinine, tenfiz-ü tevfik na irade ve r zas na kt ran etmi' olmak hasebile yine onun bir ihsan d r.

Bunun için enfüsî afakî, maddî ma'nevî, kesbî gayri kesbî alel' tlak hasene Allahdan bilinmelidir. Fakat

›6Ù
� 
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß� ë�  sana her ne seyyie isabet ederse o da
¡ 1¤ã� ¤åà¡Ï� ò§÷� î£¡,
kendinden, kendi nefsindendir, kendi günah veya kusurundand r.»- Gerçi «

6é¡¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å
¤ ß¡ ¥3
£ ×
¢ »

mucebince bu da min indillâhd r, Allah takdir-ü irade etmemi' olsa idi bu da olamazd . Fakat bunda fiil veya

terk cihetinden behemehal senin bir sebebiyyetin vard r. Bunun men'ei senin kendin, senin arzun veya

senin kusurun, senin hatan veya senin aczin, senin mahiyetindir. Zira sen evvel emirde kendi nefsinde ve

haddi zat nda kadiri kül, mebdei vücud olsa idin elbette kendine hiç bir seyyie isabet ettirmezdin ve hiç bir

taraftan sana bir zarar gelmek ihtimali olmazd . Binaenaleyh birinci derecede seyyienin men'ei, asl adem

ve imkân mahz olan mahiyyeti mahlûkat n n aczi zatîsidir. Allah ona her hangi bir lâhzai vücudda ifazai

hasene etmemi' olsa o derhal mahv-ü helâk olur. Saniyen ba'a gelen seyyiat n bir k sm arzu ve iradei

be'ere müterettibdir. Be'er onu nefsinden tecelli eden bir irade ve htiyar ile bilerek veya bilmiyerek bizzat

veya dolay sile ister. Hatta srar da eder, irade ve htiyar kuvveti nefsinde
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bir hasene oldu+u halde istenne murad, hasene de seyyie de olabilir. Allah tealâ da bahîl olmad + ndan

kulunun iradesine izin verib tenfiz ederek murad n halk eder ve taleb olunan seyyie yine min indillâh

gelmekle beraber sebeb-ü men'e', nefsi abid, kesbi abdolur ve mes'uliyyet de buna aid bulunur. «

Š§6îr©×
� å
¤ Ç� aì1¢È¤í� ë� á¤Ø
¢ í†©í¤a� o
¤ j� 
� ×
� bà� j¡Ï� ò§j� î–
¤ ß¡ á¤Ø
¢ 2� b•
� a� b¬ß� ë�
© ß¢ å
» salisen umumî ma'nâsile seyyie günaha münhas r olmay b mihnet-ü me'akkate de 'amil oldu+una

nazaran ba'z s k nt lar, elemler vard r ki tehzibi nefse sebeb ve günahlara keffaret ve binaenaleyh

mukaddimei hayr olur. Bu gibi seyyienin de ba'a gelmesi mücerred nefsin salâh veya halâs hikmetine

mebni oldu+undan bu da min ndillâh gelmekle beraber buna «

� 
Ù
¤ ü
� ¡ » ma'nas na «
¡ 1¤ã� 3
¡ u

6Ù
� 
¡ 1¤ã� ¤åß¡ » demek sahih olur ise de bunu hasenede saymak daha muvaf kt r. Binaenaleyh her ne
suretle olursa olsun seyyie evvelâ abde nisbet edilmeli, insan onu kendisinden bilmeli ve maamafih «

¤ ß¡ » oldu+unu da unutmamal d r. Bu âyetden Mu'tezilenin ef'ali htiyariyyede kul fi'linin
¡6é¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å
hal k oldu+unu istinbata kalk 'malar do+ru de+ildir. Çünkü «

9é¡¨Ü£Ûa �åà¡Ï� ò§ä� 
� y
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß� » böyle bir da'vaya münafidir. Velhas l «
¤ ß¡ ¥3
£ ×
¢ » d r. Fakat bundan cebir anlamamal d r. «
¡6é¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å
¤åà¡Ï� ò§÷� î£¡,
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß� ë� 9é¡¨£ÜÛa å
� à¡Ï� ò§ä� 
� y
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß�

6Ù
� 
¡ 1¤ã� » izahiyle mütenasib olarak ne cebir ne terk, «Emrün beyne emreyn» bir adalet ve mes'uliyyet
anlamal d r ki burada «

� ß¡ ê¡Š£¡‘
� ë� ê¡Š¡î¤
� » f krai
¡é¨Ü£Ûb2¡ á¤n¢ä¤ß� a¨ » deki « óÛ� bÈ� m� ¡é¨£ÜÛa å

iymaniyyesinin güzel bir 'erhi vard r. Ve bu izah kendini iyi ba'kas n kötü, iyili+i kendinden, kötülü+ü

ba'kas ndan bilen be'eriyyeti cahile ve ma+rurenin gururuna kar' bir ders oldu+u gibi, kendisini ne iyilik

ne de kötülük hiç bir 'eyle alâkadar addedmiyen be'eriyeti at lan n ataletine ve ili'iksizli+ine kar' da bir

dersdir. Her halde 'unu iyi dü'ünmek lâz m gelir ki hem «

¤ ß¡ ¥3
£ ×
¢ » hem de «
¡6é¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å

6Ù
� 
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß� ë� » olmas Allah ile insan aras nda mühim bir
¡ 1¤ã� ¤åà¡Ï� ò§÷� î£¡,
alâkan n mevcudiyyyetine delâlet eder ki bu da «

6ò¦1� îÜ©
� 
� ¤ a óÏ¡ 3
¥ Ç¡bu
� ó£ã©a¡ »
¡ ‰¤ü

nass cehîlinde
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ifham olunan niyabet «

ò� ã� bß� ü
� ¤ a bä� ™
¤ Š� Ç� b�£ãa¡ » beyan kibriyas nda arz olunan emanet

kaz yyeleridir. Nefis her ne zaman kendini ileri sürer, harekât-ü iradat n kendi lusab na yapma+a kalk ' rsa

niyabet-ü emaneti sui isti'mal etmi' ve men'ei seyyie olmu' olur. Ve her ne zaman iradat n hakk emanetin

edas ve vazifei niyabetin icras noktai nazar ndan sarfeder, kendini iradetullaha teslim eylerse o zaman da

mazhar hasenat lâhiyye olur. Ve i'te meratibi insaniyye bu iki haysiyyetin tezahürat na merbuttur. Ve

bunun en ba' nda mertebei risâlet onun ba' nda da risâleti âmme vard r. Bunun için burada Resulullah n

risâleti ammesi tenas olunarak mazhar hasenei külliyye oldu+una i'areten buyuruluyor ki:

›ü
6 ¦ ì
¢ ‰� 
� bä� Ü¤
� ‰¤a� ë�  ve biz seni umum insanlara Resul gönderdik, sen
¡ b�ä£ÜÛ¡ Ú
onlara nefsini de+il, Rabb n n iradat n , kudreti bahiresini göstereceksin.»- Binaenaleyh senin nefsin kendi

hisab na zuhurdan müberrad r. Sen hiç bir zaman men''ei seyyie olmazs n

›a†¦îè©‘
� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×
� ë�  ve buna 'ahid olarak Allah yeter. Emri bakka bizzat hakk n
'ehadetinden daha beli+i hiç bir 'ey yoktur. Sen akval-ü ef'al ve iradat nda senin de+il Allah tealân n

kudret-ü irade ve r zas n göstereceksin, hasenat hakk tecelli ettireceksin «

=ì� ç¢ ü�£ a¡ é� Û¨a¡ ü
¬ � é¢�£ãa� é¢¨£ÜÛa �†è¡‘
� » oldu+u gibi «
� ì
¢ ‰� a†¦�à£z
� ß¢ �æ
£ a� é¢¨£ÜÛa �†è¡‘
� » oldu+u da anla' lacakt r.
¡é¨Ü£Ûa 4

Ma'lûmdur ki Resule itaat asîle itaattir. Bunun için 80.

›7é� ¨Ü£Ûa Ê
� bŸ
� a� †¤Ô� Ï� 4
� ì
¢ �Š£Ûa É¡¡Àí¢ å
¤ ß�  her kim Allah n Resulüne itaat ederse
Allaha itaat etmi' olur.

›ó¨Û£ì� m� å
¤ ß� ë�  her kim de nefsine uyar, itaatten yüz çevirise seyyiattan

muhafaza edece+im diye u+ra'ma

›b6Ä
¦ î1©y
� ¤áè¡î¤Ü� Ç� Ú
� bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬à� Ï� 

çünkü biz seni

onlar n üzerine muhaf z göndermedik, Resul gönderdik.» -Art k onlar men'e'i seyyie olan nefislerdir,

elbette seyyiat
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musab olacaklard r. Sen onlar seyyiattan, cezai seyyiattan muhafaza edemezsin 81.

›9ò¥Ç� bŸ
� æ
� ìÛ¢ìÔ¢í� ë�  onlar « òÇbŸ » ya'ni «ba' üstüne» de derler.
›Ú
� †¡ä¤Ç¡ ¤åß¡ aë‹¢Š� 2� a‡� b¡Ï�  sonra yan ndan ç kt lar m
›64
¢ ìÔ¢m� ô©ˆ�Û£a Š� î¤Ë� á¤è¢ä¤ß¡ ò¥1� ö¡b¬Ÿ
� �o�î£2�  bir k sm yata+ nda sana söyliyece+inin
veya senin söyliyece+inin h lâf n yat r r, ta'biri âharla: sana verdi+i sözün veya senden ald + emrin h lâf n

yapmak için beyt yapma+a çal ' r gibi tezvirat uydurmakla u+ra' r, «

òÇbŸ » dedi+i halde gönlünde

syan kurar, gaile ç karma+a u+ra' r, sinesinde daima bunu yat r r.»- «

7é� ¨Ü£Ûa Ê
� bŸ
� a� †¤Ô� Ï� 4
� ì
¢ �Š£Ûa É¡¡Àí¢ å
¤ ß� » hukmüne kar' Munaf klar n ba'z s art k
Muhammed, rübubiyyet da'vas na kalk ' yor demek istemi'ler, bu âyet nâzil olmu'tur. Surei «Âli Imran»da

«

ƒÛa ó©ãìÈ¢j¡�m£bÏ� é� ¨£ÜÛa æ
� ì¢j£z
¢ æ
¤ a¡ 3
¤ Ó¢ » bak.
¡ m¢ á¤n¢ä¤×

›7æ
� ìn¢î£¡j� í¢ bß� k
¢ n¢Ø
¤ í� é¢¨£ÜÛaë�  onlar gönüllerinde ne yat r rlarsa Allah da onu yazar, vahy
ile sana bildirir, Kur'ana geçirir veya s ras gelince cezalar n vermek üzere defterlerine geçirir. Binaenaleyh

›6é¡¨Ü£Ûa óÜ� Ç� 3
¤ �£×ì� m� ë� á¤è¢ä¤Ç� ¤Š¡Ç¤b� Ï�  sen onlara bakma, her hususta Allaha
mütevekkil ol, bunlar da ona havale eyle

›5¦ î×
� ë�  Allah tealâ kâfi bir
© ë� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×

vekildir.

82.

›6æ
� a¨Š¤Ô¢Û¤a æ
� ëŠ¢�2£†� n� í� 5� Ï� a�  bunlar Kur'an tedebbür ve teemmül etmiyorlar m ?

›é¡¨Ü£Ûa Š¡î¤Ë� †¡ä¤Ç¡ å
¤ ß¡ æ
� b×
� ì¤Û� ë�  e+er bu Kur'an yâhud senin söylediklerin Allahdan
ba'kas taraf ndan olsa idi

›aŠ¦îr©×
� bÏ¦5� n¡
¤ a é¡îÏ© aë†¢u
� ì� Û�  bunda bir çok tahallüf

bulacaklard , bu suretle gaibden verilen haberin ve bahusus gizli gizli kalblerinde yat rd klar 'eyleri hbar

eden bu kadar haberlerin 'a'an, do+ru olm yan, vak a mutab k
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bulunm yan yalanlar n yanl 'lar n bulabilirlerdi, halbukî bulam yorlar ve bulamazlar. Kendilerinden ba'ka

kimsenin agâh olmad + ahval-ü efkâr ve esrarlar n Kur'an n ve Peygamberin aynen ve bila tahallüf haber

verdi+ini görüyorlar. Bunu tedebbür etmeleri ve Allah taraf ndan oldu+unu tasd k eylemeleri kt za eder.

Kur'an n ne haberlerine ne va'd-ü va'îdinde tahallüf eden hiç bir 'ey bulunamam 't r ve bulunamaz.

Bundan ba'ka Kur'an bir dâdi hakk olmasa idi, bunu ba'tan ba'a 'cazkâr, nâ kabili tanzir bir belâgat-ü

fesahat içinde cereyan etmi' gitmi' bulmazlar, ba'z sîn fes h, ba'z s n rakik, ba'zis n kolay ve ba'z n zor

muaraza edilir ve fakat her halde edilir muhtelif, çok muhtelif bir surette bulurlard , bu kadar tenevvüât

beyan ve tefavüti makamat ile beraber hepsini müte'abih ve mütenas k bir nizam f trat, bir nazmi metin-ü

muhkem içinde bulmazlard . Üslûb beyan nda cebrî tabiatten, tekellüfat fikriyyeden, hakk-u hayr ,

istikameti ruh istihdaf etmiyen agraz nefsiyye ve temayülât hevaiyyeden bir çok ni'aneler bulurlard .

Daha sonra k raât ve ahkâm nda ve süver-ü âyat nda makas d-ü meaninin, hikem-ü masalihin, muktezayat

ahvalin tefavut ve tahalüfü ile mütenasib ve hepsinde hükmi hakk n cereyan mahsusunu gösteren

ahenkdar bir tenevvü' ve htilâf bulmazlar. Muhtelif ve muharref Tevrat ve ncil nüshalar ndan aç ktan aç +a

görüldü+ü üzere mevzu nesh-u tadil olm yan ayni hadisede ayni zamanda htilâf kesir ile muhtelif ve

mütenak z nice haberler, hukümler bulurlard . Evet, Kur'anda ezman ve emkine ve ahvalin htilâf kesir ile

muhtelif ve mütenak z nice haberler, hukümler bulurlard . Evet, Kur'anda ezman ve emkine ve ahvalin

htilâf na göre muhtelif ahkâm ve tenevvu' meani ifade eden k raât ve elfaz vard r. Ve bu cihetle mütear z

mevk 'de görenen âyet mevcuddur. Fakat bunlar n hiç biri vahdeti hakk hlâl eden ayni hadisede ayni

zamanda, ayni 'era t alt nda mütenak z ve peri'an mecrâ üzerinde de+il, peyderpey yekdi+erini beyan

takrir, beyan tefsir ve
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muktezayat ahvale göre beyan ta+yir ve tadil ve zaman zaman beyan tebdil ve nesh ile beyan ederek

giden ve ebedî bir hayat n cereyan ve hizmetini idame eden bir inki'af mahsus-ü muntazam üzerinde

yürür gider ve gül'eni hakikatte aç lan bütün tecelliyat f trat ve mehasini h lkat gibi kesret içinde vahdetin

ve vahdet içinde tenevvu' ifade eden mütkan bir ittirad ve mütenas k bir htilâf ve tenevvu' arzeder. Ve ilmi

Kur'an n en büyük ehemmiyyeti ve zevk da htilâf kesirden âri bulunna bu tenasük mütenevv ' içinde

kemali tedebbür ile müte'abihat muhkemata irca' ederek âyat Kur'andan ahkâm hakk , ve 'üun âlemden

vücudi hakk okuyub bulmakt r. Meselâ «

¤ ß¡ ¥3
£ ×
¢ » ile «
¡6é¨Ü£Ûa †¡ä¤Ç¡ å

6Ù
� 
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß� » düsturlar aras nda zahir bir tearüz ve tenakuz
¡ 1¤ã� ¤åà¡Ï� ò§÷� î£¡,
var zannedilebilir. Halbuki bunlar yekdi+erinin mütemim bir beyan olarak beraberce dü'ünülmek ve

aradaki tenakuz noktlar at l b ciheti vahdetleri mülâhaza edilmek üzere irad buyurulmu' ve «

br¦í†©y
� æ
� ìè¢Ô� 1¤í� æ
� ë…¢bØ
� í� ü� â¡ì¤Ô� Û¤a õ¡ü
¬ � ¢ìª¯ ¬ç¨ 4
¡ bà� Ï� » ile de bu nokta bilhassa
htar olunmu', burada da sebkeden ahkâm muhtelifenin bu gibi tenevvü' beyan n hukûmde tenakuzdan

de+il, hikem-ü masalih ve muktezayat ahval ile mutanasib ve mütenas k bir h kmetten münba s oldu+u

sureti mahsusada anlat lmak ve münaf klar n tezvirat na temamen sed çekilmek için htilâf kesir nefyolunub

«

aŠ¦îr©×
� bÏ¦5� n¡
¤ a é¡îÏ© aë†¢u
� ì� Û� » buyurulmu' ve tedebbüre sevkolunmu'tur.

Balâda «

7á¤Ø
¢ ä¤ß¡ Š¡ß¤ü
� ¤ a óÛ¡ë¯a¢ë� 4
� ì
¢ �Š£Ûa aìÈ¢îŸ
© a� ë� é� ¨£ÜÛa aìÈ¢îŸ
© a� » diye

itaatullah ile itaat Resulillah temyiz edildi+i halde burada «

7é� ¨Ü£Ûa Ê
� bŸ
� a� †¤Ô� Ï� 4
� ì
¢ �Š£Ûa É¡¡Àí¢ å
¤ ß� » diye bittevhid Resule itaat, Allaha itaate irca'

olundu+u s rada hem ülül'emre itaat kaz yyesinin itaat Resule merbut ve mülhak oldu+u anlat lmak, hem

de müslimanlar n terbiyei siyasiyyesi yükseltilmek için buyuruluyor ki:

83.

›é©62¡ aìÇ¢a‡� a� Ò
� Û¤a ë¡a� å
�¤ a å
� ß¡ Š¥ß¤a� á¤ç¢õ� b¬u
� a‡� a¡ë�  Bir de
¡ ì¤‚
¡ ß¤ü

kendilerine emniyyet veya havfe müteall k tatl veya ac bir emir, bir haber, bir
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'ey geldimi hemen ne'r-ü if'a ediveriyorlar, do+ru mu de+il mi, yahud ne'rinde bir mazarrat var m yokmu,

menafii umumiyye noktai nazar ndan ne'ri caiz mi yoksa ketmimi lâz m? dü'ünmeden dan 'madan 'aa

ediyorlar.» -Burada gazetecilerin de hallerine temass eden bir htar vard r.

›Š¡ß¤ü
� ¤ aóÛ¡ë¯a¢ ó¬¨Ûa¡ë� 4
¢ �Š£Ûa óÛ� a¡ ê¢ë¢…£‰� ì¤Û� ë�  bunlar bu i'ittikleri haberi
¡ ì
Peygambere ve ülül'emre yani o i'e salâhiyyet ve htisas bulunan zevata veya ümeraya redd-ü irca'

etseler dan 'salar veya havale eyleseler

›6á¤è¢ä¤ß¡ é¢ã� ìÀ
¢ j¡ä¤n� 
¤ í� å
� íˆ©�Û£a é¢à� Ü¡È� Û�  onu

içlerinden malûmat ve tecribeleri ve hüsni nazar ve bas retleri sayesinde istinbat-u ist hrac edebilecek

olanlar her halde bilirler, ne yap laca+ n anlar anlat rlard .»-

ST NBAT, «

� j� ã� » ç karmakt r. Neb t de bir kuyu kaz l rken ilk ç kan su demektir. 'te halli matlûb bir
Á

hâdise, bir mes'ele kar' s nda mebadi ve malumat mevcudeyi tetebbu' ve ist kra, tetkik-u tenk h ve

mukayese ederek yeni bir ilim ist hrac etme+e dahi ist nbat ve ist hrac tabir olunur ki bu bir meleke ve

ktidar mahsustur. Her hangi bir i'te böyle bir ehliyyet ve ktidar haiz olanlar n o i'in müctehidi ve bihakk n

sahibi ve indallah ülül'emirdirler. Bunun için balâda «

4
¢ �Š£Ûaë� ¡é¨£ÜÛa óÛ� a¡ ê¢ë¢…£Š¢Ï� õ§ó
¤ ‘
� óÏ© á¤n¢Ç¤‹� bä� m� æ
¤ b¡Ï� » diye Allaha ve
¡ ì
Resulüne müracaat olundu+u gibi burada da Resulullaha ve böyle ülül'emre müracaat tavs ye olunarak

bunlara itaatin itaati Resule merbut ve mülhak oldu+u bir daha anlat lm 't r. Bundan dolay d r ki icma'da

mu'teber olan re'iy bu gibi ülül'emrin re'yidir.

Bu âyet bize bilhassa 'u hukümleri ifham ediyor:

1- Ahkâm hâdisat içinde do+rudan do+ru nass ile
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ma'lûm olmay b istinbat ile bilinecek olanlar da vard r.

2- stinbat da bir huccettir.

3- stinbata ehl olmayan avam n n ahkâm hâdisatta ehli ilme müracaat ve taklidi vacibdir.

4- Resulullah dahi stinbat ile mükelleftir, zira «

Š¡ß¤ü
� ¤ aóÛ¡ë¯a¢ ó¬¨Ûa¡ë� 4
¢ �Š£Ûa óÛ� a¡ ê¢ë¢…£‰� ì¤Û� ë� » den sonra «
¡ ì
6á¤è¢ä¤ß¡ é¢ã� ìÀ
¢ j¡ä¤n� 
¤ í� å
� íˆ©�Û£a é¢à� Ü¡È� Û� » Resule de 'amil oldu+unda 'üphe yoktur.

Sebebi nüzule gelelim: Münaf klar fursat buldukça tezviart ve eracif ne'rederler. Zuafayi müslimînden bir

tak m halk da Seriyyelerin ahvaline müteall k tatl veya ac her hangi bir haber i'ittikleri zaman s hhatini,

ademi s hhatini tetk k etmeden ve önünü ard n saymadan do+rudan do+ru ne'r-ü i'aaya kalkarlard ve bu

gibi sayg s zl klardan ba'z mefsedetler has l olurdu. Ekser müfessirîn, bu âyetin bundan dolay nâzil

oldu+unu beyan edilyorlar ki bu surette sebebi nüzul, ahvali harbiyye ve askeriyye olmu' oluyor. Di+er

taraftan sah hi Müslimde Hazreti Ömerden ibni Abbas tarik yle rivayet olundu+una göre Resulullah

kad nlar ndan uzlet etti+i esnada bir günü Hazreti Ömer mescidde nâs n Resulullah bütün kad nlar n tatl k

etmi' diye müteessirâne bir surette konu'tuklar n görmü' ve bunu havsalas almad + ndan derhal ko'ub

me'zuniyyet isteyerek huzur risalete girmi', biraz hasbi halden sonra bir vesileyle bulub «kad nlar n

bo'ad n m » diye süâl etmi', hay r cevab n al nca ç k b «ma'lûmunuz olsun Resulullah kad nlar n

bo'amad » diye bir münadi gibi nidâ etmi', bu âyet de bunun üzerine nâzil olmu'tur ki Hazreti Ömerin

hak kati istinbat na i'aretle senas n da ihtiva etmi'tir. Bu rivayete göre sebebi nüzul, sûrei Nisan n esas

i'tibariyle muhtevi bulundu+u ahkâm aile ile bir alâkay haizdir. Fakat hukmi terbiyevîsi umumî oldu+undan

âyet daha ziyade ahvali harbiyye ve terbiyesi
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siyasiyyeyi istihdaf eder bir siyak naz mda iyrad buyurulmu'tur. Çünkü bunlarda bo' bo+azl k daha çok

yap l r ve daha ziyade muz rd r.

Ey müslimanlar,

›é¢n¢à� y
¤ ‰� ë� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� ¡é¨£ÜÛa 3
¢ š
¤ Ï� ü� ì¤Û� ë�  sizin üzerinizde

Allah n bu fazl-u rahmeti, ya'ni böyle Peygamber ve istinbata muktedir ehli ilm ülül'emr ile tarik hakka ir'ad

ve hidayeti olmasa

›5¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ æ
� bÀ
� î¤,�’
£ Ûa á¢n¢È¤j� �m£ü�  muhakkak ki siz ekseriyyetle

5eytana, 5eytan gibi münaf klara uyard n z, onlar n aldad c re'y-ü fikirlerine tâbi' olur, fena yollara

sürüklenirdiniz, uymad + n z husus veya uymayan rical pek az olurdu, zira az çok akl olan her hangi bir

kimse her noktada 5eytana aldanmaz, arifi esrari kitab olan ve istinbaha muktedir ülül'emr ulemai

rasihînden bulunan zevat da hakk-u savab bihavlihi tealâ temyize muktedir bulunduklar ndan bunlar n da

5eytana aldanmas nâdir olur. Halbuki avamm n aldanmas galibdir. Maamafih ehli ilmin aldanmas da

yine fazl-u rahmeti lâhiyye sayesindedir. Bunun için di+er bir âyette «

†§y
� a� ¤åß¡ á¤Ø
¢ ä¤ß¡ ó×
¨ ‹� bß� é¢n¢à� y
¤ ‰� ë� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� é¡¨£ÜÛa 3
¢ š
¤ Ï� ü� ì¤Û� ë� »
buyurulmu'tur. Binaenaleyh bu iki âyet beynindeki fazl-ü rahmetin fark unutulmamal d r. Birisi mutlak birisi

mukayyeddir. Hal böyle olunca, ya'ni harb yaz lm ', mazlûmlar inler, ac büyük, meta' Dünya az. Ölüm nas l

olsa mukadder, haz rl k ve itaat lâz m oldu+u halde Münaf klar itaat etmez, h le ve tezvire çal ' r, bir

tak mlar da a+ r al r harbden kaç n rsa ya Muhammed, 84.

bizzat sen fî sebilillâh mukatele et

›é¡7¨Ü£Ûa 3
� óÏ© 3
¤ m¡bÔ� Ï� 
¡ îj©

›Ù
� 
� 1¤ã� ü�£ a¡ ¢Ñ�Ü£Ø
� m¢ ü�  sen ancak nefsinle

mükellefsin, kendi fi'linden mes'ulsün o halde yaln z da kalsan bu vazifeni ifa ile

›7å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a 
� ë�  mü'minleri de te'vik-u ter+ b et ki
¡ ¡Š£y
›a6ëŠ¢1� ×
� å
� íˆ©�Û£a 
� b¤2� �Ñ
£ Ø
¢ í� æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa ó
� Ç� 

kâfirlerin zarar ve kuvvetini
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Allah n menetmesi kaviyyen me'muldür, ya'ni mev'uddur.»- Bu âyet Bedri su+ra seferi hakk nda nâzil

olmu'tur. Surei Âli Imranda «

ƒÛa á¤Ø
¢ Û� aìÈ¢à� u
� †¤Ó� 
� b�ä£Ûa �æ
£ a¡ 
¢ b�ä£Ûa á¢è¢Û� 4
� bÓ� å
� íˆ©�Û£a� » âyetinde
izah olundu+u üzere Resulullah Uhud harb n n nihayetinde Ebu Süfyana kar' bir sene sonra Zilk 'dede

Bedri su+ra mevsimine muvaade etmi' söz vermi' idi. Miy'ad gelince nâs da'vet etti ve fakat bir tak mlar

çekindi. Binaenaleyh bu âyet nâzil oldu ve Resulullah «ben yaln z kalsam yine giderim» buyurdu ve yetmi'

süvari miyan nda hareket etti, Allah tealâ da kâfirlerin kalbine bir korku verdi ve cayd rd «Merri Zahran»

dan döndüler, Hazreti Peygamber de ma 'yyetiyle birlikte Bedrde sekiz gün kald lar ve ticaret yapt lar, bu

suretle «Keffi be'si kefere» va'di ilâhîsi de keferei Kurey' aleyhine tahakkuk etti. Bunun sureti umumiyyede

tahakkuku da nüzuli sa mes'elesi olaca+ söylenmi'tir. Resulullah i'bu «Bedri sugrâ» vak'as nda bu emre

tevfikan tek ba' na gitme+e k yam buyurdu+u gibi buna imtisalen Hazreti S dd k da vefat Peygamberî

üzerine zekâttan imtina' eden mürteddîne kar' böyle yapm ' ve h lâfeti Resulullaha istihkak n bununla da

isbat etmi' ve muvaffak olmu' idi.

Evet, kâfirlerde be's-ü kuvvet bulunabilir

›5¦ îØ
� a� ë� b
¦ b¤2� ¢†£‘
� a� é¢¨£ÜÛaë�  ve
© ä¤m� ¢†£‘

fakat Allah kuvvet-ü kudretce onlardan hem pek çok yüksek, hem de tenkil-ü ta'zibi onlar nkinden çok

'iddetlidir. Binaenaleyh kâfirlerin kuvvetinden korkub da Allaha syan etmemeli, Allah n kudret ve

azab ndan korkub da Allaha itaat etmeli ve kâfirlere kar' gelmelidir. Bunun için ya Muhammed, sen kendin

fîsebilillâh harb et ve mü'minleri tahris-u tergib de eyle, zira bu bir 'efaat demektir. Halbuki 85.

›ò¦ä� 
� y
� ò¦Ç� b1� ‘
� É¤1� ’
¤ í� å
¤ ß�  her kim güzel bir 'efaat yaparsa, ya'ni Allah r zas için bir
sh:»1407

hayra tavassut ve delâlet ederse

›b7è� ä¤ß¡ ¥kî–
¤ Ø
¢ í�  onun o 'efaatten bir nasîbi,
© ã� é¢Û� å

güzel bir sevab olur.» Hayra delâlet eden onu yapan gibidir

›ò¦÷� î£¡,
� ò¦Ç� b1� ‘
� É¤1� ’
¤ í� å
¤ ß� ë�  ve her kim 'er'a muhalif kötü bir 'efaat yaparsa
›b6è� ä¤ß¡ 3
¥ 1¤×
¤ Ø
¢ í�  onun da ondan ayn nisbette kötü bir h ssas olur.
¡ é¢Û� å
›bn¦îÔ©ß¢ õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Allah da her 'ey'e muktedirdir. Ve her 'ey'i
lâyik yle gözetir. yili+i iyili+inden, kötüyü kötülü+ünden kadrine göre h ssadar eder.»

Harb ve tahr s emirlerinden sonra tenkil f kras n bu 'efaat âyetinin vely etmi' olmas ne kadar beli+dir,

binaenaleyh 'afaati seyyieden sak nmak lâz m geldi+i gibi her nevi' 'efaati hasenede yap lmal ve kabul

edilmelidir. Bu cümleden olmak üzere 86.

›ò§�î£z
¢ a‡� a¡ë�  kimin taraf ndan olursa
¡ n� 2¡ á¤n¢îî£©y

olsun bir tah yye ile tah yyelendi+iniz bir selâm ile tekrîm edildi+iniz vakit de

›b¬è� ä¤ß¡ å
� 
� y
¤ b� 2¡ aì¢î£z
� Ï�  siz ondan daha güzeli ile tah yye ediniz, selâmlây n z
›b6ç� ë¢…£‰¢ ë¤a�  ve ya onu geri veriniz, ya'ni gerisin geri mislile cevab veriniz.»

TAHIYYE; lûgatte milk ve beka ma'nas na gelir, netekim 'air:

†äv2 énîzm óÜÇ |îãa

óny æbàÈäÛa óÛa é2 Šca

demi'tir ki «

� b�î£y
� » diye dua etme+e de tah yye
¡éØ
¡ Ü¤ß¢ óÜ� Ç� » demektir. Bir kimseye « é¢¨Ü£Ûa Ú

ta'bir olunur ki «Allah ömürler versin» yahud «Allah seni sahibi mülk k ls n» veya «mülkünde bak k ls n»

ma'nalar na gelir. Cahiliyyede Arablar selâm mevk inde «

¢é¨Ü£Ûa Ú
� b�î£y
� » derlerdi, sonralar bizde

'ayi' olan «Allah ömürler versin» ta'biri bunun bir ihyas olmu'tur. Fakat bunlar bir dua olmakla beraber

alel' tlak
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hay rl bir dua de+ildir. Zira ömür, hayat, mülk behemehal selâmet-ü saadeti icab etmez, felâket içinde de

geçebilir. Binaenaleyh bu suretle tah yye haddi zat nda nak s bir tah yyedir, hepsinin ba' ba' selâmetidir.

«Hayyâkellâh, Allah ömürler versin» denildi+i zaman muhatab bu ma'nâ kasd edildi+ini farz ederek

ho'lanabilirse de bir gaflettir. Çünkü kailin niyyeti ma'lûm de+ildir. Veyahud hiç dü'ünmemi'tir. Bunun için

dini islâm, bu nak s tah yyeleri selâma tebdil etmi' ve «

selâmet-ü müsalemet ne'reden «

islâmda «

¢é¨Ü£Ûa Ú
� b�î£y
� » yerine Dünya ve Âh ret

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� » dua ve iltifat n ikame eylemi' oldu+undan

éîzm » selâm olmu'tur. Bunun için « ò§�î£z
¢ a‡� a¡ë� » size bir selâm verildi+i
¡ n� 2¡ á¤n¢îî£©y

vak t demek olur. Selâm bir tah yye ve iltifatt r. Fakat her tah yye ve iltifat selâm de+ildir.

'te cenab Allah Peygamberini ve mü'minleri cihada tergib ederken islâmda harb n gayesi te'mini

müsalemet oldu+unu bilhassa htar için 'efaati haseneye ter+ibden sonra dü'manlar müsalemete talib

olduklar vak t siz de daha güzel veya onlar kadar müsalemete raz olunuz diye emretmi' oluyor.

Binaenaleyh burada «

¢ a‡� a¡ë� » kavli lahîsi «
§ò�î£z
¡ n� 2¡ á¤n¢îî£©y

bè� Û� |
¤ ä� u
¤ bÏ� á¡Ü¤�
£ ÜÛ¡ aìz
¢ ä� u
� æ
¤ a¡ë� » mealini mutazamm n veya müstelzimdir.

Demi'lerdir ki, Nesârân n tah yyesi elini a+z na koymak, Yehudîlerin birbirine tah yyesi parmaklarla

i'aret etmek veya ba' kesib k ç k rmak «

tah yyesi «

Šî1Øm », Mecusîlerin tah yyesi e+ilmek, Araplar n birbirine

¢é¨Ü£Ûa Ú
� b�î£y
� » demek, mülûke tah yyesi de « by
¦ bj� •
� ¤áÈ¡ã¤a� » demek,

müslimanlar n biribirine tah yyesi de «

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� » ve daha güzeli «

é¢m¢b×
� Š� 2� ë� ¡é¨£ÜÛa ò¢à� y
¤ ‰� ë� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� â� 5� �
£ Ûa� » demektir. « bè� ä¤ß¡ å
� 
� y
¤ b� 2¡ » buna
i'arettir. Rivayet olunuyor ki bir adam Resulullaha «

� î¤Ü� Ç� â¢5� �
Ù
£ Ûa� » demi', cevaben «

é¢n¢à� y
¤ ‰� ë� â¢5� �
£ Ûa Ù
� î¤Ü� Ç� » buyurmu', di+er biri «
¤ ‰� ë� Ù
� î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� » demi' «
¡é¨Ü£Ûa ò¢à� y
é¢m¢b×
� Š� 2� ë� é¡¨£ÜÛa ò¢à� y
¤ ‰� ë� â¢5� �
£ Ûa Ù
� î¤Ü� Ç� ë� » buyurmu', di+er biri de «
é¢m¢b×
� Š� 2� ë� ¡é¨£ÜÛa ò¢à� y
¤ ‰� ë� Ù
� î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� » demi', buna da « Ù
� î¤Ü� Ç� ë� » buyurmu',
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binaenaleyh bu adam «

óän–Ôã » «Allah tealân n dedi+i nerde kald » demi' ve bu âyeti okumu',

Resulullah da «sen bana fazla bir 'ey b rakmad n, ben de sana misliyle reddettim» buyurmu'tur. Çünkü

bunda metalibin hepsi müderiçtir, mazarrattan selâmet, menafiin husulü ve sebat . Velhas l selâm pek

büyük bir 'eydir. Hattâ «

â¢5� �
£ Ûa� » Allah tealân n esmai hüsnâs ndand r. Ve Kur'anda on iki mevz 'da

Allah tealâ mü'mine selâm vermi'tir. Selâm almak farz kifayedir. Nehaîden, selâm sünnet, reddi selâm,

ya'ni selâm almak farzd r diye merviydir. Hutbede, cehren tilaâveti Kur'an, hadîs rivayeti, tedrisi ilim, ezan,

ikamet esnas nda selâma cevab verilmez, oyun oyn yanlara, 'ark söyleyenlere, kazay hacet eden,

hamamda veya di+er bir yerde ç plak bulunana selâm verilmez, sünnet olan yürüyenin oturana, rakibin

ma'iye, atl n n merkepliye, küçü+ün büyü+e, az n ço+a selâm vermesidir. ki ki'i kar' la' nca ikisi de

mübaderet ederler. mam a'zamdan merviydir ki selâm alan sesini pek kald rmaz. Hulâsa her kim

taraf ndan olursa olsun verilen tah yyeyi, selâm lâekal misliyle olsun reddetmeli, selâm verene hiç bir zarar

yap lmamal d r. Müsalemet müsalemetle, ikram ikram ile kar' lanmal ve her hangi bir iyilik mümkin oldu+u

kadar kar' l ks z b rak lmamal d r. Çünkü

›bj¦î,
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ Allah tealân n her 'ey üzerine
© y
muhasib oldu+unda 'üphe yoktur. Bütün bu i'lerde de ancak onun h sab n dü'ünmelidir. yi bilmeli ki:

� í¤‰� ü� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â¡ì¤í� óÛ¨a¡ á¤Ø
k
¢ �ä£È� à� v
¤ î� Û� 6ì� ç¢ ü�£ a¡ �éÛ¨a¡ ü
¬ � é¢¨£ÜÛa� ›XW
›b;r¦í†©y
� ¡é¨£ÜÛa å
� ß¡ Ö
¢ †� •
¤ a� å
¤ ß� ë� é¡6îÏ©
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Meali 5erifi

Allah, ba'ka tap lacak yok ancak o, Celâli hakk için o sizi muhakkak k yamet gününe toplayacak, onda

'üphe yok, Allahdan daha do+ru sözlü kim olabilir? 87

_________

5u halde:

bà� 2¡ á¤è¢
� ×
� ‰¤a� é¢¨£ÜÛaë� å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a óÏ¡ á¤Ø
¢ Û� bà� Ï� ›XX
¡ î¤n� ÷� Ï¡ å
¤ Ü� Ï� é¢¨£ÜÛa 3
å
¤ í¢ å
¤ ß� ë� 6¢é¨Ü£Ûa �3
£ ™
� a� å
¤ ß� aë†¢è¤m� æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©m¢a� a6ìj¢
� ×
�
¡ Ü¡š
� ìã¢ìØ
æ
¢ n� Ï� aëŠ¢1� ×
� bà� ×
� æ
� ëŠ¢1¢Ø
¤ m� ì¤Û� aë¢…£ë� ›XY 5¦ îj©
� é¢Û� �†v
¡ m�
� óÏ© aëŠ¢u
� õ� b¬î� Û¡ë¤a� á¤è¢ä¤ß¡ aëˆ¢‚
�
¡6é¨Ü£Ûa 3
¡ îj©
¡ bè� í¢ ó¨£ny
¡ �n£m� 5� Ï� õ¦a¬ì� 
aëˆ¢‚
� ë� s
¢ î¤y
� á¤ç¢ìÜ¢n¢Ó¤aë� á¤ç¢ëˆ¢‚
¢ Ï� aì¤�Û£ì� m� ¤æb¡Ï�
¡ �n£m� ü� ë� :á¤ç¢ìà¢m¢†¤u
â§ì¤Ó� óÛ¨a¡ æ
� ìÜ¢–
� íˆ©�Û£a ü�£ a¡ ›YP a=¦Šî–
¡ í� å
© ã� ü� ë� b¦£îÛ¡ë� á¤è¢ä¤ß¡

á¤×
¢ ìÜ¢m¡bÔ� í¢ æ
¤ a� á¤ç¢‰¢ë†¢•
¢ ¤pŠ� –
� ¤á×
¢ ¢ëª@ b¬u
� ë¤a� ¥Öbr� îß© á¤è¢ä� î¤2� ë� á¤Ø
¢ ä� î¤2�
¡ y
7á¤×
¢ ìÜ¢m� bÔ� Ü� Ï� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� á¤è¢À
� �Ü£
� Û� é¢¨£ÜÛa õ� b¬‘
� ì¤Û� ë� 6á¤è¢ß� ì¤Ó� aìÜ¢m¡bÔ� í¢ ë¤a�
� È� u
3
� bà� Ï� =á� Ü� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Û� a¡ aì¤Ô� Û¤a� ë� á¤×
¢ ìÜ¢m¡bÔ� í¢ á¤Ü� Ï� á¤×
¢ ìÛ¢Œ� n� Ç¤a æ
¡ b¡Ï�
›5¦ îj©
� ¤áè¡î¤Ü� Ç� á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa
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6á¤è¢ß� ì¤Ó� aìä¢ß� b¤í� ë� á¤×
¢ ìä¢ß� b¤í� æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©í¢ �åíŠ©
� a¨ �æë†¢v
� › Y Q
¡ n� 
aì¬Ô¢Ü¤í¢ë� á¤×
¢ ìÛ¢Œ¡n� È¤í� á¤Û� æ
¤ b¡Ï� b7�èîÏ© aì
¢ ×
¢
¡ ‰¤a¢ ò¡ä� n¤1¡Û¤a óÛ� a¡ aë¬¢…£‰¢ bà� �Ü£×
¢ î¤y
s
� á¤ç¢ìÜ¢n¢Ó¤aë� á¤ç¢ëˆ¢‚
¢ Ï� á¤è¢í� †¡í¤a� aì¬¢1£Ø
¢ í� ë� á� Ü� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Û� a¡
›b;ä¦îj©ß¢ bã¦bÀ
� Ü¤
¢ ¤áè¡î¤Ü� Ç� á¤Ø
¢ Û� bä� Ü¤È� u
� á¤Ø
¢ ÷¡¬Û¨ë¯a¢ë� 6á¤ç¢ìà¢n¢1¤Ô¡q�

Meali 5erifi

O halde siz neye Münaf klar hakk nda iki f rka oluyorsunuz? Allah onlar kazand klar vebal yüzünden

terslerine döndürdü+ü halde Allah n sapd rd + n yola getirmek mi istiyorsunuz? Her kimi Allah sapd r rsa

art k sen ona yol bulamazs n 88 Arzu ettiler ki kendilerinin küfre sapd klar gibi siz de sapas n z da beraber

olas n z, onun için onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin, yok ald rmazlarsa

o vak t buldu+unuz yerde kendilerini tutun ve öldürün, ve onlardan ne bir dost ne de bir yard mc edinmeyin

89 Ancak 'öylelerine dokunmay n ki sizinle aralar nda misyak olan bir kavme vas l olmu' bulunurlar,

yahud ne size harb etme+i ne de kendi kavmlerine harb etme+i havsalar na s +d ram yarak size

gelmi'lerdir, e+er Allah dilese idi bunlar üzerinize musallat k lard da sizinle harb ederlerdi, o halde sizi

b rak b bir tarafa çekildikleri ve sizinle harb etmeyib sulha yatt klar takdirde de Allah aleyhlerinde size bir

yol vermemi'tir 90 Di+er bir tak mlar n bulacaks n z ki hem sizden emin olmak hem de kavmlerinden emin

kalmak isterler, fitneye
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sevkedildikce de döner döner içine at l rlar, e+er bunlar sizden çekinmezler ve sulha yat b taarruzdan

ellerini çekmezlerse kendilerini buldu+unuz yerde yakalay n ve öldürün, i'te bunlar aleyhinde size aç k bir

ferman verdik 91

___________

Hasen ve Mücahidden rivayet olundu+una göre bir kavm, Medineye gelib zhar islâm ettikten bir

müddet sonra Medineden s k ld klar n behane ederek bad yeye ç kmak için Resulullahdan izin istemi'ler

ve ç k nca merhale merhale göçerek gitmi'ler, nihayet mü'riklere iltihak eylemi'ler, müslimanlar da

bunlar n müsliman olub olmad + nda ve harb nokati nazar ndan haklar nda ne muamele yap lmak lâz m

gelece+inde htilâf etmi'lerdi. Bu sebeble bunlar n esasen Münaf k olduklar beyan olunarak sureti

umumiyyede hukuk harbe müteall k ba'z ahkâm tebli+ olunmak üzere 'u âyetler nâzil olmu'tur:

88.

›å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a ó¡Ï á¤Ø
¢ Û� bà� Ï� 
¡ î¤n� ÷� Ï¡ å

mdi 'efaati hasene sevab, 'efaati

seyyie vebal, Allaha h sab vermek muhakkak, Allah bir, k yamet gününde 'übhe yok iken siz o Münaf klar

hakk nda neye iki f rka oluyorsunuz?

›a6ìj¢
� ×
� bà� 2¡ á¤è¢
� ×
� ‰¤a� é¢¨£ÜÛaë�  halbuki Allah

onlar kesbettikleri küfrü maasî sebebile terslerine çevirib reddetmi'tir.

›6é¢¨Ü£Ûa �3
£ ™
� a� å
¤ ß� aë†¢è¤m� æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©m¢a�  Siz Allah n dalâlet verdi+ine hidayet
vermek mi istiyorsunuz

›5¦ îj©
� é¢Û� �†v
¤ Ü� Ï� é¢¨£ÜÛa 3
¤ í¢ å
¤ ß� ë�  halbuki Allah
¡ m� å
¡ Ü¡š

her kime dalâlet verirse, ya'ni her kimde dalâlet halk ederse ya Muhammed, sen bile art k ona bir yol

bulamazs n 89.

›õ¦a¬ì� 
� æ
� ìã¢ìØ
¢ n� Ï� aëŠ¢1� ×
� bà� ×
� æ
� ëŠ¢1¢Ø
¤ m� ì¤Û� aë¢…£ë�  onlar

kendileri nas l kâfirlerse siz de öyle küfr etsenizde hepiniz kâfirlikte müsavi olsan z diye arzu etmektedirler.
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Binaenaleyh

›6é¡¨Ü£Ûa 3
� óÏ© aëŠ¢u
� �õb¬î� Û¡ë¤a� ¤áè¢ä¤ß¡ aëˆ¢‚
¡ îj©
¡ bè� í¢ ó¨£ny
¡ �n£m� 5� Ï� 

onlar fî sebilillâh hicret edinceye, bu suretle iymanlar n isbat eyleyinceye kadar içlerinden dostlar

tutmay n z

›aì¤�Û£ì� m� æ
¤ b¡Ï�  imidi fî sebilillâh hicreti sah hai müstek me ile zhar iyman etmekten

istinkâf ederlerse

›á¤ç¢ëˆ¢‚
¢ Ï�  onlar tutunuz

›:á¤ç¢ìà¢m¢†¤u
� ë� s
¢ î¤y
� á¤ç¢ìÜ¢n¢Ó¤aë�  ve buldu+unuz yerde, ya'ni Haremi 'erîf içinde de
olsa kendilerini katlediniz

›a=Š¦î–
© ã� ü� ë� b¦£îÛ¡ë� á¤è¢ä¤ß¡ aëˆ¢‚
¡ �n£m� ü� ë�  ve

bunlardan ne bir dost ne bir yard mc tutmay n z, külliyyen ictinab ediniz 90.

›å
� íˆ©�Û£a ü�£ a¡

ancak 'u iki halin birinde bulunanlar ahz-u katilden müstesnad r.

1-

›Ö
¥ br� îß© á¤è¢ä� î¤2� ë� á¤Ø
¢ ä� î¤2� â§ì¤Ó� óÛ¨a¡ æ
� ìÜ¢–
¡ í�  Sizinle aralar nda bir misak

ve muahede bulunan her hangi bir kavme var b ahidlerine dahil olanlar.» -Böyle: muharibleri terk edib

gayr muharib olan muahid bir kavmin ahd-ü eman na iltihak edenler o kavm ile olan muahedenin

hukmüne tâbi' olurlar.

2-

aìÜ¢m¡bÔ� í¢ ë¤a� á¤×
¢ ìÜ¢m¡bÔ� í¢ æ
¤ a� á¤ç¢‰¢ë†¢•
¢ ¤pŠ� –
� ¤á×
¢ ¢ëª@ b¬u
� ë¤a� 
¡ y
›6á¤è¢ß� ì¤Ó� yahud sizinle k tale giri'mekten veya size muharib olan kendi kavmlerine k tal yapmaktan

gö+üsleri s k 'arak, ya'ni ne sizinle ne kendi kavmlerile harb etmeyi havsalalar na s +d ramay b ne

lehinizde ne aleyhinizde harbe kar 'mamak, bî taraf kalmak arzusunda bulunarak soluk solu+a size gelmi'

olanlar.» - Bunlar da bervechi âti taarruzdan masundurlar.

Zira dü'ünmek ve takdir etmek lâz m gelir ki

›á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� á¤è¢À
� �Ü£
� Û� é¢¨£ÜÛa õ� b¬‘
� ì¤Û� ë� 

Allah dilemi' olsa idi elbette bunlar ,
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ya'ni ne size, ne de dü'man n z olan kendi kavmleri ne harb etmek istemeyenleri üzerinize sald rd

›7á¤×
¢ ìÜ¢m� bÔ� Ü� Ï�  da bunlar da obirleri gibi sizinle muhakkak muharebe ederlerdi, mâdem ki böyle
olmad bunun min tarafillâh size bir lûtf oldu+unu anlamal ve 'ükrünü eda etmelidir. Binaenaleyh

›á¤×
¢ ìÜ¢m¡bÔ� í¢ á¤Ü� Ï� á¤×
¢ ìÛ¢Œ� n� Ç¤a æ
¡ b¡Ï�  bunlar sizden çekinirler de sizinle k tale
giri'mezler

›=á� Ü� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Û� a¡ aì¤Ô� Û¤a� ë�  ve size arz ink yad eylerlerse

›5¦ îj©
� ¤áè¡î¤Ü� Ç� á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa 3
� È� u
� bà� Ï�  art k bunlar aleyhinde Allah size hiç bir
yol vermemi'tir. Onlar bir muahede sebketmedi diye ne öldürme+e, ne esir etme+e ne de her hangi bir

taarruza ma'ruz k lma+a hakk-u salâh yyetiniz yoktur, harbden ictinab ile arz ink yad etmeleri taarruzdan

masuniyyetlerine sebebi kâfidir.» -Netekim Benu müdlic, Resulullaha bu suretle muharebeden ictinab

ederek gelmi'lerdi.

91.

›å
� íŠ©
� a¨ æ
� ë†¢v
�  Di+er bir tak mlar n bulacaks n z
¡ n� 

›6á¤è¢ß� ì¤Ó� aìä¢ß� b¤í� ë� á¤×
¢ ìä¢ß� b¤í� æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©í¢

hem size emîn olmak hem de kendi

kavmlerine emîn olmak isterler. Ya iki tarafca da ho' görünmek, göze kirmek, el tutmak, zarar etmemek,

s ras n bulunca külâh kapmak için mü'min ile mü'min, kâfir ile kâfir olurlar veya mücerred zarar etmemek

maksadiyle bîtaraf olmak ve her iki taraf muharibin husumetinden emîn kalmak, siyaset yapmak isterler.»-

Rivayet olundu+una göre Esed ve Gatafandan bir tak mlar Medineye gelirler, müslimanlar n emniyyet-ü

eman n celbetmek, bir harb vukuunda canlar n , mallar n te'min eylemek için zhar slâm ederler. Ahidler

verirler, yerlerine gidince de küfrederlerdi. Deniliyor ki bu hal Benî Abdüddar n âdetleri idi. Bir de Nuaym

ibni Mes'ud
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E'caî müslimanlar n mü'rikler beyninde emîn bir vaz' yyette bulunur, Peygamber ile mü'rikler aras nda

söz götürür getirirdi. Sebebi nüzul bunlardan birisi olmu'tur.

Böyleleri

›ò¡ä� n¤1¡Û¤a óÛ� a¡ aë¬¢…£‰¢ bà� �Ü£×
¢  fitneye itildikce: küfr-ü 'irke veya harb-ü ht lâle

do+ru da'vet veya sevk edildikçe

›b7è� îÏ© aì
¢ ×
¡ ‰¤a¢ ona tepe taklak at l r, fena halde dalarlar.

Her 'irreti yaparlar.» -5u halde bunlar hakk nda evvelâ iyi bir siyaset kullanmak, küfr-ü 'irke do+ru itmemek

gerektir. Binaenaleyh bunlar sizden çekinirler ve sulh-u müsalemet taleb ederler ve ellerini çekib usluca

otururlarsa febiha «

ƒÛa b¬è� ä¤ß¡ å
� 
� y
¤ b� 2¡ aì¢î£z
� Ï� ò§�£îz
¢ a‡� a¡ë� ». Fakat
¡ n� 2¡ á¤n¢îî£©y

›á¤è¢í� †¡í¤a� aì¬¢1£Ø
¢ í� ë� á� Ü� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Û� a¡ aì¬Ô¢Ü¤í¢ë� á¤×
¢ ìÛ¢Œ¡n� È¤í� á¤Û� æ
¤ b¡Ï� 
muharebede sizden çekinmezler ve size sulh-ü müsalemet arz etmezler ve ellerini çekmezler ise

›6á¤ç¢ìà¢n¢1¤Ô¡q� s
¢ î¤y
� á¤ç¢ìÜ¢n¢Ó¤aë� á¤ç¢ëˆ¢‚
¢ Ï�  bunlar tutunuz ve yakalad + n z yerde
katlediniz

›b;ä¦îj©ß¢ bã¦bÀ
� Ü¤
¢ ¤áè¡î¤Ü� Ç� á¤Ø
¢ Û� bä� Ü¤È� u
� ¤áØ
¢ ÷¡¬Û¨ë¯a¢ë�  ve i'te bunlara

kar' taarruz için size aç k bir ferman ve salâh yyet verdik.»

Bu âyetler sûrei Mümtehanedeki «

� íˆ©�Û£a å
å
¢ îè¨ä¤í� ü� » ve «
¡ Ç� é¢¨£ÜÛa á¢Ø

� íˆ©�Û£a å
å
¢ îè¨ä¤í� bà� �ã£a¡ » âyetleriyle ve sûrei « éöaŠ2 » deki ba'z âyetlerle
¡ Ç� é¢¨£ÜÛa á¢Ø
beraber mulâhaza olunmak lâz m gelir ki tafs lât ve ahkâm müteferrias mam Muhammedin Siyeri

kebirinde mebsuttur.

Muharebe s ras nda olabilir ki bir adam di+er bir adam görür, seçemez: harbî bir kâfir zanneder öldürür,

sonra da bir mü'min veya bir müahid oldu+u tebeyyün eyler, i'te burada bu vak an n hükmü umumî bir

surette beyan olunmak ve ba'dehu muharebeye müteall k daha ba'z ahkâma geçilmek üzere buyuruluyor

ki:
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bä¦ß¡¤ìªß¢ 3
� n� Ó� å
¤ ß� ë� 7b¦À
� 
� ü�£ a¡ bä¦ß¡¤ìªß¢ 3
� n¢Ô¤í� æ
¤ a� å
� b×
� bß� ë� ›YR
§ ¡ß¤ìªà¢Û¡ æ
¤ a� ¬ü�£ a¡ ¬é©Ü¡ç¤a� ó¬¨Ûa¡ ò¥à� �Ü£
æ
� ß¢ ò¥í� …¡ë� ò§ä� ß¡¤ìªß¢ ò§j� Ó� ‰� Š¢íŠ©z
¤ n� Ï� b¦À
� 
�
ò§j� Ó� ‰� ¢ŠíŠ©z
¤ n� Ï� å
¥ ß¡¤ìªß¢ ì� ç¢ë� á¤Ø
¢ Û� ë£§ †¢Ç� â§ì¤Ó� å
¤ ß¡ æ
� b×
� ¤æb¡Ï� a6ìÓ¢�†£�–
£ í�
ó¬Û¨a¡ ò¥à� �Ü£
� ß¢ ò¥í� †¡Ï� Ö
¥ br� îß© á¤è¢ä� î¤2� ë� á¤Ø
¢ ä� î¤2� â§ì¤Ó� å
¤ ß¡ æ
� b×
� æ
¤ a¡ë� ò§6ä� ß¡¤ìªß¢
å
� â¢bî� –
¤ à� Ï� ò§7ä� ß¡¤ìªß¢ ò§j� Ó� ‰� Š¢íŠ©z
¤ m� ë� é©Ü¡ç¤a�
¡9 î¤È� 2¡bn� n� ß¢ å
¡ í¤Š� è¤‘
¡ Ï� †¤v
¡ í� á¤Û� å
¤ n¢Ô¤í� å
3
¤ ß� ë� ›YS bà¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� ¡é6 ¨£ÜÛa å
� ß¡ ò¦2� ì¤m�
© y
é¡î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �kš
� á¢�£äè� u
� ê¢¢ª¯ëa¬Œ� v
� Ï� a†¦à£¡È� n� ß¢ bä¦ß¡¤ìªß¢
¡ Ë� ë� bè� îÏ© a†¦Û¡b
›bà¦îÄ
© Ç� b2¦aˆ� Ç� é¢Û� �†£Ç� a� ë� é¢ä� È� Û� ë�

Meali 5erifi

Bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi olamaz me+erki hatâ ola ve kim bir mü'mini hatârâ öldürürse mü'min

bir esir azad etmesi ve ölenin vârislerine teslim edilecek bir diyet vermesi lâz m gelir, me+er ki vârisler

tasadduk edeler, e+er
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öldürülen kendi mü'min olmakla beraber size dü'man bir kavmden ise o zaman öldürenin bir esir azad

etmesi lâz m gelir, ve e+er kendileriyle aran zda bir misak bulunan bir kavmden ise o zaman vârislerine

teslim edilecek bir diyet vermek ve mü'min bir esir azad etmek lâz m gelir, bunlara gücü yetmiyen de Allah

taraf ndan tevbesinin kabulü için ard ard na iki ay oruç tutmak lâz m gelir, Allah alîm, hakîm bulunuyor 92

her kim de bir mü'mini müteammiden öldürürse art k onun cezas Cehennemde hulûddur, Allah ona gadab

etmi'. Lâ'net etmi' azîm bir azab haz rlam 't r 93

92.

›bä¦ß¡¤ìªß¢ 3
� n¢Ô¤í� æ
¤ a� å
� b×
� bß� ë�  bir mü'minin bir mü'mini ibtidaen
§ ¡ß¤ìªà¢Û¡ æ

katletmesi olur 'ey de+ildir. yman buna mani'dir.

›7b¦À
� 
� ü�£ a¡ me+er ki hataen olarak: kas dda

veya fiilde bir yanl 'l kla kazara vuku' bula.» -Meselâ bir dü'mana veya bir ava atarken kazara bir mü'mine

rast gelir ki fiilde bir hatâd r. Yahud kar' s ndakinin mevkime veya kisvesine bak b bir harbî zanneder atar

vururki bu da kasd-ü niyyette bir hatâd r. Bunlar n dahi hiç biri mübah de+ilse de hatadan külliyyen ihtiraz

tâkati be'eriyye tahtinde olmad + ndan böyle bir hatâ, mü'minin de ba' na gelebilir. Netekim Ayya' bni

Rebiatelmahzumî ki Ebu Cehlin ana bir karde'i idi, müsliman olmu' ve akribas n n 'errinden kaçarak

hicreti seniyyeden mukaddem, muhacirîni evvelîn miyan nda Medineye hicret etmi' idi. Bunun üzerine

anas bu dönüb gelmedikçe yeyib içmeme+e ve tavan alt na girmeme+e and içmi', Ebucehil de yan na

Hâris ibni zeyd ibni Ebi üneyseyi alm ' beraber gitmi'ler, onu Medinede bir dam ba' nda «Utum» denilen

kal'a gibi muhkem bir odada bulmu'lar. Ebucehil a'a+ dan bunu kand rmak için dereden tepeden

dolanarak «Muhammed, seni s lai rahime te'v k etmiyor mu? Binaenaleyh git anana iyilik et ve yine
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dininde kal» demi', nihayet o da inmi' onlarla beraber gitmi', Medineden aç ld klar zaman tutmu'lar,

bunu ba+lam 'lar ve dö+mü'ler, yüzerden iki yüz de+nek vurmu'lar, o da Hârise «bu benim karde'im fakat

sen kim oluyorsun, ya Hâris, e+er seni bir tenha bulursam öldürmek Allah için boynuma borc olsun» demi'

velhas l kollar ba+l olarak anas na gitmi'ler, bu defa da anas evvelki dinine dönmedikce ba+

çözülmemesine yemin etmi', o da lisanen yapm ', sonra yine hicret eylemi' idi bilâhare Hâris dahi

müsliman olub hicret etmi', ayya' da buna zahr «Kuba» da tenhaca rast gelmi' ve müsliman oldu+unu

bilmiyerek vurmu' öldürmü', ba'dehu islâma geldi+ini haber al nca yapt + na nedamet etmi' huzuri risalete

gelib «onu katlettim fakat müsliman oldu+unu bilmiyordum» demi' bu âyet de bunun üzerine nâzil

olmu'tur diye rivayet olunuyor.

Kezalik yevmi «Uhud» de Huzeyfet ibnilyeman n pederi Yeman dahi askeri islâm taraf ndan

bilinmiyerek hataen katlolunmu' idi ki sebebi nüzulün bu oldu+u da mervidir. Binaenaleyh bir mü'minin bir

mü'mini ibtidaen katletmesi diyn-ü iyman noktai nazar ndan yap lamazsa da katli hata müstesnad r, bu

olabilir ve alelhusus harb s ras nda pek muhtemildir ve her nerede olursa olsun hukmü de berveçhi âtidir:

›b¦À
� 
� bä¦ß¡¤ìªß¢ 3
� n� Ó� å
¤ ß� ë�  her kim de bir mü'mini hatâen katlederse
›ò§ä� ß¡¤ìªß¢ ò§j� Ó� ‰� Š¢íŠ©z
¤ n� Ï�  icab bir mü'min köle veya cariyeye hurriyyet verib azad etmek
›é©¬Ü¡ç¤a� ó¬¨Ûa¡ ò¥à� �Ü£
� ß¢ ò¥í� …¡ë�  ve maktulün veresesine teslim olunacak bir diyet verilmek»Bu diyetin sureti te'd yesi ve m kdar için F kha müracaat.

›a6ìÓ¢�†£�–
£ í� æ
¤ a� ¬ü�£ a¡

me+erki

verese o diyeti tasadduk ya'ni afv-ü ibra etsinler.»
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Tahriri rakabe hakkulah olarak birkeffaret, diyet de hakk abd olarak bir zamând r. Bir mü'minin katline

bu suretle biri hakkullah, biri de hakk abd olmak üzere iki hak taalluk eder Hayat, evvel emirde

hakkullahd r, hurriyyet de bir nevi' hayatt r, bu da hakkullaht r. Allah n kullar ndan bir mü'minin hakkulah

olan hayat ifna edilmesine mukabil di+er bir mü'min kula hurriyyet bah'ederek yeni bir hayat kazand rmak

hataen katil olan mü'minin günah n setre vesile olacak en güzel ve en münasib bir keffarettir ki bunda bir

cihetten bir ceza, bir cihetten de bir ibadet ma'nâs vard r. Katl, amden olsa idi bu günah keffaret ile

örtülemezdi. Fakat hatâ az çok bir dikkatsizli+i tazammun etmekle beraber külliyyen kabili ihtiraz

olmad + ndan katil, bir taraftan terbiyeye bir taraftan da tesliye ve muavenete lây kt r. Bunun için keffareti

afvi, mevzu bahs olamaz. Sonra hakkullah olan hayattan maktulün bir hakk istifadesi vard , hakk hayata

malik idi, katil, hataen de olsa bunu selbetmi' bulundu+undan ve hiç bir hak heder edilemeyece+inden

buna kar' mahza bir zamân olarak üzere maktulün yerine kal b mal ndan müstefid olacak olan vârislerine

bir diyet verilmek de bir hakk abiddir. Ve katili muht bunda da muavenete lâ kt r. Bunun için ak lesi varsa

diyete i'tirak etmelidir. Vârislerin bunu afvi de bir muavenettir. Bundan dolay d r ki afv-ü ibra yerine

«tasadduk» ta'birile bu muavenete ter+ib edilmi'tir. 'te dâri islâmda bir mü'mini hataen katlin hukmü ikidir

keffaret, diyet. Ancak hataen katil gayr müslim ise yaln z diyet lâz m gelir. Dar harbe gelince:

›æ
� b×
� æ
¤ b¡Ï� 

mdi hataen maktul

›á¤Ø
¢ Û� ë§£†¢Ç� â§ì¤Ó� å
¤ ß¡ size dü'man bir

kavmden hali harb kaim olan darülharb ehalisinden olur

›å
¥ ß¡¤ìªß¢ ì� ç¢ë�  halbuki kendisi mü'min

ve böyle
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oldu+u halde bir mü'min taraf ndan orada hataen katledilmi' bulunursa

›ò§6ä� ß¡¤ìªß¢ ò§j� Ó� ‰� Š¢íŠ©z
¤ n� Ï�  katilin bir rakabei mü'mine azad etmesi lâz m gelir.» -Burada
diyetten sükût edilmi'tir. Demek ki lâz m de+ildir. Ve maa hazâ mevridi ictihadd r. Ba'z müfessirîn bunun

ta'lilinde çünkü bu maktul ile ehl-ü akr bas beyninde veraset yoktur demi'ler ise de bunun o dâri harbde

kendisi gibi mü'min bir varisi bulunabilmek de mümkin oldu+u, sonra bu takdirde dâri islâmda maktul olub

dâri harbde gayr müslim akr bas bulunan bir mü'minin dahi diyeti al nmamak ve demi heder edilmek lâz m

gelece+i cihetle bu ta'lil tam de+ildir. Diyet lâz m gelmemesinin as l sebebi 'udur: Çünkü dâri harb dâri

smet olmad + ndan bu mü'min dü'man bir kavm beyninden ç kmam ' ve orada ikameti htiyar etmi'

olmakla kendi demini kendi heder etmi'tir.

›Ö
¥ br� îß© á¤è¢ä� î¤2� ë� á¤Ø
¢ ä� î¤2� â§ì¤Ó� å
¤ ß¡ æ
� b×
� æ
¤ a¡ë�  ve e+er maktuli hatâ, sizinle
aralar nda -müebbed veya muvakkat her hangi- bir misak bulunan muahid bir kavmden ise -bu surette o

kavm gayr müslim ise de maktulün müslim veya gayr müslim oldu+una bak lmayarak- her halde

›7ò§ä� ß¡¤ìªß¢ ò§j� Ó� ‰� ¢ŠíŠ©z
¤ m� ë� é©Ü¡ç¤a� ó¬¨Ûa¡ ò¥à� �Ü£
� ß¢ ¥òí� †¡Ï�  diyet de keffaret de lâz m

gelir.» Nakz misak tevehhümünden teha'i için diyetin te'diyesine müsaraati htar için burada diyet birinci

f kran n aksine olarak takdimen ifade edilmi'tir. 5u halde dâri islâm tebaas ndan bulunan gayr müslim bir

zimmî veya tebaai ecnebiyyeden bulunan gayr müslim bir müste'min veya bir müslim dâri islâmda bir

mü'min taraf ndan hataen katl edilirse kezalik dâri islâm ile muahedei mahsusas bulunub hali darbde

olm yan ecnebî bir devlet tebaas ndan
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bir müslim ve belki gayr müslim dâri islâm haricinde mensub oldu+u memlekette bir mü'min taraf ndan

hataen katlolunursa bunlar n hepsinde dâri islâmda hataen katlolunan her hangi bir mü'minde oldu+u gibi

katile hem diyet hem keffaret lâz m gelecektir. Ya'ni birinci «

bä¦ß¡¤ìªß¢ 3
� n� Ó� å
¤ ß� » f kras mutlak

olmakla beraber tekabül kariynesile dâri islâmda katlolunan her hangi bir mü'min, ikinci «

¥åß¡¤ìªß¢ ì� ç¢ë� á¤Ø
¢ Û� ë§£†¢Ç� â§ì¤Ó� å
¤ ß¡ æ
� b×
� æ
¤ b¡Ï� » adüvv olub muahid olm yan bir devlet
tebaas ndan dâri harbde katlolunan bir mü'min hakk nda, üçüncü «

¥ br� îß© á¤è¢ä� î¤2� ë� á¤Ø
Ö
¢ ä� î¤2� â§ì¤Ó� å
¤ ß¡ » f kras da dâri islâmda zimmî ve müste'min ile muahid
bir devleti ecnebiyye tebaas ndan bulunan ve orada katlolunan mü'min hakk nda demek olur. Zira bu

mü'minin dâri islâmda katli evvelki f krada dahil bulundu+unda 'üphe yoksa da dâr islâm haricinde katlinin

orada duhulü ikinci f kradan dolay -âmm ba'dettahs s mütebak yde zann ifade eder kaidesi mucebince-

'üpheli kalaca+ ndan burada bu 'üpheyi def' için zimmî ve müste'min ile beraber «

¥ br� îß© » mefhumu
Ö

alt nda bir daha tekrar olunmu'tur.

Bu üç cümlede hataen maktul olan 'ahs n mü'min veya gayri mü'min dâri islâmda veya haricinde

olmas na nazaran bütün ihtimalât gösterilmi' ve fakat bütün bunlar da ancak mü'min olan katili muht ynin

vecibesi beyan olunmu'tur. Maamafih bundan gayri müslim velâkin muahid bulunan katili muht ynin

vecibesi de diyet olaca+ ve bunlara keffaret teklif olunmayaca+ musteban olur. Çünkü keffarette badet

ma'nâs bulundu+undan gayri mü'minler iymandan evvel bununla mükellef de+ildirler.

Demek ki hataen katil olan bir mü'mine diyet gerek lâz m olsun gerek olmas n her halde keffaret olmak

üzere bir rakabei mü'mine azâd etmek farzd r. Binaenaleyh

›†¤v
¤ à� Ï�  her kim ya'ni
¡ í� á¤Û� å

hataen katil olan her hangi bir mü'min azâd edecek bir mü'min rakabe bulamazsa: Ne
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bir rakabei mü'mineye, ne de onu temellük edebilecek bir vas taya malik olmazsa

›9å
� ¢âbî� –
¡ î¤È� 2¡bn� n� ß¢ å
¡ í¤Š� è¤‘
¡ Ï�  birbiri ard na hiç fas las z iki ay oruç tutmas lâz m gelir ki
›é¡6¨Ü£Ûa �åß¡ ò¦2� ì¤m�  bu s yam, Allah taraf ndan tevbe için tevbenin kabulü içindir. Di+er bir ma'nâ

ile: bu s yam teklifi as l ve aziymet olan tahrirden âcize kar' min tarafillâh bir ruhsat ve teshile rücu'dur,

derecei saniyede bir keffarettir.» -Binaenaleyh ikisi de Allah taraf ndan mutalebe olunur. Kullar taraf ndan

mutalebe olunamaz. Hakk abd olan diyet makam na da kaim olamaz. Bir mü'min veya muahidin hakkullah

olan hayat n n ifnas hataen de olsa yine bir günaht r. Demek oluyor ki tahriri rakabei mü'mine, ifna olunan

hayat yerine kaim olabilecek bir nevi' hya oldu+u gibi s yam da bir tahrir mesabesindedir. Filvaki' tahiriri

rakabe di+er bir nefsi kaydi r kk-u esaretten tahl s oldu+u gibi oruç da kendi nefsini 'ehevata esaretten

tahl s-u tehzibdir. Binaenaleyh mü'min olan katili muht di+er bir rakabei mü'mineye hurriyyet vermekten

âciz kal nca hiç olmazsa alettevali iki ay oruç tutarak nefsini kaydi 'ehevattan azad etmeli ve kendine bir

hurriyeti ma'neviye vererek günâhtan kurtarmal d r. Çünkü o da bir rakabei mü'minedir.

›bà¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Allah tealâ her 'ey'e alîmdir. O katilin halini de bilir,
© y
hakîmdir, te'ri' etmi' oldu+u bütün bu ahkâm da hikmetile te'ri' etmi'tir. Orucun iki ay olmas n n hikmetini

de o bilir.

Katli hatân n ahkam bu, amde gelince bunun hukmi Dünyevîsi sûrei Bakarede «

ƒÛ a ó
6 Ü¨n¤Ô� Û¤a óÏ¡ ˜
¢ b–
� Ô¡Û¤a á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� k
� n¡×
¢ aìä¢ß� a¨ �åíˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�
» beyan olunmu' idi, hukmi Uhrevîsi de 'udur:
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›a†¦à£¡È� n� ß¢ bä¦ß¡¤ìªß¢ 3
¤ n¢Ô¤í� å
¤ ß� ë�  mü'min veya kâfir her kim bir mü'mini

müteammiden, bile bile,
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hayat na kasdederek katlederse

›á¢�ä£è� u
� ê¢¢ªë¯ a¬Œ� v
� Ï�  cezas Cehennemdir

›bè� îÏ© a†¦Û¡b
�  orada pek uzun müddet ve belki ebeden mücazat olunur. Çünkü
›bà¦îÄ
� š
© Ç� b2¦aˆ� Ç� é¢Û� �†£Ç� a� ë� é¢ä� È� Û� ë� é¡î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa k
¡ Ë� ë�  Allah buna
gadab etmi', lâ'netlemi', 'ayan merhamet görmeyib büyük bir azab haz rlam 't r.»

Bu âyetin sebebi nüzulü M kyes ibin Dababe nam nda bir mürtedd olmu'tur. 5öyle ki i'bu M kyes ibni

Dababetel'kinanî ve biraderi Hi'am, müsliman olmu'lard . M kyes bir gün biraderi Hi'am Beni Neccar

içinde maktul buldu gelib Resulullaha k ssay anlatt . Aleyhissalâtü vesselam da onunla beraber eshab

«Bedr» den Zübeyr ibni Iyaz Fihrîyi Beni Neccara gönderdi, katili biliyorlarsa k sas etmesi için M kyese

teslim etmelerini ve e+er bilmiyorlarsa diyeti eda etmelerini emrediyordu «Allah n Resulüne sem'an ve

taaten, katili bilmiyoruz, lâkin diyeti veririz» dediler ve yüz deve getirdiler, onlar da ald lar Medineye

döndüler, yolda gelirken 5eytan M kyese 'öyle bir vesvese verdi «karde'inin diyetini kabul edeceksin de

kendine ba' kak nca+ yapacaks n öyle mi? Yan ndakini öldür cana can olsun, diyet de kâr kals n» dedi ve

binaenaleyh fihrînin bir gafletini gözetib kaya ile ba' n parçalad , sonra develerin birine binib gerisini

sürerek ve küfredecek Mekkeye döndü gitti, 'öyle diyordu:

‰bväÛa óä2 ñaŠ

éÜÔÇ oÜày ë aŠ¦èÏ é2 oÜnÓ

Ê‰bÓ lbz•a
æbqëüa óÛa oä× ë

a†¦ìß oÈvÀ™aë ô‰bq o×‰…aë

Éua‰ 4ëa

Âyet bu vak'a üzerine nâzil oldu Resulullah n fethi
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Mekke günü eman verdi+i e'hasdan istisna etti+i bu idi, bu katili mürtedd o gün Kâ'benin örtüsüne

yap 'm ' oldu+u halde eman verilmeyib katledildi.

'te katli mü'min büyük bir cinayet ve bervechi bâlâ muahid veya muahidlere mülhak veya mu'tezil ve

mülteci ve sulh-u müsalemet tarafdar kâfirlerin katli de memnu' ve haram ve hattâ katli hatâ da bile hukmü

mü'min gibi oldu+undan:

� óÏ© á¤n¢2¤Š� ™
� a‡� a¡ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›YT
¡é¨Ü£Ûa 3
¡ îj©
b7ä¦ß¡¤ìªß¢ o
� 
¤ Û� â� 5� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Û� a¡ ó¬¨ÔÛ¤a� å
¤ à� Û¡ aìÛ¢ìÔ¢m� ü� ë� aìä¢�î£j� n� Ï�
� Û¡ˆ¨×
Ù
� 6ñ¥Š� îr©×
� ¢áã¡bÌ� ß� é¡¨£ÜÛa †� ä¤È¡Ï� b9�îã¤¢†£Ûa ñ¡ìî¨z
� Û¤a 
� Š� Ç� æ
� ìÌ¢n� j¤m�
bà� 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ a6ìä¢�î£j� n� Ï� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �å
£ à� Ï� 3
¢ j¤Ó� ¤åß¡ á¤n¢ä¤×
¢
›aŠ¦îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m�

Meali 5erifi

Ey o bütün iyman edenler! Allah yolunda ad m att + n z vak t iyi anlay n dinleyin size islâm selâm veren

kimseye -Dünya hayat n n geçici meta na göz dikerek- sen mü'min de+ilsin demeyin, Allah yan nda çok

ganimetler var, önce siz de öyle idiniz, Allah kerem buyurdu da sizleri iyman
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ile tan tt onun için iyi anlay n dinleyin, muhakkak ki Allah ne yaparasan z habîr bulunuyor 94

____________

Ey ehli iyman 94.

›é¡¨Ü£Ûa 3
� óÏ© á¤n¢2¤Š� ™
� a‡� a¡
¡ îj©

gaza için hareket etti+iniz vak t

Allah yolunda ad m att + n z,

›aìä¢�î£j� n� Ï�  tebeyyün ve vuzuh aray n z, alel'acele 'üphe ve

tevehhüm üzerin ve zaiyf te'villerle de+il teennî ve yakîn ile k l ç vurunuz. -Hamze, Kisaî, Halefi â'ir

k raetlerinde sebattan «

aìn¢�j£r� n� Ï� » okundu+na göre- iyi tutununuz aya+ n z denk al n z, sa+lam

bas n z, acele ile çürük tahtaya basmay n z aya+ n z kaymas n

›â� 5� �
£ Ûa á¢Ø
¢ î¤Û� a¡ ó¬¨ÔÛ¤a� å
¤ à� Û¡ aìÛ¢ìÔ¢m� ü� ë�  ve size islâm selâm veren, kendini
islâm gösteren kimseye -yâhud (

3u Éu Ò Ú a ) k raetlerinde elifsiz « á� Ü� �
£ Ûa� »

okundu+una göre- size teslimiyyet ve ink yad vesâili takdim eden kimseye

›b7ä¦ß¡¤ìªß¢ o
� 
¤ Û�  sen

mü'min de+ilsin demeyiniz.» -Mütebeyyin olan zahir oland r. Bat n hakk nda verilecek huküm de

mütebeyyin olmak için bir deliyli zahire müstenid olmal d r. Bat na zahirden hukmolunur. Ve ümûr

hafiyyede bir 'eyin deliyli o 'ey makam na kaimdir. Selâm veya teslimiyyet bir emri zahir ve mütebeyyin,

kalb ve vicdan ise hafiy ve bat n oldu+undan o zahir ve mütebeyyini b rak b da kalb-ü vicdana bunun

maksad 'u veya bu diye zahirin h lâf na do+rudan do+ru hukm etme+e kalk 'mak bilâ tebeyyün hareket

etmekdir. Bunun için bir kimsenin zahirde verdi+i selâm , gösterdi+i teslimiyyeti hiçe say b da onun h lâf na

tevehhümat ile do+rudan do+ru kalbine hukmetme+e kalk 'may n z, zahirine göre muamele ediniz bir

zahiri di+er bir zahir, bir mütebeyyini di+er bir mütebeyyin nakzederse o zaman da akva ve ahzer olan

tercih etmek için tesebbüt ve ihtiyat ile muhakeme ediniz.- sâ ibni verdan k raetinde ikinci

sh:»1426

mimin fethiyle «

bä¦ß¡¤ìªß¢ » okundu+una göre: «Sana eman verilmez» demeyiniz, böyle deyib de hemen

vurmay n z, maamafih hiç demeyiniz de+il

›b9î� ã¤¢†£Ûa ñ¡ìî¨z
� Û¤a 
� Š� Ç� æ
� ìÌ¢n� j¤m�  o

alçak hayat n bir araz olan, devam-ü sebat yok geçici meta na gönül vererek; zavall n n maline göz dikerek

veya fânî bir maksad ta'k b ederek öyle demeyiniz» memnuiyyet alel' tlak de+il araz Dünya garaz ndan hâlî

olmayarak söyleme+e müteveccihdir. Bu da tebeyyünü terk ettiren ve aceleye sair olan hale i'arettir.

Demek as l siyak nehiy zahirin h lâf na bilâ tebeyyün hükümden meni'dir. Binaenaleyh «mü'men de+ilsin»

denilece+i zaman a+raz Dünyeviyye ve nefsaniyyeden tecerrüd ederek ve hak gözü ile bakarak demeli

k l c da ona göre vurmal d r. Böyle olursa ya'ni selâm verene araz Dünya garaz le sen mü'men de+ilsin

denilmez, bilâ tebeyyün hareket olunmazsa

›6ñ¥Š� îr©×
� ¢áã¡bÌ� ß� é¡¨£ÜÛa †� ä¤È¡Ï�  Allah ndinde

pek çok ganimetler vard r ki bunlar o gibi katillere tenezzül etmiyenler ve tebeyyün ve tesebbüt ile hareket

edenler i+tinam eder.

Bu âyetin nüzulüne bir kaç hâdise sebeb olmu'tur:

1- Fedek ehalisinden Mirdas ibni Nehiyk tek ba' na müsliman olmu'tu, kavminde ise bundan ba'ka

müslim yoktu. Peygamberin Galib ibni fudale kumandas nda bir seriyyesi bunlara gitmi' idi, kavm, hep

kaçd lar ancak Mirdas müsilmanl + na i'timad ederek kald . Atlar görünce davar n da+ n bir dolambac na

s + nd rd vaktâ ki telâhuk ettiler tekbir ald lar, o da tekbir al b indi ve «

á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� â¢5� �
£ Ûa� ¡é¨£ÜÛa 4
¢ ì
¢ ‰� †¥�£àz
� ß¢ é¢¨£ÜÛa ü�£ a¡ é� Û¨a¡ ü� » dedi. Fakat
Üsame ibni Zeyd bunu katl edib davar n sürdü, geldiler Resulullaha haber verdiler. Binaenaleyh pek

ziyade dar ld 'iddetle azarlad

é¢È� ß� bß� ñ� …� a‰� a¡ ê¢ìà¢n¢Ü¤n� Ó� = siz onu beraberindeki mala göz

dikerek katlettiniz» buyurdu. Sonra bu âyeti Üsameye okudu, Üsame «ya Resulallah benim için isti+far et»

diye reca etti
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«

¢é¨Ü£Ûa ü�£ a¡ é� Û¨a¡ ü� 4
� bÓ� †¤Ó� ë� Ñ
� î¤Ø
� Ï� » o, « é¢¨£ÜÛa ü�£ a¡ é� Û¨a¡ ü� »

demi'ken nas l olur?» buyurdu, Usame kendisi demi'tir ki «bunu mütemadiyen tekrar etti, hattâ o dereceye

geldi ki mukaddema müsliman olmam ' bulunsa idim de bu gün olsa idim diye temenni ettim, sonra

hakk mda isti+far eyledi ve bir rakabe azad et diye emretti.»

2- Abdullah ibni Ebihadret ve Ebukatade Hâris ibni R b' ve Muhallem ibni Cüsametebni Kaysi leysî ve

daha bir kaç ki'iyi Resulullah dam (

á™a) taraf na gördenmi' idi, dam derecesinde Âmir ibni Azbat

E'ceî rast gelmi', teh yyei islâm ile selâm vermi', Muhallem ibni Cüsame ile bunun aras nda Cahiliyyeden

kalma bir kin varm ', Muhallim bir ok atm ' Âmiri katletmi', Resulullaha haber gelince gazablanm ',

Muhallemin isti+far recas na kar' «

� Û� é¢¨£ÜÛa Š� 1¢Ë� ü� » buyurmu', Muhallem a+l yarak
Ù

kalkm ' aradan yedi gün geçmemi' vefat etmi'tir.

2- M kdad ibni Esvedde dahi Üsame vak'as gibi bir vak'a olmu', M kdad demi'tir ki ya Resulallah!

dedim: ne buyurursun küffardan birine rast gelsem, mukatele etsem o benim elimin birini k l nçla vursa

sonra bir a+aca siper al b «

óÛ� bÈ� m� é¡¨£ÜÛ¡ o
¢ à¤Ü� 
¤ a� = Allaha müslim oldum» dese bundan sonra

onu katledeyim mi? Resulullah «etme» buyurdu, ben de ya Resulallah o benim kolumu kesdi dedim,

Aleyhissalâtü vesselâm «katletme çünkü edersen o senin onu katlinden sonraki menzilinde, sen de onun

söyledi+i kelimeyi söylemezden evvelki menzilesinde olursun.».

4- Bir tak m Sahabe mü'riklerle çarp 'm 'lar ve bozmu'lar birisi birine m zra+ sald rm ' o da süngü

yeti'ince ben müslimim demi', fakat dinlememi' katletmi', ba'dehu keyfiyyet Resulullaha arz edilince

«müslim oldu+unu zu+metti+i halde katlettin ha» buyurmu', o da «ya Resulallah, o, onu müteavvizen

söyledi» demi' bunun üzerine «

é¢j� Ü¤Ó� o
� Ô¤Ô� ‘
� 5�£ ç� = ha, kalbini yaraidin» buyurmu'tur.
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'bu «

é¢j� Ü¤Ó� o
� Ô¤Ô� ‘
� 5�£ ç� » itab daha bir kaç vak'ada irad buyurulmu'tur

5- Buharî ve Müslimde rivayet olundu+u üzere Beni Selimden bir adam Sahabeden bir kaç zata rast

gelmi', yan nda davar da varm ', selâm vermi', onlar da bu selâm teavvüz için verdi demi'ler ve

katletmi'ler, davar n alm 'lar, Resulullaha gitmi'ler bu âyet nâzil olmu', i'te bu hâdiselerin her biri âyetin

sebebi nüzulü olmak üzere rivayet edilmi' ve beyinlerinde bir tenafiyde bulunmam ' oldu+una nazaran

deniliyor ki âyetin nüzulüne as l sebeb bu vâk at n mütekarib bir zaman içinde taaddüdü olmu' ve herkes

kendi vak'as n sebeb bilmi'tir.

Ey mücahidler

›3
¢ j¤Ó� ¤åß¡ á¤n¢ä¤×
¢ Ù
� Û¡ˆ¨×
�  siz de ekseriyet i'tibariyle bundan evvel

bidayeten müsliman oldu+unuz zaman t pk böyle idiniz: size selâm veren veya teslimiyyet gösteren bu

adam gibi a+z n zdan ç kan bir kelime ile, bir kelimei 'ehadet ile islâma dahil oldunuz, oldunuz da

›á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �å
£ à� Ï�  Allah size in'am etti, can n z mal n z taarruzdan masun tuttu, sonra
yükselttikçe yükseltti, s dk-u istikametle mümtaz, kemali iyman ile benam k ld , mahkûmiyyetten hâkimiyyete

'lâ ve hazinei lâhiyyesinde nice ganimetlere namzed eyledi 'imdi i' ba' na geçib harekete geldi+iniz vakit

a+raz Dünyeviyyeye dalarak bu ahvali unutmay n z da

›a6ìä¢�î£j� n� Ï�  tebeyyün gözetiniz -yâhud «

aìn¢�j£r� n� Ï� » htiyatl bulununuz- velev hali ikrahta olsun islâma gelenleri Allah n size yapt + gibi ibtida
kelimei zahiresiyle kabul ediniz, teslim al n z da sonra zuhur ve tebeyyün edecek hallerine göre muamele

ediniz. Bunun selâm vermesi veya 'ehadet getirmesi veya müsliman görünmesi korkusundan ba' n

kurtarmak veya hainli+inden kendini gizlemek için bir siper, bir halkand r diyerek ilk a+ zda
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katline kalk 'may n z htiyat ediniz, sonunu gözetiniz çünkü

›aŠ¦îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ dir. Hayr-ü 'er hiç bir amel cezas z
kalmaz.

Mü'minleri techiz ederek seferber ederken böyle tebeyyün ve tesebbüte sevkeyliyen bu evamir ve

talimata kar' «o halde cihada gitmemek ve i'tirak etmemek daha büyük bir ihtiyat ve yerinden ayr lmamak

daha hay rl olacak» deyib de bilâ ma'ziretin oturub kalmamak için buyuruluyor ki:

‰¡Š� �š
£ Ûa óÛ¡ë¯a¢ Š¢î¤Ë� �åîä©ß¡¤ìªà¢Û¤a å
� ß¡ �æë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü� ›YU
¢é¨Ü£Ûa 3
� �£šÏ� 6¤áè¡
� óÏ© æ
� ë†¢ç¡bv
� à¢Û¤aë�
¡ 1¢ã¤a� ë� á¤è¡Û¡aì� ß¤b� 2¡ é¡¨£ÜÛa 3
¡ îj©

†� Ç� ë� 5¦£ ×
¢ ë� 6ò¦u
� ‰� …� �åí†©Ç¡bÔ� Û¤a óÜ� Ç� ¤áè¡
� à¢Û¤a
¡ 1¢ã¤a� ë� ¤áè¡Û¡aì� ß¤b� 2¡ �åí†©ç¡bv
aŠ¦u
¤ a� å
� í†©Ç¡bÔ� Û¤a óÜ� Ç� å
� í†©ç¡bv
� à¢Û¤a é¢¨£ÜÛa 3
� �£šÏ� ë� ó6¨ä
¤ z
¢ Û¤a é¢¨£ÜÛa
a‰¦ì1¢Ë� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� 6ò¦à� y
¤ ‰� ë� ñ¦Š� 1¡Ì¤ß� ë� é¢ä¤ß¡ p
� ‰� …� ›YV b=¦àîÄ
§ bu
© Ç�
¤áè¡
� ò¢Ø
� ÷¡¬Ü¨à� Û¤a á¢è¢î¨Ï£ì� m� å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ ›YW b;¦àîy
¡ 1¢ã¤a� ïà©¬Û¡bÃ
© ‰�
á¤Û� a� aì¬Û¢bÓ� 
� ¤ a óÏ¡ å
� î1©È� š
¤ n� 
¤ ß¢ b�£ä×
¢ aìÛ¢bÓ� 6á¤n¢ä¤×
¢ á� îÏ© aìÛ¢bÓ�
¡6 ‰¤ü
6á¢�ä£è� u
� á¤è¢íë¨b¤ß� Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯b¢Ï� b6�èîÏ© aëŠ¢u
¢ ‰¤a� å
¤ Ø
¢ m�
¡ bè� n¢Ï� ò¦È� 
¡ aë� ¡é¨£ÜÛa 
›a=Š¦î–
¤ õ� b¬
� ë�
© ß� p
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æ
� ä£¡Ûaë� 4
� Š£¡Ûa å
� ß¡ å
� î1©È� š
¤ n� 
¤ à¢Û¤aü�£ a¡ ›YX
¡ a†� Û¤ì¡Û¤aë� õ¡b¬
¡ bu
¢é¨Ü£Ûa ó
� Ç� Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯b¢Ï� ›YY 5¦ îj©
� æ
� ë†¢n� è¤í� ü� ë� ò¦Ü� îy
� ìÈ¢îÀ
¤ í� ü�
© æ
© n� 
Š¤u
¤ ß� ë� ›QPP a‰¦ì1¢Ë� a¦£ì1¢Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� 6á¤è¢ä¤Ç� ì� 1¢È¤í� æ
¤ a�
¡ bè� í¢ å
¤ Š¢‚
x
¤ í� å
¤ ß� ë� 6ò¦È� 
� ë� aŠ¦îr©×
� bà¦Ë� aŠ� ß¢ 
� ¤ a óÏ¡ †¤v
� óÏ©
¡ ‰¤ü
¡ í� é¡¨£ÜÛa 3
¡ îj©
É� Ó� ë� †¤Ô� Ï� p
¢ ì¤à� Û¤a ¢é×
¤ ‰¡†¤í¢ �£áq¢ é©Û¡ì
¢ ‰� ë� é¡¨£ÜÛa óÛ� a¡ aŠ¦u
¤ ß¡
¡ bè� ß¢ é©n¡î¤2� å
›b;à¦îy
� b×
� ë� ¡é6 ¨£ÜÛa óÜ� Ç� ê¢Š¢u
¤ a�
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� é¢¨£ÜÛa æ

Meali 5erifi

Mü'minlerden özür sahibi olmaks z n oturanlar ve Allah yolunda mallariyle, canlariyle cihad edenler

müsavi olamazlar, Allah, mallariyle ve canlariyle mücahid olanlar oturanlar n derece i'tibariyle üzerine

geçirdi, gerçi Allah ikisine de husnayi (Cenneti) vad buyurmu'tur, bununla beraber Allah mücahidlere

oturanlar n fevk nda azîm bir ecir ihsan etmi'tir 95 Taraf ndan derece derece rütbeler, ve bir ma+firet ve

rahmet... Öyleya; Allah bir gafur, rahîm bulunuyor 96 O kimseler ki nefislerine zulmetmekdelerken melekler

canlar n ald lar, "ne i'de idiniz" dediler, "biz dediler: Bu arzda zebun idik", "ya, dediler: Allah n arz geni'

de+il mi idi oraya hicret etsenizdi ya?" 'te bunlar n me'valar Cehennemdir, ona gidi' de ne fena 'eydir 97

Ancak hakikaten zebun olanlar: Hiç bir çareye gücü yetmiyen ve hicret için yol bulam yan erkekler, kad n,

çocuklar müstesna 98 Çünkü bunlardan Allah n o günah afiv buyurmas memuldür, Allah afvi çok bir gafur

bulunuyor 99 Her kim Allah yolunda hicret ederse yer yüzünde gidecek çok yer de bulur, geni'lik de bulur

ve her kim Allaha ve Peygambere hicret kasdiyle evinden ç kar da sonra kendisine ölüm yeti'irse

muhakkak ki onun ecri Allaha dü'er, Allah bir gafur, rahîm bulunuyor 100

_____________

Bir 'eyden kalana' tekâsül edib oturana «ka d» denilir. Harbe gitmeyib geri kalanlara da «ka dûn»

yahud «

†ÈÓ » ta'bir olunur. «ka dûne anilharb» demektir.

DARAR, bir 'eye dahil olan eksiklikdir ki maraz veya körlük topall k gibi sakatl k demektir. Netekim

anadan do+ma a'maya ve pek zaiyf hastaya darir denilir, levaz m ve mühimmat tedarükünden âciz olmak

da bu ma'nadad r. Binaenaleyh «

gayr olan «

‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûë¯a¢ » zararl lar; dertli, sakat, âciz, özürlüler, bunlar n

‰¡Š� �š
£ Ûa óÛ¡ë¯a¢ Š¢î¤Ë� » ise sahih ve salim ve kadir olanlar demek olur.

Bu âyetin bidayeten mutlak olub bu f kran n sonradan nâzil oldu+u rivayet olunuyor: Bera ibni Azibden

menkuldür ki bu âyet nâzil oldu+u vak t Resulullah «levh ve divit getiriniz» diye emr edib «

� ë†¢ç¡bv
æ
� à¢Û¤aë� å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a �åß¡ æ
� ë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü� » yazd rm ' idi. Bu
s rada bni ümmi mektum gelmi' orada bulunuyordu ve dar rülbasar, a'mâ idi «Allah m ben daririm, bana

ruhsat var m ?» Dedi, bunun üzerine «

‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûë¯a¢ Š¢î¤Ë� » nâzil oldu. Kâtibi Resulullâh Zeyd

ibni Sabitten dahi 'öyle menkuldür: Resulullah «

� óÏ© æ
� ë†¢ç¡bv
� à¢Û¤aë� å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a å
� ß¡ æ
� ë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü�
¡é¨Ü£Ûa 3
¡ îj©

» nâzil olmu'du, bana imlâ ediyordu bni Ümmi mektum geldi «ya Resulallah cihada istitaat m olsa idi

cihad ederdim, fakat a'may m» dedi derken Resulullaha vahiy bayg nl + geldi, a+ rla' b gay' oldu, dizi

dizimin üstüne geldi ve öyle a+ r basd ki ezib ufal yacak zannettim ve korktum, sonra aç ld «

‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûë¯a¢ Š¢î¤Ë� » dedi sonra yaz «
‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûë¯a¢ Š¢î¤Ë� å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a å
� ß¡ æ
� ë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü�
� óÏ© æ
� ë†¢ç¡bv
� à¢Û¤aë� » buyurdu. bni Abbastan dahi mervîdir ki «Bedr»
¡é¨Ü£Ûa 3
¡ îj©
muharebesi oldu+u zaman «Bedr» e ç k b ç km yanlar hakk nda «

é¡¨Ü£Ûa 3
� óÏ© �æë†¢ç¡bv
� à¢Û¤aë� �åîä©ß¡¤ìªà¢Û¤a å
� ß¡ �æë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü�
¡ îj©
6á¤è¡
¡ 1¢ã¤a� ë� ¤áè¡Û¡aì� ß¤b� 2¡ » nâzil olmu'tu. Abdulah ibni ümmi mektum i'itti. Ebu Ahmed ibni Cah'
ibni Kaysil'esedî ile beraber «ya Resulullah biz a'may z, bize ruhsat var m » dediler «

g óÛa g ‰¡Š� �š
£ Ûa óÛ¡ë¯a¢ Š¢î¤Ë� å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a å
� ß¡ æ
� ë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü�
6ò¦u
� ‰� …� å
� í†©Ç¡bÔ� Û¤a óÜ� Ç� » nâzil oldu. Bunlar gösterir ki « ‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûë¯a¢ » sakat
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olanlar ve istitaat bulunm yanlar demektir ki bunlar n gayr da sahih ve salim ve istitaatli olanlar demek

olur. Bundan ba'ka bni Abbastan «

‰¡Š� �š
£ Ûa 3
¢ ç¤a� P‰¡Š� �š
£ Ûa óÛ¡ëa¢ » demekdir diye

mervîdir. Bu mefhum ziyan ma'nâs na zarardan me'huz olarak mülâhaza olunursa daha eammd r. Zira ehli

zarar hem zarar çeken mütezarr rlara hem de zarar veren muz rlara 'amil olur. Zararl âciz bulunanlar

kendilerinde eksikli olduklar gibi bizzarure cihada gidemediklerinden dolay sevabca mutazarr r, kudretleri

varken harbe gitmiyenler de ya kendilerine lüzum oldu+u halde gitmedikleri veya syandan çekinmedikleri

takdirde hem harb ve âsâyi'e muz r, hem de günahlarile mutazarr r olurlar. Özürlüler ehli zarar, zararl

olduklar gibi bunlar da zararl ve ehli zarard rlar. Ve 'u halde ikisi de «

‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûëa¢ » d rlar.

Binaenaleyh bunlar n gayr olan ka' dun istitaati oldu+u halde harbe gitmiyen ve gitmemekle beraber zarar

da olm yan ehli salâh ve selâmet demek olur. Ve bunun içindir ki «

ó6ä¨
¤ z
¢ Û¤a é¢¨£ÜÛa †� Ç� ë� 5¦£ ×
¢ ë� » buyuruluyor.

'te bunlar nefsinde husna ile mübe''er olduklar halde mücahidîn ile ledelmukayese onlara müsavi

olam yacaklar ve mücahidînin derecesi Dünya ve Ah ret bunlar n fevk nda oldu+u ve sonra ma+firet ve

rahmeti lâhiyye de gerek bu ka dîn ve gerek mücahidînden her birinin kendi s n flar nda da bir çok derecat

ve meratibe munkasim bulunduklar anlat lm ' ve bu suretle cihad n farz kifaye oldu+u ifham edilmi'tir. Zira

cihad herkese farz ayn olsa idi istitaati bulunan ka dune husnâ de+il, kab mev'ud olurdu.

Görülüyor ki alel'umum ka dunun mücahidîn ile mukayesesi tecviz olunmam ' bu mukayese «

‰¡Š� �š
£ Ûa óÛ¡ë¯a¢ Š¢î¤Ë� » a kasredilmi' ve ulizzarar olanlar mukayeseden istisna olunmu'tur. Çünkü

ânifen anla' ld + üzere ulizzarar olan ka' dun iki k s md r. Bir k sm özürlü bir k sm da kadir ve âsî
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ve muz rr olanlard r. Ehli özr olanlar bununla sureti umumiyyede mükellefiyyetten istisna edilmi' oldu+u

gibi bunlar miyan nda bir taraftan özr-ü zt rab n n 'iddetine sabr-ü tahammül eylemek di+er taraftan

cihad n faz letini takdir ederek mücahidîn ile beraber bulunamad + ndan dolay kederinden kanl ya'lar

dökerek selâmet ve muzafferiyyetlerine dua ve «

¢ ‰� ë� é¡¨£ÜÛ¡ aìz
¢ –
� ã� a‡� a¡ » ir'ad na
©6éÛ¡ì

tevfikan Allah ve Resulullah için hay rhahl k etmek suretile mücahedei ma'neviyye içinde bulunanlar n

Ah rette mücahidîn derecesinde ecr-ü sevaba nail olabilmeleri ihtimali anlat lmak için bunlar ademi

müsavattan istisna olunmu'tur.

Kadir ve âs ve muz rrolanlar ise müstah kk derece de+il, müstah kk kab olacaklar ndan fîsebilillâh

mücahidîn ile 'öyle dursun sulâhai ka dîn ile bile müsavî olam yacaklar cihetle mukayesei faz let

mevzuundan haric b rak lm 'lard r. Velhas l istisnada as l, isbattan nefiy, nefiyden isbat olmay b mücerred

hrac ve «

bî� ä¤¢r£Ûa †� È¤2� ó¡Óbj� Û¤b2¡ á¥Ø
¤ y
¢ » olmas na mebni burada ademi müsavattan istisna

edilen «

‰¡Š� �š
£ Ûa óÛ¡ë¯a¢ » hakk nda alesseviyye sabit bir müsavat hukmü lâz m gelemiyece+inden

«ulizzarar n gayr olan ka dîn, mücahidîn ile müsavi olamazlar amma ulizzarar umumiyyetle müsavi

olurlar» gibi bir ma'nâ anlamamal d r. Belki «ulizzarar n hukmi mü'avat meskûtün anhtir. Onlar ya hiç

müsavi olamazlar veya içlerinde müsavi olanlar n bulunmas melhuzdur» diye anlamal d r. Bundan ba'ka

'unu da nazar d kkatten ay rmak lâz m gelir ki bu mukayesede mücahidîn dahi mutlak b rak lmam ' evvel

emirde iki kayd ile takyid olunmu'tur. Birisi fî sebilillâh olmak, di+eri mallarile ve canlarile olmakt r. Esasen

orfi 'eri'de «mücahidîn» fîsebilillâh harbedenler demek oldu+u halde fîsebilillâh kaydinin bir daha tasrih

bu faz lete irmek için niyyetin pek ziyade hâl s olmas lüzumunu ve her harb edenin de+il her mücahidin

bile bu mukayeseye dahil olam yaca+ n ''ar eder.»
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«

¤áè¡
¡ 1¢ã¤a� ë� á¤è¡Û¡aì� ß¤b� 2¡ » kaydi de hulûsi niyyetten sonra ka dînden efdal olabilmek için

ümcahidînde bu ikisinin birle'mesi de 'art oldu+una i'arettir. Mücahidînin sarfiyyat na ka dînin muaveneti

maliyyeleri kar 't + takdirde o kaidînin dahi h ssai cihad bulunmu' olaca+ ndan o zaman tarafeyn

beyninde ademi müsavat ve faz let hukmü sureti kat' yye ve umumiyyede mevzu bahs olamayacakt r.

Kaidîn aras nda mücahidînden efdal olmasa bile müsavi olanlar bulunabilecektir. Ve fakat bu da

kuudundan dolay de+il, cihada malen i'tirakinden dolay oldu+u için faz let ka dîn taraf nda de+il,

mücahidîn taraf ndad r. 5u kadar ki ba'z zamanlar bu mücahidînin menba' ve mebdei faz leti bilfi' l saff

harbde de+il, arkalar ndaki ka dîn içinde duran cihad ekber mücahidleri miyan nda bulunabilir. Netekim

Halid ibni Velid ve emsali mücahidîn müselyimetülkezzab ile çarp ' rlarken hiç biri Medinede ikamet eden

ve bütün bu cihad sevk-u idare eyliyen Hazreti S dd ktan daha mücahid ve daha efdal olmad lar. Kezalik

Kisrâ ve Kaysar ordulariyle çarp 't klar zaman ne Hazreti Ömer, ne de Hazreti Osman ve Hazreti Aliden

daha mücahid ve daha efdal de+il idiler.

Burada ka dîn ve mücahidîn kelimeleri ma'nây örfîleri mucebince bil'ibare fîsebilillâh muharebeye aid

bulunduklar 'üphesiz olmakla beraber as l mefhumlar nda kuud, ataleti mü'' r ve mücahede de bezli vus'

ederek ve zahmetler çekerek u+ra'mak ve çal 'mak demek oldu+u ve ma'nây örfîye tlaklar bu

mefhumdaki husus yyetlerinden nâ'i bulundu+u cihetle bu mukayese sureti umumiyyede çal 'anlarla

çal 'm yanlarn dahi müsavi olam yacaklar n ve her hangi bir hususta fîsebilillâh hüsni niyyetle çal 'anlar n

oturanlardan efdal oldu+unu ve 'u kadar ki kötülük ve zarar için çal 'anlar n bu mukayeseden haric

bulunduklar n bil'i'are ifade eylemektedir. Bu i'arete nazaran fîsebilillâh mal-ü can ile mücahede

mefhumunun
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«

b6ä� Ü� j¢
¢ á¤è¢�ä£í� †¡è¤ä� Û� bä� îÏ© aë†¢ç� bu
� �åíˆ©�Û£aë� » âyetinde oldu+u gibi o kadar büyük

'umulü vard r ki harb mes'elesi bunun cüz'iyyat ndan biri demektir. Bundan dolay d r ki Resulullah harbden

avdet buyurduklar zaman «

Š¡j� ×
¤ ü
� a¤ …¡bè� v
¤ ü
� a¤ …¡bè� v
� ß¡ bä� È¤u
� ‰� = küçük cihaddan
¡ Û¤a óÛ� a¡ Š¡Ì� •
¡ Û¤a å
büyük cihada döndük» hadîsi Nebevîsile tehzibi nefs ve slahat dahiliyye ile u+ra'man n cihad ekber

oldu+unu tebli+ buyurmu'lard r.

Has l 95.

›‰¡Š� �š
£ Ûa ó¡Ûë¯a¢ Š¢î¤Ë� å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a å
� ß¡ æ
� ë†¢Ç¡bÔ� Û¤a ôì¡n� 
¤ í� ü� 
mü'minler den özürsüz ve zarars z olan ka dîn

›6á¤è¡
� óÏ© æ
� ë†¢ç¡bv
� à¢Û¤aë�  mallarile ve
¡ 1¢ã¤a� ë� ¤áè¡Û¡aì� ß¤b� 2¡ é¡¨£ÜÛa 3
¡ îj©
canlarile fîsebilillâh mücahede edenler ile müsavi olamazlar. Aç kcas

›6ò¦u
� ‰� …� å
� í†©Ç¡bÔ� Û¤a óÜ� Ç� å
� í†©ç¡bv
� à¢Û¤a é¢¨£ÜÛa 3
� �£šÏ�  Allah mücahede
edenleri oturanlara derece i'tibarile tafd l etti, çal 'anlara çal 'm yanlar n, fîsebilillâh harb edenlere

etmiyenlerin üstünde fazla bir derece verdi

›ó6ä¨
¤ z
¢ Û¤a é¢¨£ÜÛa †� Ç� ë� 5¦£ ×
¢ ë�  Maamafih

Allah hüsnây , ya'ni en güzel sevab olan Cenneti ikisine de va'd buyurdu ve buyurdu+u halde böyle yapt .»

-Bu böyle olunca hüsnâ mev'ud olm yan ve kuudlar me'zunünfih olmay b zarar ve ma's yet te'kil etti+inden

dolay kab mev'ud olan ka dînin mücahidîn ile müsavi olam yacaklar evleviyyetle anla' l r. kisinin de

hüsni ak deleri ve hulus niyyetleri oldu+u ve hüsnâ ikisine de mev'ud bulundu+u halde bile müsavi

de+ildirler.

›b=à¦îÄ
¤ a� å
� í†©Ç¡bÔ� Û¤a óÜ� Ç� å
� í†©ç¡bv
� à¢Û¤a é¢¨£ÜÛa 3
� �£šÏ� ë� 
© Ç� aŠ¦u

Allah

mücahidîni pek büyük bir ecr ile ka dîne fa k k lm 't r ki bu ecirde mücahidîn beyninde alesseviyye bir

mertebe de+il 96.

›6ò¦à� y
¤ ‰� ë� ñ¦Š� 1¡Ì¤ß� ë� é¢ä¤ß¡ p
� ‰� …� 
§ bu

Allahdan bir çok dereceler ve

ma+firet-ü rahmet olmak suretiledir. Ba'z s
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ka dînden bir derece fazla ise di+er ba'z lar derecelerle fazlad r. Ve derecat mücahidîn müteaddid ve

mütefaz ld r ve bu ecirlerin içinde Allah n büyük bir ma+firet ve rahmeti de vard r. Bu sayede geçmi'

günâhlar da bu ecr-ü derecat tenk s etmiyecektir. Muhakkak

›b=à¦îy
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ dir.
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� æ

Zararl olan ka dînden bir k sm mühimmin haline gelelim. 97.

›á¤è¡
� ò¢Ø
� ÷¡¬Ü¨à� Û¤a á¢è¢î¨Ï£ì� m� å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ o kimseler ki nefislerine
¡ 1¢ã¤a� ï©à¬ Û¡bÃ
zulm ederlerken Melekler Dünyada canlar n alacak veya Âh rette kendilerini yakalay b mah'ere sevk

edeceklerdir, muhakkak

›aìÛ¢bÓ�  Melekler onlara ›6á¤n¢ä¤×
¢ á� îÏ© siz ne halde idiniz,

dininize müteall k ne i'te bulunuyordunuz diye tab edib soracaklar

›
� ¤ a ó¡Ï å
� î1©È� š
¤ n� 
¤ ß¢ b�£ä×
¢ aìÛ¢bÓ�  onlar da biz bu yerde, 'u bulundu+umuz
¡6 ‰¤ü
mevk 'de zaiyf addedilmi' kimseler idik, ya'ni kahr-u ma+lûbiyyet alt nda acz-ü za'f m zdan nâ'i bir 'ey

yapam yorduk, zuafâ say l rd k diye 'tizar edecekler

›aì¬Û¢bÓ�  Melâike de bunlara

›b6è� îÏ© aëŠ¢u
¢ ‰¤a� å
¤ Ø
¢ m� á¤Û� a�  Allah n Arz geni' de+il
¡ bè� n¢Ï� ò¦È� 
¡ aë� ¡é¨£ÜÛa 
mi idi -meselâ Medineye, Habe'istana hicret edib kendilerini kurtaranlar gibi- Yer yüzünde di+er bir tarafa

hicret etse idiniz ya? diyecekler ve 'tizarlar n kabul etmiyeceklerdir.

›Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯b¢Ï�  i'te böyle

bulunduklar yerde vecibelerini iyfaya mani' olan kahr-u galebe alt ndan ç kmak ve az çok müsa d bir tarafa

gidebilmek kudretini olsun haiz olduklar ve binaenaleyh bütün ma'nâsile aceze ve zuafâdan

bulunmad klar halde kendilerini her vechile âciz addedib yerlerinden k m ldanm yanlar bu suretle
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muktedir olabilecekleri vazifelerini terketmi' ve küfr-ü zulme müsa d bulunmu' olacaklar ndan bunlar n

›6á¢�ä£è� u
� á¤è¢íë¨b¤ß�  me'valar Cehennemdir ›a=Š¦î–
¤ õ� b¬
� ë� 
© ß� p

ve bu gidi' ne

fena bir gidi'tir veya o Cehennem ne fena yerdir!

Bu âyet Mekkede müsliman olmu' ve hicret farz bulundu+u esnada hicret etmemi' olan bir tak m

kimseler hakk nda nâzil olmu'tur. Demek ki hicret vacib iken küffara müma'at edib oturmak do+rudan

do+ruya küfür de+il ise de her halde bir ma's yet ve nefse bir zulümdür. Müfessirînin beyan na göre bu âyet

bir yerde dinini ikameye imkân bulam yan bir adam n oradan hicret etmesi vacib oldu+una delâlet

etmektedir. Hadîsi Nebevîde sahihan varid oldu+u üzere «her kim diniyle bir yerden bir yere firar ederse

gitti+i bir kar ' yer de olsa Cennete istihkak kesb eder, babas brahim ve Peygamberi Muhammed

aleyhimesselâm n refik olur» rivayet olunuyor ki bu âyet nâzil olunca Resulullah bunu Mekke

müslimanlar na göndermi', Cündüb ibni Damre rad allahü anhde o+ullar na «beni yükletiniz, çünkü ben

de müstad'afînden ne de yolu bilmeyenlerden de+ilim, vallahi bu gece Mekkede yatmam» demi' idi,

o+ullar bunu bir secdeye koyub Medineye müteveccihen yüklendiler, pek htiyar bir zat idi yolda vefat etti.»

lh.

Demek oluyor ki lüzumunda hicret dahi bir nevi' mücahededir. Küffar n tahti kahr nda ezilib kalmak ve

dini hakk n inki'af na hizmet edememek, binnetice fena bir istihaleye sebeb olabilece+inden az çok kudreti

varken bundan kaç nmamak nefse bir zulümdür. 98.

› ƒÛ a å
� î1©È� š
¤ n� 
¤ à¢Û¤aü�£ a¡ Ancak bir

çare bulam yacak, hicretin mütevakk f oldu+u esbaba güç yetiremiyecek ve bizzat yahud bilvas ta yolu

do+rultub gidemiyecek olan hak katen zaiyf ve biçare
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erkekler ve kad nlar ve çocuklar müstesna 99.

›6á¤è¢ä¤Ç� ì� 1¢È¤í� æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa ó
� Ç� Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯b¢Ï�  çünkü bu gibi çaresizleri Allah n afv
etmesi kaviyyen me'muldür. Bunlar için de gitgide küfre istihale tehlükesi melhuz bulundu+undan alel' tlak

ma'füv olur denemezse de çocuklar henüz mükellef olmad klar ndan büyükler de kalblerindeki iyman

muhafaza etmek 'art yle terki hicrette ma'zur bulunduklar ndan dolay 'ayan afv-ü gufrand rlar.

›a‰¦ì1¢Ë� a¦£ì1¢Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  dir.

100.

›é¡¨Ü£Ûa 3
� óÏ© Š¤u
¤ ß� ë�  ve her kim -yolunu bilib de fîsebilillâh
¡ îj©
¡ bè� í¢ å

muhaceret ederse

›6ò¦È� 
� ë� aŠ¦îr©×
� bà¦Ë� aŠ� ß¢ 
� ¤ a óÏ¡ †¤v
¡ ‰¤ü
¡ í� 

Arzda bir çok

gidecek, s + nacak veya dü'manlara ra+m edecek yer ve geni'lik bulur.» -Binaenaleyh yerinde bir nevi'

rahat ve refah bulunanlar oradan ayr l nca behemehal me'akkatlere ve darl klara dü'ece+ini zannedib de

korkmamal d rlar. Bir de

›é©Û¡ì
¢ ‰� ë� ¡é¨£ÜÛa óÛ� a¡ aŠ¦u
¤ ß¡ x
¤ Š¢‚
¤ í� å
¤ ß� ë� 
¡ bè� ß¢ é©n¡î¤2� å
Resulüne muhacir olarak evinden ç kar da

olmadan ölüm kendisine yeti'irse

her kim Allaha ve

›p
¢ ì¤à� Û¤a ¢é×
¤ ‰¡†¤í¢ �á£q¢ sonra maksad na vas l

›é¡6¨Ü£Ûa óÜ� Ç� ê¢Š¢u
¤ a� É� Ó� ë� †¤Ô� Ï� 

ecri Allah üzerine

dü'er, ya'ni amelini tamam etmi' gibi bali+an ma bela+ ecrine nail olur.»- Binaenaleyh bu babda

«yerimden ayr l rsam maksada ya vas l olurum ya olamam, iyisimi elimdekini de zayi' etmeyeyim, dimyata

pirince giderken evdeki bulgurdan da olm yay m diye dü'ünmemelidir. Allah için hareket eden

hasbelkader yar yolda da kalsa yine tamam ecre nail olaca+ n bilmelidir.

›b;à¦îy
� b×
� ë� 
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� é¢¨£ÜÛa æ
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Anifen nakledildi+i üzere Cündub ibni Damre Medine ye gelirken yolda «ten' ym» nam mevk a

vard klar nda vefat edece+ini hissedib sa+ elini sol eline koymu' «Allah m, 'u senin, 'u da Resulünün,

Resulün sana ne ile biy'at ettiyse ben de öyle biy'at ediyorum» demi' ve teslimi ruh etmi' idi. Bu haber

Eshab Peygamberîye vas l oldu+u zaman «Medinede vefat etseydi ecir etemm olurdu» demi'ler, bu âyet

de bunun üzerine nâzil olmu'tur. Talebi ilim veya hacc veya cihad veya bunlar gibi her hangi bir masda

dinî ile livechillâh vak ' olan her hicret Allaha ve Resulüne hicret olundu+unu da beyan etmi'lerdir.

Mücahidîn ile ka dînin mukayesesinden sonra mücahidîn hakk ndaki tahfifât lâhiyye cümlesinden

olmak üzere seferde, hali havfte ve dü'man kar' s nda ve belki maraz ve matar gibi alel'umum mevak '

zarurette nemaz n keyfiyyetini beyan ve bu suretle hem cihad n hem nemaz n dindeki ehemmiyeti

kat'iyelerini tans s için buyuruluyor ki:

¤ a� 
æ
¥ bä� u
¢ á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� 
� î¤Ü� Ï� 
� ¤ a óÏ¡ á¤n¢2¤Š� ™
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¡ ‰¤ü
�æ
£ a¡ a6ëŠ¢1� ×
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� íˆ©�Û£a á¢Ø
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¤ a� á¤n¢1¤
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¢ Ô¤m�
¡ æ
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¢ Û� aìã¢b×
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� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤a
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Meali 5erifi

Sefer etti+iniz vak t o küfredenlerin size bir fenal k yapmalar ndan korkuyorsan z nemazdan k sman z

art k size bir
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günah olmaz muhakkak ki kâfirler size aç k bir dü'man bulunuyorlar 101 Ve o vak t sen içlerinde olub da

onlara nemaz k ld rd + nda içlerinden bir k sm seninle beraber namaza dursun, silâhlar n da yanlar na

als nlar, bunlar secdeye vard klar nda di+er k s m arkan zda beklesinler, sonra o nemaz k lmam ' olan

di+er k s m gelsin seninle beraber k ls nlar ve ihtiyatl bulunsunlar ve silâhlar n yanlar na als nlar, kâfirler

arzu ederler ki silâhlar n zdan ve e'yan zdan bir gafil bulunsan z da size birdenbire bir basg n bassalar,

e+er ya+an ya+murdan bir eziyyet varsa veya hasta iseniz silâhlar b rakman zda beis yoktur, bununla

beraber ihtiyat elden b rakmay n çünkü Allah kâfirler için mühiyn bir azab haz rlam 't r 102 O korkulu

zamanda namaz k ld n z m gerek ayakta ve gerek otururken ve gerek yanlar n z üzerinde hep Allah

zikredin, derken korkudan tmi'nan buldunuz mu o vak t namaz tam erkâniyle eda edin çünkü namaz

mü'minler üzerine muayyen vak tlarla yaz l bir farz bulunuyor 103 Dü'man n z olan kavmî ta'k b etmekte

za'f göstermeyin, e+er siz elemleniyorsan z 'üphe yok ki sizin elemlendi+iniz gibi onlar da

elemleniyorlard r, kald ki siz Allahdan onlar n ümid edemiyecekleri 'eyler umuyorsunuz Allah da alîm,

hakîm bulunuyor 104

____________

›
� ¤ a ó¡Ï á¤n¢2¤Š� ™
� a‡� a¡ë�  yer yüzünde sefer etti+iniz vak t.» -Görülüyor ki burada
¡ ‰¤ü
fîsebilillâh kaydi tasrih olunmam 't r. Binaenaleyh zahirine nazaran gerek cihad ve gerek hicret gerek

ticaret ve gerek her hangi bir sebeb ve maksadla vak ' olan seferlerin hepsine 'amil olur ve bunun için

âyetin alel' tlak seferî namaz hakk nda oldu+u söylenmi'tir. Maamafih âyetin yine seferi cihad ile alâkadar

oldu+u da siyak ndan zahirdir. Ve bunun için burada alel' tlak seferî namazlara bir iyma bulunsa bile as l

mâ siyka leh havfi dü'manla alâkadar olan harb veya hicret seferi oldu+undan hukmi âyet
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salât seferîden ziyade mevak 'i zarurette salât havfe naz rd r.

Ya'ni seferber olub yürüdü+ünüz vak t

101.
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kâfirlerin sizi fitne ve mihnete dü'üreceklerinden korkarsan z

namaz biraz k sa kesmenizde günah yoktur.»

Ma'lûmdur ki kasr, çekib uzatman n z dd olarak k s b k saltmak demektir. «

ñ¡>ìÜ¨�–
£ Ûa �åß¡ aëŠ¢–
¢ Ô¤m� æ
¤ a� » da kasr minessalât iki suretle mutasavverdir. Birisi rek'atlar n
adedini k salt b dört yerine iki k lmak ya'ni kemmiyyeten kasr etmektir ki bir h s m müfessirîn bu ma'nây

vermi'lerdir. Fakat bu ma'nâ her namazda cereyan etmez, ak'am ve sabah namazlar haric kal r. Biri de

k yam yerine kuud veya rükub, rüku' ve sücud yerine iyma ile iktifa eylemek gibi namaz n hududunu ve

evsaf-ü keyfiyyat n k saltmak, keyfiyyeten kasretmektir. Di+er cihetten kasr, habs-ü tevk f ma'nas na da

gelir. Bu suretle de kasr minessalât namaz n ba'z s n kazaya b rakmak demek olur. Zahiriyye evvelki

ma'naya, ya'ni kasr rek'ate hasr etmi' ve bu âyet mucebince seferde kasr salât n hali havfe mahsus

oldu+una ve binaenaleyh seferî olan bir adam n hali emniyyette namaz n tam k lmas lâz m geldi+ine kail

olmu'lard r. 5afi'iyye de bu ma'naya hamletmi' ve fakat havf ile takyid etmeksizin seferî olan bir adam n

dört rek'atli namazlar tans f etmesi caiz ve fakat itmam eylemesi evlâ oldu+una kail olmu'tur.

Hanefiyyeye gelince: burada üç ma'nâ muhtemil olmakla beraber kas rdan murad ikinci ma'nâ

keyfiyyeten kasr olmas lâz m gelece+ine ve esasen seferde dört rek'atlilerin iki re'kat k l nmas bir kasr

de+il bir itmam oldu+una ve binaenaleyh fazlas caiz olmad + na kail olmu'lard r. Zira sahibi Buharîde dahi

merviy oldu+u üzere
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namaz ilk farz k l nd + zaman hazarda ve seferde iki'er rek'at olmak üzere farz k l nm ' ve bil'ahare

hazarda ö+le, ikindi, yatsu namazlar dörde iblâ+ edilerek tezyid k l nm ' ve salât sefer, hali aslî üzere

b kar lm 't r. Ve bu huküm kitab ile de+il sünnet ile sabittir. Bu âyet ise bilhassa hali havf ile me'rut

bulundu+undan bu cihetten sakittir. Bunun için alel' tlak ahkâm seferi buradan istinbata kalk 'mak do+ru

de+ildir. Ve hali havften maadas n n âyette meskûtün anh oldu+u 5afiiyyece de müsellemdir. Binaenaleyh

seferde kasr kemmiyyet derecei saniyede me'ru' bir ruhsat gibi görünürse de hakikatte derecei ulâda

me'ru' bir azimet mahiyyetinde oldu+undan burada ruhsat verilen kasr n kasri keyfiyyet olmas lâz m gelir.

Bu tefsir Tavustan ve bni Abbastan dahi merviydir. Resulullah n bütün seferlerinde gerek hali havf ve

gerek hali emniyyette adeti rekeât kasr etmi' oldu+unda hiç htilâf edilmemi'tir. Demek ki her hangi bir

müsafirin farz esasen iki rek'att r. Hazreti Ömerden merviy oldu+u üzere seferde hali emniyyette kasr «

é¢n� Ó� †� •
� aìÜ¢j� Ó¤bÏ� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� bè� 2¡ é¢¨£ÜÛa �Ö�†£–
� m� ò¥Ó� †� •
� » hadîsi Nebevîsi
mucebince kabulü lâz m gelen bir sadakai lâhiyyedir. Hali havfteki kasr ise buna munzammolan bir kasr

keyfiyyettir ki sûrei Bakaredeki «

b7ã¦bj� ×
¤ ‰¢ ë¤a� ü¦ bu
� Š¡Ï� á¤n¢1¤
¤ b¡Ï� » âyetinde oldu+u gibi
¡ æ

havfin derecesine göre mâ'iyen edaya veya iymaya, bunlar da olamad+ takdirde kazaya b rakmaya

müsa ddir. (O âyete bak).

5imdi dü'man müvacehesinde vaz'iyyetin müsaadesine göre kasr salât n cemaat ile yap labilecek bir

sureti mahsusas na gelelim:

102.

› ¤áè¡îÏ© o
� ä¤×
¢ a‡� a¡ë�  ya Muhammed, sen bu hali havfte bulunan ve kasr salâta

me'zun olan mücahidînin içinde bulunub da

k ld rd + n vakit

›ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa á¢è¢Û� o
� à¤Ó� b� Ï�  onlara namaz

›Ù
� È� ß� á¤è¢ä¤ß¡ ò¥1� ö¡b¬Ÿ
� á¤Ô¢n� Ü¤Ï�  içlerinden bir k sm
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seninle beraber dursunlar, ya'ni askeri evvelâ iki k sm yap, bir k sm dü'man kar' s nda beklesin, bir k sm

da seninle beraber namaza dursunlar

›®á¤è¢n� z
� Ü¡
¤ a� aë¬ˆ¢
¢ b¤î� Û¤ë�  ve namaza duranlar dahi

silâhlar n b rakmay b yanlar na als nlar

›aë†¢v
� 
� a‡� b¡Ï�  bunlar secde edib rek'ati bitirdiler mi

›:á¤Ø
¢ ö¡a¬‰� ë� ¤åß¡ aìã¢ìØ
¢ î� Ü¤Ï�  arkan zdan dü'man kar' s na çekilsinler
›aì¢Ü£–
� í¢ á¤Û� ôŠ¨
¤ a¢ ò¥1� ö¡b¬Ÿ
� p
¡ b¤n� Û¤ë�  ve k lmam ' olan di+er k s m gelsin ikinci
rek'ati de

›Ù
� È� ß� aì¢Ü£–
� î¢Ü¤Ï�  seninle beraber bunlar k ls nlar.» -Demek ki k l nan namaz iki

rek'attir. Ve her rek'ate bilmünavebe bir k s m i'tirak etmi'tir. 5u halde her birinin ikinci rek'atleri ne olacak?

K talin ba'lamas gibi havfin i'tidad n müstelzim olan bir hali cedid tahaddüs etmedikce ikinci rek'atin de

her biri taraf ndan yine bilmünavebe itmam edilmesi lâz m gelecektir. Ve böyle oldu+u sünneti Nebeviyye

ile de beyan olunmu'tur. bni Ömer ve ibni Mes'ud Hazarat ndan rivayet olundu+u üzere Hazreti

Peygamber sallallahü aleyhi vesellem salât havfi k ld rd + zaman âyette oldu+u gibi ilk taife ile bir rek'at ve

di+er taife ile de bir rek'at k lm ', sonra bu taife dü'man kar' s na gitmi' yine evvelki taife gelib ikinci rek'ati

k raetsiz kaza etmi' ve selâm vermi', sonra bunlar gidib yine ikinci taife gelmi' birinci rek'ati k raet ile kaza

etmi'ler ve selâm vermi'ler ve bu suretle her taife iki rek'at k lm 'lard r. Maamafih bu noktada di+er kaviller

ve rivayetler de vard r.

›7á¤è¢n� z
� Ü¡
¤ a� ë� á¤ç¢‰� ˆ¤y
¢ b¤î� Û¤ë�  Ve bu ikinci taife namaza gelirken teyakkuz ve
¡ aëˆ¢

ihtiraz üzere bulunsunlar ve silâhlar n üstlerine als nlar.» -Evvelkinde yaln z silâhlar n als nlar demekle

iktifa edildi+i halde burada teyakkuz ve ihtiyat-ü ihtiraz demek olan
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«hizr» in dahi ilâve edilmi' olmas dü'man kar' s nda yerlerini berikilere terkederlerken pek ziyade ihtiyat

ile hareket etmek lüzumunu i''ar içindir. Çünkü

etmektedirler ki

›aëŠ¢1� ×
� å
� íˆ©�Û£a �…£ë�  kâfirler öyle arzu

›á¤Ø
¢ n¡È� n¡ß¤a� ë� á¤Ø
¢ n¡z
� Ü¡
¤ a� å
¤ Ç� æ
� ìÜ¢1¢Ì¤m� ì¤Û� 

siz esliha ve

emtian zdan, levazim ve mühimmat harbiyyenizden gaflet etseniz, bo' bulunsan z da

›6ñ¦†� y
¢ î¤Ü� Ç� æ
� ìÜ¢îà©î� Ï�  üzerinize birden bire bir sald r verseler.»- bni
¡ aë� ò¦Ü� î¤ß� á¤Ø
Abbas ve Cabirden rivayet olundu+una göre Resulullah Eshabiyle ö+le namaz n k lm ', mü'rikler de bunu

görmü' idi. Sonradna «biz ne fena yapt k, neye o s rada hücum edivermedik» dediler ve di+er bir nemaz

esnas nda bask n etme+e azmeylediler. Allah tealâ da bu âyet ile Peygamberine onlar n esrar n bilirdi.

Maahaza

ó¬™
¨ Š¤ß� á¤n¢ä¤×
¢ ë¤a� Š§À
� ß� å
¤ ß¡ ô‡¦a� á¤Ø
¢ 2¡ æ
� b×
� æ
¤ a¡ á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� 
� bä� u
¢ ü� ë� 
›7á¤Ø
¢ n� z
� Ü¡
¤ a� aì¬È¢š
� m� æ
¤ a� ve e+er size ya+mur kabilinden bir eziyyet olur veya hasta
bulunursan z silâhlar n z b rakman zda günah yoktur. Ya+mur ve hastal k gibi bir sebebden na'î silâhlar

üstünüze alman z pek zahmet verir veya silâh bozmak ihtimali bulunursa o zaman namaz k larkan

üstünüze alm yabilirsiniz ve bu almamak günah olmaz.» -Demek ki böyle bir eziyyet ve zarar

bulunmad kca silâh üzerinde bulundurmak vâcib de elden b rakmak günaht r ve b rakmak câiz oldu+u

zaman da

›6á¤×
¢ ‰� ˆ¤y
¢ ë�  her halde hizrinizi tutunuz, ku'kulu durunuz nemaz k larken
¡ aëˆ¢

dahi dü'mandan teyakkuz ve tahaffuz ve htiraz üzere bulununuz, uyan k ve ihtiyatl olunuz, gafil

avlanmamak için ne lâz msa yap n z dü'man n ba+teten
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hücumuna ma'ruz kalm yas n z.»- Burada Fahruddîni Razî der ki «bu âyet dü'mandan hazer vâcib

oldu+unu anlatt + ndan maznun olan mazarratlar n kâffesinden hazer ve htiraz n vücubuna dahi delâlet

eder. Bu suretle deva ile mualeceye kdam etmek ve def'i mazarrat için kendi eliyle çal ' b çabalamak,

vebadan htiraz eylemek maili inhidam bir duvar alt nda oturmakdan sak nmak vacibdir.» lh. Ve bunu «

ôë†Ç ü » hadîsi 'erifine muâr z zann etmemelidir. Ak dei diniyye noktai nazar ndan sirayeti maraz
ve vafat için bir müessiri hak kî ve zarurî i'tikad etmek ba'ka, onu hal k tealân n me'iyyetile icray te'sir eden

her hangi bir sebebi adî gibi görmek ve bu cihetle ihtiraz eylemek yine ba'kad r. Netekim dü'mandan

hazer emredilmekle beraber bunu hak ykaten dü'man n kuvvet-ü kudretine haml ettirmemek ve bu suretle

vehm-ü halecana dü'ürmemek ve kalbleri ancak Allaha rabt ettirmek ve maamafih esbabada ithimam

emrini te'yid eylemek için

›bä¦îè©ß¢ b2¦aˆ� Ç� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ �†£Ç� a� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡

buyurulmu'tur. Ki Allah n kanunlar na küfredib ihmal etmek dahi bu vaidde dahildir.

Kelbînin Ebu Salihten rivayetine göre «Resulullah Benî emmare harb için gazaya ç km 't , vard lar bir

menzile kondular, dü'mandan hiç bir kimse görmiyorlard , nâs silâhlar n koydular, Resulullah da silâh n

b rak b kazai hacete ç kt , dereyi geçti, hava çileyor, ya+mur serpiyordu, derken vadiy Resulullah ile

Eshab n n aras nda bir hail oldu, binaenaleyh Resulullah oturmu'tu. «

ó2‰bzàÛa ‰üa å2 t‰ìË » bunu gördü ve «seni katletmezsem Allah beni
katletsin» deyip k l c yan nda da+dan indi, Resulullah bakt ki herif gelmi' k l c çekerek ba' ucuna dikilmi'

«'imdi ya Muhammed, seni benden kim kurtaracak?» diyordu derhal Resulullah «Allah azze ve cell»

buyurdu ve «

� ÷¤‘
o
� Û¤a å
� 2¤ t
� ‰� ì¤Ë� óä¡1¡×
¤ a �á£è¢¨Ü£Ûa� » dedi Gavres
¡ bà� 2¡ t
¡ ‰¡bz

de Peygamberi vurmak için k l ciyle sald rd ve fakat iki küre+inin aras na
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bir sanc saplan b yüzü kuyun sürctü ve k l c elinden f rlad , hemen Resulullah kalk b k l c ald ve «ey

Gavres 'imdi seni benden kim meneder?» buyurdu, o da «lâahad = hiç kimse yok» dedi, o zaman

aleyh sselâtü vesselâm «

é¢Û¢ì
¢ ‰� ë� ê¢†¢j¤Ç� a†¦�à£z
� ß¢ �æ
£ a� ë� é¢¨£ÜÛa ü�£ a¡ é� Û¨a¡ ü� æ
¤ a� †¢è� ‘
¤ a� » diye

'ehadet getirirsen ben de k l c n sana veririm» buyurdu. O «hay r ve lâkin ilel'ebed sana kital

yapm yaca+ ma ve aleyhinde hiçbir dü'mana muavenet eylemeyece+ime 'ehadet ederim» dedi

Resulullah da k l c verdi, bunun üzerine Gavres «vallahi, sen benden çok hay rl s n» dedi, Resulullah da

ben ona senden ehakk m» buyurdu, binaenaleyh Gavres dönüb arkada'lar na gitti vak'ayi anlatt , ba'z lar

iman ettiler o s rada vadiy durmu'tu Resulullah da geçib Ashab na vak'ayi haber verdi. 'te «

6á¤×
¢ ‰� ˆ¤y
¢ » emri böyle ans z n bir bask na u+ramaktan tahaffuz içindir.
¡ aëˆ¢

Bu âyette beyan buyurulan salât havf Resulullaha h taben varid olmu' bulundu+u ve Resulullah n

imametiyle namaza ivaz bulunamay b di+er imam da bulunabilece+i için bir rivayette imam Ebi Yusuf

bunun Resulullaha mahsus oldu+una ve Resulullahdan sonra salât havf böyle bir imam ile k l nmay b

lâekal iki imam ile di+er namazlar gibi k l naca+ na kail olmu' ki Malikiyyeden ibni Uleyyenin dahi mezhebi

bu imi'. Fakat cumhur, Resulullahdan sonra eimmenin o makama kaim naibi Nebevî olmalarî hasebiyle «

bè� 2¡ ¤áè¡î×
£© Œ� m¢ë� á¤ç¢Š¢è£¡À
� m¢ ò¦Ó� †� •
� á¤è¡Û¡aì� ß¤a� å
¤ ß¡ ˆ¤
¢ » emrinde oldu+u gibi
h tab n Peygamberden sonra ümeraya dahi mütenavil bulundu+unu beyan etmi'lerdir. Netekim Said ibni

As Taberistan da salât havf k lmak istedi+i zaman «içinizde Resulullah ile bir salâtihavfa haz r ve 'ahid

olan kim var?» diye sormu', Huzeyfetübnilyeman kalk b ta'rif etmi', o da o suretle k ld rm ' idi ki içlerinde

bir çok Sahabe de vard . Kezalik Abdullah ibni Semüre maiyyetinde Babile gaza ettikleri zaman bu da

salâtihavf k ld rm ' idi.
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103.

›ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa á¢n¢î¤š
� Ó� a‡� b¡Ï� 

k l p bitirdi+iniz vak t

mdi bu namaz eda etti+iniz, yani salâtihavfi k ld + n z:

›7á¤Ø
¢ 2¡ìä¢u
¢ óÜ¨Ç� ë� a…¦ìÈ¢Ó¢ë� bß¦bî� Ó¡ é� ¨£ÜÛa aëŠ¢×
¢ ‡¤bÏ� 

arkas nda ayakta ve otururken ve yatarken cem'ii ahvalde Allah zikir ve yad ediniz ve hatta kitale

giri'ti+iniz de bile ayakta k l ç çalarken, dizleyib endaht yaparken, yaralan b yere dü'tü+ünüzde Allah

kalbinizden ç karmay n z, dilinizden b rakmay n z.» -Di+er bir manâ ile- ba'dehu ahval 'iddetlendi+i zaman

namaz k lmak istedi+inizde her biriniz bulundu+unuz vaziyyete göre meselâ ayaktakiler ayakta, oturanlar

oturdu+u, yatanlar yatt + yerde olarak nas l rast gelirse öylece iyma ile k l n z ve bu hal içinde Allah

zikrediniz, ba'z müctehidîn burada bil'fiil k tal halinde bile böyle iyma ve zikrile namaz n k l naca+ n

anlam 'larsa da eimmei Hanefiyyenin muhtar na göre bil'fiil kital ile i'tigâl namaza mani'dir. O zaman

namaz kazaya b rak l r netekim yevmi «ahzab» da Resulullah dört vak t namaz kazaya b rakm 't .

›á¤n¢ä¤ã� b¤à� Ÿ
¤ a a‡� b¡Ï�  Ba'dehu harb bitib tminan has l etti+iniz kalbleriniz sükûnet bulub

ahvalden emin oldu+unuz da

›7ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa aìà¢îÓ©b� Ï�  vakt gelen namaz bütün erkân ve

'erait yle güzelce k l n z, yâhud harb esnas nda k lamad + n z namazlar kazâ ediniz.» - mam 5afiî

Hazretleri o kar ' k zamanlarda k l nan namazlar n hepsine tamamile kaza ediniz demi' ise de bu ma'nâ

müsteb'addir. Zahir olan vakti gelenlerin edas veya k l nam yanlar n kazas d r.

›bm¦ìÓ¢ì¤ß� b2¦bn� ×
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a óÜ� Ç� o
¤ ã� b×
� ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa �æ
£ a¡ zira namaz
¡ å
mü'minler üzerine bir kitab mevkuttur. Ya'ni müretteb ve muayyen vakitlerde yaz l bir farz kat'îdir.»- Ki bu

evkat Kur'anda «

� a¨Š¤Ó¢ë� 3
æ
� Ë� óÛ¨a¡ 
£ Ûa Ú
£ Ûa á¡Ó¡a� 
¡ î¤�Û£a Õ
¡ 
¡ à¤�’
¡ ìÛ¢†¢Û¡ ñ� ìÜ¨�–
P› 3
� ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa á¡Ó¡a�  P›Š¡6v
¤ 1� Û¤a
¡6 î¤�Û£a �åß¡ b1¦Û� ‹¢ë� ‰¡bè� �ä£Ûa ó
¡ Ï� Š� Ÿ
¤åß¡ë� b7è� 2¡ëŠ¢Ë¢ 3
� j¤Ó� ë� 
£ Ûa Ê
¢ 3
� j¤Ó� Ù
� 2£¡‰� †¡à¤z
� 2¡ |
¤ j£¡
� ë� 
¡ à¤�’
¡ ìÜ¢Ÿ
� îy
å
� bz
� j¤
¢ Ï�  P›‰¡bè� �ä£Ûa Ò
� aŠ� Ÿ
¤ a� ë� |
¤ j£¡
� Ï� 3
ª¡ b¬ã� a¨
© ¡é¨£ÜÛa æ
¡ î¤�Û£a ô

� ¤ aë� p
£ Ûa óÏ¡ †¢à¤z
� Û¤a é¢Û� ë� æ
� ìz
¢ j¡–
¤ m¢ å
� îy
� ì
¢ à¤m¢
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�
© ë� æ
›æ
� ëŠ¢è¡Ä
¤ m¢ å
� îy
© ë� b¦£î,’
¡ Ç� ë� »
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gibi âyetlerde ö+le, ikindi, ak'am, yatsu, sabah, be' vak t olmak üzere ta'yin k l nm ' ve hudud

mahsusasiyle tahdid ve ta'rifi de taraf risaletten beyan ve tafs l olunmu' ve o vakittenberi teamülen de

müslimanlar beyninde zaruriyyat diniyyeden olarak mazbut bulunmu'tur. Namaz n böyle evkat hamse ile

takdiri ma'kulât noktai nazar ndan 'u veçhile izah da edilmi'tir.

Âlemin cereyan hayat nda her 'ey be' mertebe geçirir: birincisi, hudus ve vücude duhul mertebesidir.

Netekim insan da do+ar ve bir müddet ne'v-ü nema devresi ya'ar ve bu müddete sinni ne'v-ü nema

denilir. kinci mertebe devri tevakkuftur ki bir müddet art b eksilmiyerek s fat kemali üzere kal r ve bu

müddete sinni 'ebab denilir. Üçüncü mertebe, devri kühûlettir ki insanda gizli bir noksan yüz göstirir ve bu

müddete sinni kühûlet denilir. Dördüncü mertebe devri 'eyhuhat ki insanda aç ktan aç +a bir tak m

noksanlar zuhur etme+e ba'lar ve ölünceye kadar gider. Buna da sinni 'eyhuhat ve htiyarl k denilir.

Be'inci mertebe, öldükten sonra bir müddet âsâr bâk kal b bil'ahare bu âsâr da mahv-ü zail olur ve ortada

nam-ü ni'an kalmaz. 'te âlemde bu be' mertebe gerek insanda ve gerek sair hayvanat veya nebatat

hâdisat n n hepsinde caridir. Tulû' ve gurubuna nazaran güne' de bu be' hal ile alâkadard r. Me'r ktan

do+du+u s rada hali insan n do+du+u zamanki halini and r r, peyderpey yükselir, nuru kuvvetlenir, harareti

'iddetlenir, nihayet Seman n ortas na gelir bir lahzai tevakkuf geçirir, sonra inme+e ba'lar ve hafî

noksanlarla tedricen ikindiye kadar gider. Sonra noksanlar tezahür eder, z yas harareti zayifler, inhitat

artar ve sür'atle guruba teveccüh eyler, gurubdan sonra üfuk garbîde 'afak denilen ba'z âsâr kal r, sonra

bu da muzmahil olur ve güne' sanki âlemde mevcud de+il imi' gibi
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bir hale gelir. Herkesin görebilece+i bütün bu ahval, Allahdan ba'ka hiç bir kudretin hâkim olam yaca+

umur acibe oldu+u için Allah tealâ bu be' halden her birini bir emri ilâhîye alâmet k larak her birinde bir

namaz farz k lm ' ve bu be' vak t namaz her günkü tahavvülât ta'yin ve irae eden bir takvim gibi nâz m

vazife bir kitab mevkut yapm 't r. Bunun içindir ki mü'minlerin namazlar ne kadar muntazam olursa halleri

de o nisbette muntazam olur. Namaz hem bir vesilei intizam, hem de gayeyi in'irah olan bir vazifei

'ükrand r. Havf halinde ümidi, emniyyet halinde 'evk tezyid eder. Fakat o zaman da vazife bundan ibaret

zannedib de kalmamal d r. Namaz güzelce k l n z. Bununla beraber 104.

›â¡6ì¤Ô� Û¤a õ¡b¬Ì� n¡2¤a óÏ¡ aìä¢è¡m� ü� ë�  o kavmi küffar taleb-ü ta'k bde gev'eklik de
etmeyiniz, zaiyf kalbli olmay n z,

oluyorsan z bilmelisiniz ki

›æ
� ìà¢Û� b¤m� aìã¢ìØ
¢ m� æ
¤ a¡ e+er siz bundan müteellim

›7æ
� ìà¢Û� b¤m� bà� ×
� æ
� ìà¢Û� b¤í� á¤è¢�ã£b¡Ï�  onlar da sizin

elemlendi+iniz kadar elemlenirler. Fazla olarak

›6æ
� ìu
¢ Š¤í� ü� bß� é¡¨Ü£Ûa å
� ß¡ æ
� ìu
¢ Š¤m� ë�  siz Allahdan onlar n ümid edemiyecekleri
'eyler umarsan z. Onlar meta kalil olan hayat Dünyay ararken siz nâmütenahi sevab ve Âh ret istersiniz,

sizin sahai ümidiniz onlardan çok vasi'dir. Bunun için siz onlardan çok yüksek bir azm-ü 'avk ile mücahede

etmelisiniz.

›b;à¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Allah ise alîm ve hakîmdir. Binaenaleyh
© y

Allah n emirlerini imtisal edib ilm-ü hikmet dairesinde hareket ediniz ki umduklar n za nail olas n z.

Burada dini islâm n ruhu ve kitab n hikmeti nüzulü olan pek mühim bir mes'ele vard r ki hak ve ihkak

hak
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kaz yyesidir. Kâfirlere kar' böyle mücadele ve ta'k b emirlerini görüb de onlara h yanet etmeyi, haks zl k

yapmay , yapmad klar 'eyi isnad ile iftira etmeyi muktezai diyanet zannetmemelidir. Hak, kâfire dahi

taallûk etse yine hakt r. Ve bir dinin kemali telâkkiyat hukukiyyesinin 'umulü ve ciddiyyetinde ve islâm n en

büyük inki'af adil kuvvetinin tecelliyat nda aranmak lâz m gelir. Kâfirin küfrü, hukukuna tecavüzü mübah

k lmaz. Dini hakk n icab kâfirin dahi lehinde aleyhinde ancak Allah n inzâl buyurdu+u kanun hak ve

ahkâm ma'dilet ve esbab ilmile hukmetmektir. Çünkü ya Muhammed:
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Meali 5erifi

Elhak biz sana bihakk n kitab indirdik ki insanlar aras nda Allah n sana gösterdi+i vechile hukm edesin;

hâinlere müdafaa vekili olma 105 Ve Allaha isti+far eyle, çünkü Allah gafur, rahîm bulunuyor 106

Nefislerine h yânet edib duranlar taraf ndan mücâdeleye kalk 'ma, çünkü Allah vebal yüklenen, h yanetkâr

olan kimseleri sevmez 107 nsanlardan gizleme+e çal ' rlar da Allahdan gizleme+i dü'ünmezler, halbuki

onun
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raz olm yaca+ tezvirat tertib ederlerken o yan ba'lar nda, hem Allah her ne yaparlarsa muhît bulunuyor

108 Haydi siz öyle yapd n z: bu Dünya hayatta tuttunuz taraflar ndan kim mücadele edecek? Veya

üzerlerine kim vekil olacak? 109 Halbuki kim bir kötülük yapar veya nefsine zulm eder de sonra Allah n

ma+firetine s + n rsa Allah bir gafur, rahîm bulur 110 Maamafih kim bir vebal kazan rsa onu s rf kendi

aleyhine kazan r, Allah alîm, hakîm de bulunuyor 111 Her kim de bir cinayet veya bir vebal kazan r da

sonra onu bir bîgünah n üzerine atarsa 'üphesiz bir bühtan ve aç k bir vebal daha yüklenmi' olur 112

Allah n fazl-ü rahmeti üzerinde olmasayd onlardan bir taife seni bile hukümde haktan 'a' rtmay

kurmu'lard , maamafih onlar yaln z kendilerini 'a' r rlar, sana hiç bir zarar edemezler, nas l edebilirler ki

Allah sana kitab ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana bildirmektedir, hem Allah n senin üzerinde

fazl çok büyük bulunuyor 113 Onlar n f z lda'malar n n ço+unda hay r yoktur, ancak sadaka vermeyi veya

bir ma'ruf i'lemeyi veya insanlar n aras n düzeltmeyi emreden ba'ka, ve her kim bunu Allah n r zas n

arayarak yaparsa yar n biz ona büyük bir ecir verece+iz 114 Her kim de kendisine hak tebeyyün ettikten

sonra peygambere muhalefette bulunur ve mü'minler yolunun gayr s na giderse biz onu gitti+ine b rak r z

ve kendisine Cehennemi boylat r z ki o ne fena gidi'dir 115 Do+rusu Allah kendine 'irk ko'ulmas n

ma+firet buyurmaz, ondan berisini ise diledi+ine ma+firet buyurur, kim de Allaha 'irk ko'arsa hak katte pek

uzak bir dalâle sapm 't r 116 Onu b rak b da sade di'ilere tap yorlar, ve sade yalâb k bir 5eytana tap yorlar

117 Ki Allah onu la'netledi, o da 'öyle dedi: Celâlin hakk için kullar ndan bir mukadder pay alaca+ m 118

Ve lâbüd onlar sap taca+ m, ve her halde onlar ümniyyelere dü'ürüb olmayacak kuruntularla

aldataca+ m, ve lâbüd onlara emr edece+im de hayvanlar n kulaklar n dilecekler ve lâbüd onlara

emredece+im de Allah n
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halk n ta+yir edecekler, ve her kim Allah b rak b 5eytan veliyy ittihaz ederse 'üphesiz aç ktan aç +a

husrana dü'mü'tür 119 O, onlar va'd verir, ümniyyelere ümidlere dü'ürür fakat 5eytan onlara kuru bir

aldatmadan ba'ka ne va'd eder? 120 'te onlar n varacaklar yer Cehennemdir, ve ondan halâsa hiç bir

çare bulam yacaklard r, iyman edib de iyi iyi i'ler yapan kimselere gelince yar n onlar alt ndan irmaklar

akar Cennetlere koyaca+ z, ebediyyen onlar da kalacaklar 121 Hakka Allah va'di, Allahdan daha do+ru

sözlü kim olabilir? 122 O, sizin kuruntular n zla da de+il, ehli kitab n kuruntulariyle de de+il, kim bir kötülük

yaparsa onunla cezalan r ve Allahdan beride ne bir veliy bulabilir ne de bir nasîr 123 Gerek erkeklerden

gerek di'i her hangi bir gi'i de mü'min olarak iyi i'lerden bir i' tutarsa i'te böyleler Cennete girerler ve

zerrece haklar yenmez 124 Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz

islâm ile Allaha tutmu' ve hanîf (sâde hakka boyun e+er muvahhid müslim) olarak brahim milletine

uymu'tur, Allah ki brahimi halil edindi 125 Halbukî göklerdeki ve yerdeki hep Allah nd r ve Allah her 'ey'i

muhît bulunuyor 126

__________

105.
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� î¤Û� a¡ b¬ä� Û¤Œ� ã¤a� b¬�£ãa¡ Biz sana «lâraybefih» olan bu
¡ Û¤a Ù

kitab ekmeli, bu Kur'an azimü''an hakk ile, hak tealân n insanlar üzerinde insanlar n ferden veya cem'an

yekdi+eri beynindeki hukukun künhünü muhtevi, velhas l hakk mübeyyin, bat ldan ve e+rilikten müberrâ

ve mahza 'er'i hakk ve adl-ü s dk gösteren bir düstûri hidayet olarak inzâl eyledik ki

›6é¢¨Ü£Ûa Ù
� í‰¨a� b¬à� 2¡ 
� î¤2� á� Ø
¢ z
¤ n� Û¡ alel'umum insanlar aras nda Allah n
¡ b�ä£Ûa å

sana gösterdi+i ilmi hak ve vahyi mutlak ile hukmedesin: insanlar aras nda itikadî veya amelî her nevi'

münazeat n hallinde kitabullah düstur ve vahyi medari huküm ittihaz edib hakk-u hakikatle bihakk n hâkim
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olas n ve alesseviyye her kese müstah kk oldu+u hakk n veresin.» -Yani kitâb n as l hikmeti- nüzulü

beynennas hukm-ü hâkimiyyet için hakk gösteren bir esas olmas ve bunun Peygambere inzâl edilmi'

olmas n n hikmeti de Peygamberin mintarafillâh varid olan vahyi ve vahiyden mütehass l ilmi müstak llen

medar hukm ittihaz etmesi ve vahiy varid olan hususatta buna muhalif di+er esbab ve delâili nazar itibare

almamas d r. Zira delâili saire s rf zahirî oldu+u halde vahiy künhi hakka muntab k bir ilmi zarurîdir.

Demek ki hâkimin vazifesi ne kendinin, ne de 'unun bunun reiy ve arzusunu de+il, ancak hakk takib

etmesi ve yakînen bildi+i bir hakk n h laf na asla hukmetmemesidir. Burada ilmi hâkimin muteber oldu+una

bir delil vard r. Fakat bunun bir rey-ü ictihad de+il, bir ilmi 'uhudî olmas 'artt r. Bunun için Hazreti Ömer

demi'tir ki «Allah n bana verdi+i rey ile hukmettim» demeyiniz, zira «

¢é¨Ü£Ûa Ú
� a‰� a� b¬à� 2¡ » vahiydir

ve Peygambere mahsustur. Sizin reyiniz ise ilim de+il, nihayet bir zand r.» Binaenaleyh hâkimler mücerred

rey-ü kanaatlariyle hukmedemezler. Esbab ve vesait sübutiyye taharrisine ve onlar n delâlet ne ittibaa

mecburdurlar. Bununla beraber maksad aslî hakka isabet oldu+undan hâkimin ilmi 'uhudî ile ma'lûmu

olan bir hususta ilmi h lâf na hukmetmesi asla caiz olmaz.

'te ya Muhammed, sen Allah n gösterdi+i vahiy ile hukmet

›b=à¦î–
� å
� îä©ö¡b¬‚
� Ü¤Û¡ å
¤ Ø
¢ m� ü� ë�  hâinler lehine hasîm olma: Yani kim olursa olsun
© 
velevse ümmetinden bulunsun hainleri müdafaa için beri' olanlara velevse milleti âharden olsun husumet

etme, daha aç kcas hâinler nam na müdafaa vekili olma, avukatl k etme.»- Bu âyetlerin Beni übeyr k

vak'as hakk nda nâzil oldu+una müfessirînin ittifak naklolunuyor. Ebuhayyan n nakline göre Kirmanî

demi'tir ki «bu âyetlerin Beni Zafer ibni Haristen Tu'metibni
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Übeyr k hakk nda nâzil oldu+unda müfessirînin icma vard r. Ancak ibni Bahr demi'tir ki münaf klar

hakk nda nâzil oldu ve bu «

å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a ó¡Ï á¤Ø
¢ Û� bà� Ï� » kavli lahîsine
¡ î¤n� ÷� Ï¡ å

merbuttur.» ilh.. Übeyr k n Be'ir, Bi'r, Mübe''ir nam nda üç o+lu bulundu+u ve bunlardan Be'irin

ba'kalar na isnad ederek Sahabe hakk nda hecviyye söyler bir münaf k oldu+u rivayet edildi+ine ve Tu'me

denilen de bu Be'ir oldu+una göre bni bahr n sözü dahi bu ittifaka münafi de+ildir. Bunun için Razî tlak

üzere der ki bu âyetlerin ekserîsi Tu'metibni Übeyr k hakk nda nâzil oldu+unda müfessirîn müttef ktir. Fakat

vak'an n keyfiyyetinde bir kaç rivayet vard r: Birisi; Tu'me z rhl bir gömlek sirkat etmi', taleb olununca sirkati

bir Yehudîye atfetmi', ikincisi: Z rh kendisine vedia b rak lm ', 'ahid de yokmu', taleb olununca inkâr etmi'.

Üçüncüsü: Taleb edildi+i zaman Yehudînin çald + n iddia etmi' ilh... Ekser müfessirînin muhtar na göre

rivayetlerin has l 'udur: Ensar miyan nda Beni Zaferden Tu'metibni Übeyr k nam nda birisi kom'usu

Katadetibni Nu'mandan bir gece bir un da+arc + içinde bir d r' -z rh- çalm ', da+arc + n y rt + ndan un

dökülerek götürmü', Zeyd ibni Semin nam nda bir Yehudînin nezdine b rakm ', Tu'me aranm ' z rh

bulunmam ', almad + na ve bilmedi+ine yemin etmi' b rakm 'lar, un izini ta'kib etmi'ler, Yehudînin evine

varm 'lar ve bulmu'lar, Yehudî bunu kendisine Tu'menin getirib b rakt + n söylemi' ve buna Yehudîlerden

'ehadet edenler de olmu'. Beni Zafer Resulullaha gitmi'ler, tu'menin beraetine ve Yehudînin h rs zl + na

'ahadet etmi'ler ve Tu'meyi müdafaa edib müslimanl k nam na Yehudîlerde mücadele eylemesini reca

eylemi'ler. Resulullah da zahirde müsliman olan Tu'menin yeminine ve bunlar n 'ehadetine binaen öyle

yapmak istemi', bunun üzerine min tarafillâh bu âyetler nâzil olmu' ve hâin ile müteberriyi do+rudan do+ru

bildirerek Resulullah ir'ad ve
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hatadan s yanet buyurmu'tur. Buna kar' Tu'me hakka teslim olub tevbekâr olacak yerde Mekkeye kaçm '

ve irtidad etmi'. Evvelâ, Sülâfe binti Sa'd nam nda bir kad n n yan na inmi', Hazreti hassan n bir 'i'rinden

dolay kad n bunu def' etmi', sonra Beni Selimden Haccac ibni allât nam nda birinin yan na gitmi' orada da

bir sirkat yapm ' tardolunmu', daha sonra yine h rs zl k için bir evin duvar n delerken duvar y k lm ' alt nda

kalm ', bir rivayette bununla da ölmemi', Mekkeden ç kar lm ', Arablardan bir tüccar kafilesine kar 'm ',

bunlardan bir meta' çalm ' kaçm ' ve fakat tutmu'lar, feci' bir surette öldürmü'ler, bundan dolay da

islâmda irtidad edenlerin hal-ü ak betini gösteren «
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nâzil olmu'tur. 5u halde sebebi nüzule nazaran hâinînden murad bu Tu'me ve buna muavenet edenler,

sureti umumiyyede de bu gibi haks zlar ve ahlâks zlard r.

5imdi hakk hâkimiyyet mes'elesinin ehemmiyyetini, hâkimlerin, 'ahidlerin, da'va vekillerinin

mes'uliyyetlerindeki deh'eti anlamal ki Allah tealâ islâmi zahirîye ve kavminin taleb ve 'ehadetine binaen

Tu'meyi müdafaaya meyletmi' olmas ndan dolay Peygamberi hatadan s yanet ederken, daha do+rusu

kendisine gaibi hbar eden bir mu'cize bah'ederken bir hâkimin velev bilmiyerek olsun velevse esbab

zahireye aldanarak olsun bir hâin lehine meyledib beriüzzimme olan bir kimseye husumet etmesi haddi

zat nda bir kusur oldu+unu i''ar için o hâinlere hasîm olma 106.

isti+far et. Çünkü

›6é� ¨Ü£Ûa Š¡1¡Ì¤n� 
¤ aë�  ve Allaha

›b7à¦îy
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ Allah ma+firet istiyenlere gafur,
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� æ

rahîmdir diye isti+fara da'vet etmeden di+er htarata geçmemi'tir. Fadl-ü rahmeti lâhiyye ile hikmet ve

nübüvvet sayesinde böyle bir kusur ve hatâdan s yanet buyurdu+u bil'ahare
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minnet ile yadedilecekse de evvel emirde isti+fara da'vet edilmesi her hâlde bir tab beli+ mü'' rdir.

Binaenaleyh bu tab beli+ hâinlerin h yanetlerini, haks zlar n haks zl klar n bile bile zulm-ü h yanete

muavenet edenlere ve bir hissi menfeat veya saikai taassub ve müdahene ile haks zl +a ter+ib ve te'v k

eyliyenlere ve kezalik hukmünde ahkâm hakk esas ittihaz etmeyib re'y-ü arzusuna tabi' olanlara kar'

'iddetini tasvir kabil olm yan gayet deh'etli bir tehdid-ü inzar ve tevbeye ter+ibi tazammun eder. Bunun

için bu 'iddet-ü cezaletle htarata devam olunarak buyuruluyor ki:

107.

›PƒÛa 6á¤è¢
� 1¢ã¤a� æ
� ìã¢bn� ‚
¤ í� å
� íˆ©�Û£a å
¤ …¡bv
� m¢ ü� ë� 
¡ Ç� 4

nefislerine h yanet edenler taraf ndan veya onlardan dolay mücadele etme, böylelerinin ne vekili

muhamisi ol, ne 'ehadetleriyle hukm et.»-

NEFS NE HIYANET, kendini aldatmak, bir menfeat celbediyor zu'mile bir zarar getirmektir. Bunun için bir

insan n ma's yete kdam ile kendini kaba ma'ruz k lmas kendini aldatmak ve emaneti ilâhiyye olan nefse

h yanet etmektir. Hâine tarafdar olmak da nefsine bir h yanettir.

›b7à¦îq©a� bã¦a�ì£
� æ
� b×
� å
¤ ß� ¢£kz
¡ í¢ ü� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ HAVVAN, pek hâin ESÎM,

pek günahkâr, ya'ni h yanetten sak nm yan ve günahtan çekinmiyen demektir. Bu ifadede srar ve

'tiyaddan tahzir ve tevbeye bir te'v k vard r. 108.

› ƒÛ a 
� ß¡ æ
� ì1¢‚
¤ n� 
¤ í� 
¡ b�ä£Ûa å

burada nefse h yanetin bir suretini izah ve nefislerine h yanet edenlerden bir k sm mahsusun tasviri vard r

ki bunlar

›4
¨ Š¤í� ü� bß� æ
� ìn¢î£¡j� í¢ ‡¤a¡ Allah n raz olm yaca+ sözler
¡6 ì¤Ô� Û¤a �åß¡ ó™

tebyit ederler ve bunu yapt klar vakit Allah yanlar nda iken ondan gizlemezler, Allaha kar' bunu

yapmaktan çekinmezler de insanlardan gizlerler.» Yukar larda da beyan olundu+u üzere TEBY T,

beytutetten
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veya beytten me'huzdur. Beytutetten oldu+una göre bir i'i geceleyin tedbir etmek, geceletmek, gece

karanl + nda yapmakt r. Beytten oldu+una göre de bir sözü manzum bir beyt, bir 'i'ir yapar gibi u+ra' b

uydurmak, tanz m etme+e çal 'makd r. Bu gibi kimseler de zihinlerinde veya aralar nda fena fikirler tertib

ederler. Bunlar herkesten gizli tutmak için geceleri kendilerine mahsus hafiy yerlerde ictima' ederek veya

veznine mevzununa uydurub beyt tanz m eder gibi çal 'arak ve süsliyerek Allah n raz olm yaca+ bir tak m

kararlar verirler, tezvirat uydururlar ve bunlar yaparken Allahdan korkmazlar, onu hiçe sayarlar da

insanlardan son derece çekinirler ve onlar aldatma+a çal ' rlar. Halbuki

›bÀ
¦ îz
� ìÜ¢à� È¤í� bà� 2¡ é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  onlar ne yap yorlarsa Allah hepsini muhîtt r.
© ß¢ æ

Hiç birini kaç rmaz, irinde gecinde cezalar n verir, böyle yapanlar binnetice kendilerini aldatm ' nefislerine

h yanet etmi' olmaktan ba'ka bir 'ey yapm ' olmazlar. Yapt klar fenal k bulunduklar muhît n içindedir.»-

Tu'me gibi hâinleri müdafaa ve himaye etmek isteyenler de bu gibiler miyan nda bulundu+u için bu tasvir

üzerine telvini h tab ile ve onlara tevcihi kelâm ile buyuruluyor ki:

Ey hâinleri müdafaa edenler! 109.

›á¤n¢ã¤a� b¬ç�  i'te siz ›õ¡ü
¬ � ¢ì¯ª¬ç¨ onlars n z, o kendilerini

aldatan, nefislerini h yanet eden kimselersiniz ki

›bî� ã¤¢†£Ûa ñ¡ìî¨z
� Û¤a óÏ¡ á¤è¢ä¤Ç� á¤n¢Û¤…� bu
�  bu hayat Dünyada o hâinler taraf ndan
mücadele ettiniz, haydi Dünyada bunu yapabilirsiniz, fakat böyle yapmakla onlar hak katen kurtard n z m ?

›ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� á¤è¢ä¤Ç� é� ¨£ÜÛa ¢4…¡bv
� í¢ å
¤ à� Ï�  sonra «
bd¦î¤,‘
� 
¤ Ç� 
¥ 1¤ã� ôŒ©v
¤ m� ü� bß¦ì¤í� » olan Yevmi k yamette o hâinler taraf ndan
§ 1¤ã� å
kim mücadele edecek?

›5¦ î×
¢ ìØ
¢ í� å
¤ ß� â¤a�  veya
© ë� ¤áè¡î¤Ü� Ç� æ
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onlar üzerine kim vekili muhammi olacak? Bütün o amelleri muhît olan Allah tealân n azab na kar'

olanlar n himayesini, avukatl + n kim der'uhde edecek dü'ünmüyor musunuz? binaenaleyh siz dünyadaki

bu mücadelenizle o hâinleri kurtarm ' olmad + n z gibi bil'akis onlar n mes'uliyyetlerine i'tirak ederek

nefsinize h yanet etmi' ve kendinizi aldatm ' oluyorsunuz. Ve Allah tealâ Peygamberine «

6á¤è¢
� 1¢ã¤a� æ
� ìã¢bn� ‚
¤ í� å
� íˆ©�Û£a å
¤ …¡bv
� m¢ ü� ë� » buyurdu+u için, kendinizi onun
¡ Ç� 4
'efaatinden de mahrum etmi' bulunuyorsunuz. Maamafih bu böyledir diye me'yus olub da kendinizi

büsbütün h yanete kapt rmay n z, hemen tevbe ve isti+far ediniz. Çünkü 110.

›aõ¦ì¬
¢ 3
¤ à� È¤í� å
¤ ß� ë�  her kim ba'kas na bir kötülük yaparsa ›é¢
� 1¤ã� ¤áÜ¡Ä
¤ í� ë¤a� 
ve yâhud kendine zulm eder de

›é� ¨Ü£Ûa Š¡1¡Ì¤n� 
¤ í� �á£q¢ sonra Allaha isti+far ederse

›bà¦îy
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� é� ¨£ÜÛa †¡¡ví�  Allah gafur, rahîm bulur. Lâkin adam sende Allah gafur
rahîmdir diye mahrurlan b da günah ist hfaf etmemelidir. Zira 111.

›é©6
¤ í� bà� �ã£b¡Ï� bà¦q¤a¡ ¤k
¤ í� å
¤ ß� ë�  her kim bir ism kazan rsa
¡ 1¤ã� óÜ¨Ç� é¢j¢
¡ Ø
¡ Ø
onu ancak nefsine kazanm ' olur. O günah ile bozulan kendi nefsidir. Ve onun zarar-ü vebalini çekecek

olan ancak kendisi olur. Ve bunun için her günah nefse bir h yanettir. Günahdan htiraz etmek lâz m gelir.

Çünkü Allah gafur rahîm olmakla beraber

›bà¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  dir de ilmiyle
© y

her 'eyi, herkesin her maksad n , gizli a'ikâr her günâh n bilir, hikmetinden dolay da her günâh failine

isnad eder, cezas n ona çektirir. O halde 112.

kim bir hat e veya isim kesb eder de

olmayan

›bà¦q¤a¡ ë¤a� ò¦d� î¬À
� ¤k
¤ í� å
¤ ß� ë�  her
© 
¡ Ø

›bd¦í¬Š©2� é©2¡ â¡Š¤í� �á£q¢ sonra bu meksubunu hiç alâkas
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beri bir kimseye atarsa

›b;ä¦îj©ß¢ bà¦q¤a¡ë� bã¦bn� è¤2¢ 3
� à� n� y
¤ a †¡Ô� Ï�  muhakkak bir büthan

ve aç k bir ism yüklenmi' olur.»- Hasagîre, ism kebîredir. kincisi, hat e yaln z yapanda kalan zenbi kâs r,

ism ise zulm-ü katil gibi ba'kas na tecavüz eden zenbi müteaddîdir. Üçüncüsü, hat e gerek an den olsun

gerek hataen yap lmas lây k olmayan, ism ise amden husule gelendir. Demek ki ba'kas na iftira edilen

günâh gerek büyük gerek küçük olsun her iki takdirde iftiran n kendisi pek büyük bir günâht r. Mahiyyeti

iftira birdir. Ba'kas na yapmad + bir fenal + bühtan etmek haddizat nda a+ r bir kebîre oldu+u gibi kendi

günâh n ba'kas na atfetmek o günâha bu a+ r kebîreyi ilâve etmektir. Binaenaleyh bütün bunlardan ihtiraz

etmek ve 'ayed böyle bir 'ey olmu'sa derhal tevbe ve isti+far edib halalla'mak lâz m gelir.

Bu ht rattan sonra böyle nefislerine h yanet edib tebyiti kavl ile me'gul hâinlerden bir k sm n n

Resulullah bile i+fal ve idlâl etmek istediklerini hbar ve buna mukabil Resulullah n bifadl hi tealâ smetini

ilân ve ulüvvi kadrini beyan ile 'ükr-ü mücahedeye sevk için tab sab k n mahz ni'met oldu+unu gösteren

bir minnet-ü iltifat mahsus ile buyuruluyor ki.

Ya Muhammed! 113.

›é¢n¢à� y
¤ ‰� ë� Ù
� î¤Ü� Ç� ¡é¨£ÜÛa 3
¢ š
¤ Ï� ü� ì¤Û� ë�  üzerinde Allah n

fadl , yani her ni'metten fazla bir ni'met olan nübüvveti ve rahmeti, ya'ni h fz-u smeti olmasa idi

›6Ú
� ì¢Ü£š
¤ a� á¤è¢ä¤ß¡ ò¥1� ö¡b¬Ÿ
� ¤o�à£è� Û�  o hâinlerden bir güruh seni mutlaka 'a' rtmak
¡ í¢ æ
istemi'lerdi.»- Zira Tu'menin kavmi onun sâr k oldu+unu bildikleri halde Peygambere gelmi'ler, onu

müdafaa ve mücadele ile beraet ettirmesini ve sirkati Yehudîye isnat etmesini taleb etmi'ler ve bu suretle
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bat l ve hata bir huküm verdirmek istemi'lerdi. Halbuki onlar

›á¤è¢
� 1¢ã¤a� ¬ü�£ a¡ æ
� ì¢Ü£š
¡ í¢ bß� ë�  bununla ba'kas n de+il, ancak kendilerini dlâl
ediyorlard . sm-ü udvana teavün ve yalan yere 'ehadet ve bühtan ile kendilerini dalâlete dü'ürüyorlar,

›õ§6ó
¤ ‘
� ¤åß¡ Ù
� ã� ë¢Š£š
¢ í� bß� ë�  halde ve istikbalde sana bir zarar yapm ' olm yorlard .
Çünkü sen hükmünü zahiri hale bina edecektin ve h laf ma'lûm ve müsbet olmad kça bir hâkimin vazifesi

de zahir ile hukmetmek olaca+ ndan o hukmün mes'uliyyeti sana aid olm yacakt . Halbuki sen bu kadarla

kalm ' de+ilsin

›ò� à� Ø
¤ z
� bn� Ø
� î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa 4
� Œ� ã¤a� ë�  Allah sana kitab
¡ Û¤aë� l
¡ Û¤a Ù

ve hikmet indirdi

›6á¢Ü� È¤m� å
¤ Ø
¢ m� á¤Û� bß� Ù
� à� �Ü£Ç� ë�  ve bilmedi+in esrar-ü hakaik sana

bildirdi.- kitab, her delilin fevk nda bir delil, hikmet, ilm-ü amelde hakk-u savaba isabet için en büyük bir

haslet ve bu ilmi ledün zevahirin maveras n gösteren ve zahir-ü bat nda hatadan ve zarardan s yanet eden

bir rahmeti lahiyye, bir ayni yakîn

›bà¦îÄ
� î¤Ü� Ç� ¡é¨£ÜÛa 3
¢ š
¤ Ï� æ
� b×
� ë�  ve bu
© Ç� Ù

suretle Allah n sana fadli azîm oldu. Binaenaleyh sen, nübüvveti âmme ve riyaseti tamme ile zahir-ü

bat nda hatadan ma'sum olarak hukmedersin ve sana hiç bir vechile bir zarar gelmek ihtimali yoktur.

O hâinlere bakma 114.

›á¤è¢íì¨v
¤ ã� ¤åß¡ Š§îr©×
� óÏ© Š� î¤
� ü�  onlar n f s lt lar n n,

tebyiti kavl için ictima' edib gizli konu'malar n n ço+unda hay r yoktur

›
� î¤2� 
¤ a¡ ë¤a� Ò
� 2¡ Š� ß� a� å
¤ ß� ü�£ a¡ ancak
¡6 b�ä£Ûa å
§ 5� •
§ ëŠ¢È¤ß� ë¤a� ò§Ó� †� –
bu miyanda sadaka veya bir ma'ruf veya beynennas bir islâh emredenler, bu üç maksaddan biri için

toplan b gizlice konu'anlar müstesna.

›é¡¨Ü£Ûa p
� Š¤ß� õ� b¬Ì� n¡2¤a Ù
� Û¡‡¨ 3
¤ È� 1¤í� å
¤ ß� ë� 
¡ b™
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ve her kim bunlar Allah r zas için yaparsa

›bà¦îÄ
¤ a� é¡îm©¤ìªã¢ Ò
� ì¤
� Ï�  yar n ona
© Ç� aŠ¦u

büyük bir ecir veririz.»- Demek ki ba'ka bir maksadla de+il, Allah r zas için olmak 'artiyle bu üç maksadla

de+il, Allah r zas için olmak 'artiyle bu üç maksaddan birisi için akdi ictima' edib gizlice konu'mak

mü'avere ve müzakere etmek caiz ve hatta medubdur. Bunlar n haricindeki ictimaat ve müzakerat

hafiyyede ise hiç bir hay r yoktur. Mü'minlerin bunlardan sak nmalar ve bu gibi ictimaata i'tirak etmemeleri

ve hattâ men' eylemeleri lâz m gelir.

SADAKA, MA'RUF, ISLAHI BEYN; Bu üç kelime a'mali hayriyyenin hepsine 'amildir. Zira nâsa müteaddi

olan ameli hayr ya iysali menfeat veya def'i mazarrat içindir. Menfeat ise ya mal vermek gibi cismanîdir.

Sadaka ile bu nev'a i'aret olunmu'tur. Veya ruhanîdir. Emir bilma'ruf ile de bu nev'a i'aret olunmu'tur.

Islâh beynennâsda def'i zarar k sm na i'arettir. Görülüyor ki bütün bunlarda va'di ecir emre de+il, «

¤ È� 1¤í� å
3
¤ ß� ë� » diye fi'le ta'l k edilmi' ve Allah r zas için olmakla da takyid olunmu'tur. 115.
›ô†¨è¢Û¤a é¢Û� å
� �£îj� m� bß� †¡È¤2� å
¤ ß¡ 4
� ì
¢ �Š£Ûa Õ
� í¢ å
¤ ß� ë�  her kim bu
¡ Ó¡b’
suretle kendisine hak tebeyyün ettikten -ya'ni berveçhi balâ kitaü hikmet ve ilmi ledünnî ile izhar hakikat

ederek risalet ve hâkimiyyeti Muhammediyyeyi isbat ve i'lân eden mu'cizei gaybiyye ve hidayeti ilâhiyye

anla' ld ktan- sonra Peygambere ' kak eder

mü'minler yolunun gayr s na ittiba' ederse

›å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a 3
� Š� î¤Ë� É¤j¡�n£í� ë�  ve
¡ îj©

›ó¨Û£ì� m� bß� é©¡Û£ ì� ã¢ biz onu döndü+ü tarafa çevirir

›6á� �ä£è� u
� é©¡Ü–
¤ ã¢ë�  ve Cehenneme basar z ›a;Š¦î–
¤ õ� b¬
� ë�  ve fakat bilir misiniz
© ß� p
o cehennem ne fena
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bir yerdir?» -Bu âyet balâda nakl edildi+i üzere Tu'menin h yaneti beyan lâhî ile tebeyyün edince hakka

teslimi nefs etmeyib Mekkeye firar ve irtidad etmesi üzerine nâzil olmu'tur.

5IKAK VE MÜ5AKKA, 'akk dan, ayr l p muhalefete geçmektir.

Sebili mü'minîn, i'tikad ve amelde mü'minlerin tuttu+u tar k tevhid ve diyni kayy md r ki Allaha ve

Resulullaha ve ülül'emre itaat yoludur. Bunun gayr s na tabi' olmak da tar k tevhidden ç kmakt r. Mü'minler

yolu olam yaca+ ma'lûmdur. Binaenaleyh Resulullaha ' kak mü'minler yolunun gayr s na gitmek demek

olaca+ a'ikâr oldu+u halde bunun «

� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a 3
å
� Š� î¤Ë� É¤j¡�n£í� ë� » diye ayr ca tasrihi
¡ îj©

elbette 'ayan dikkattir. Demek ki Resulullaha ittiba' gibi sebili mü'minîne ittiba' dahi sarahaten matlûbdur.

Resulullahdan nass kat'î varid olan hasusatta Resullulaha ' kak ile mü'minler yoluna gitmemek mütelâz m

ve ayn 'ey ise de nass varid olm yan hususatta bu telâzüm zahir de+ildir. Mü'minler «

� íˆ©�Û£a é¢à� Ü¡È� Û� á¤è¢ä¤ß¡ Š¡ß¤ü
å
� ¤ aóÛ¡ë¯a¢ ó¬¨Ûa¡ë� 4
¢ �Š£Ûa óÛ� a¡ ê¢ë¢…£‰� ì¤Û� ë�
¡ ì
6á¤è¢ä¤ß¡ é¢ã� ìÀ
¢ j¡ä¤n� 
¤ í� » nass na tevfikan ittifak ve icma' ile bir yol tuttuklar zaman ba'z kimseler
mü'minlerin tuttu+u bu yola muhalefet ettikleri halde Resulullaha do+rudan do+ru ' kak ve muhalefet

mevk inde bulunmam ' olduklar n iddia edebilirler. 'te «

ô†¨è¢Û¤a é¢Û� å
� �£îj� m� bß� †¡È¤2� å
¤ ß¡ 4
� ì
¢ �Š£Ûa Õ
� í¢ å
¤ ß� ë� » dan sonra «
¡ Ó¡b’
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a 3
å
� Š� î¤Ë� É¤j¡�n£í� ë� » kaydinin tasrihi bu ikisinin bizzat matlûb ve mütelâzîm
¡ îj©

bulundu+unu, ya'ni Resulullaha ' kak mü'minler yoluna gitmemek demek oldu+u gibi mü'minler yoluna

gitmemek de Resulullaha ' kak demek oldu+unu sarahaten anlatm ' ve binaenaleyh icma ümmet ile dahi

hüdân n tebeyyün edece+ini ve ona da ittiba n vücubunu göstermi'tir. Bunun için ulema Ehli sünnet ve

cemaat bu f kray icma ümmete ittiba n vücubunu ifade için sevkolunmu' bir nass olarak anlam 'lar ve

vechi delâleti muhtelif suretlerle izah eylemi'lerdir. « ttiba'» kelimesi
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de as l mes'elenin tabi yyet esas üzerinde deveran etti+ini gösterir.

ISLÂ, bir 'ey'i yakmak için ate'e atmak ve ate'e at b durdurmakt r. 'te hüda tebeyyün ettikten sonra

Resule ' kak eden ve mü'minler yolunun gayr s na ittiba' eden mürteddin ak beti budur. Buna muvakkat

sanmamal ve yaln z Tu'me gibi mürtedlere mahsus da zannetmemelidir. Çünkü 116.

¤ à� Û¡ Ù
å
� Û¡‡¨ æ
� ë…¢ bß� ¢Š1¡Ì¤í� ë� é©2¡ Ú
� Š� ’
¤ í¢ æ
¤ a� Š¢1¡Ì¤í� ü� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
›6õ¢b¬’
� í� dir. Yukar da ve yine bu Sûrede bu âyetin naz ri ehli kitab hakk nda geçmi' ve izah olunmu'
idi. Burada da Tu'me gibi mürtedlerle beraber Ehli kitab n gayri olan Ehli küfr-ü 'irk noktai nazar ndan sevk

olunmu'tur. Bunun için orada «

isnad ve iftiras na i'aretle «

é¡¨Ü£Ûa ¢å2¤a? Š¥í¤Œ� Ç¢ » « 6é¡¨Ü£Ûa å
¢ 2¤a ¢|î,
© à� Û¤a » gibi ibin

bà¦îÄ
¤ Š¡’
¤ í¢ å
¤ ß� ë� »
© Ç� bà¦q¤a¡ ô¬Š¨n� Ï¤a †¡Ô� Ï� é¡¨£ÜÛb2¡ Ú

buyuruldu+u halde burada 'öyle buyuruluyor:

›a†¦îÈ©2� ü¦ 5� ™
� �3
£ ™
� †¤Ô� Ï� ¡é¨£ÜÛb2¡ Ú
¤ Š¡’
¤ í¢ å
¤ ß� ë�  her kim Allaha 'irk ederse
art k dalâli baîd ile dalâlete dü'er gider, ya'ni öyle sap t r öyle sap t r ki tar k haktan pek uzaklara dü'er,

ma+firet ve rahmeti lâhiyyeden uzakla't kca uzakla' r.» -Binaenaleyh 'irk hem hakka bir iftira ve ismi azîm,

hem de bir dalâli baîddir. Ve her iki surette zulmi azîmdir. Maamafih ba'z mü'riklerde iftira haysiyyeti bariz,

ba'z lar nda da dalâl haysiyyeti barizdir. Bunun için her birinde ademi ma+firet makam na göre ta'lil

olunmu'tur. Ehli kitab n 'irki dalâletten ziyade bir eseri iftira, di+erlerinin 'irki iftiradan ziyade bir eseri

dalâlettir. 5u halde biri ahlâks zl +a, biri de cehalete raci' demektir. Ve bunlar n her ikisi de tevbesiz kabili

ma+firet de+ildir. Fakat cehaletten münbais olan 'irk erbab n n terakk yat ilmiyye ve akliyye ile 'irkten vaz

geçmeleri melhuz oldu+u halde mahza ahlâks zl ktan münbais 'irk erbab ilmide
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terakki ettikçe ba+y-ü tu+yan n art r r, iftiras na devam etmek için daha ziyade vas ta bulmu' olur. Bundan

dolay d r ki Ehli kitab hakk nda «

á¢ç¢õ� b¬u
� bß� †¡È¤2� å
¤ ß¡ ü�£ a¡ l
� bn� Ø
� íˆ©�Û£a Ñ
� Ü� n� 
¤ a bß� ë�
¡ Û¤a aìm¢ë@a¢ å
á¢Ü¤È¡Û¤a » buyurulmu'tur. Gerçi ilmin tehzibi ahlâk hususunda büyük ehemmiyyeti vard r. Lâkin ahlâk i'i
ilimden ziyade bir irade ve ihtisâs i'i oldu+undan iyman için sade ma'rifet kâfi olmad + gibi te'minat

ahlâk yye için de sade ilim kâfi de+ildir. E+er kâfi olsa idi hiç bir kimse hakk bilirken yalan söylemez,

h lâf na hareket edemezdi. Bir gaflet, bir 'efvet, bir gadab, bir hased, bir i'tiyad, bir ümid, bir yeis, bir gurur,

ba'zan bir kimseye pek iyi bildi+i bir hak katin ve hatta bütün bildiklerinin h lâf n yapd rma+a kâfi gelir,

insan bir hakk anlar da kabul etmez olur mu? Deyenler, her hangi bir yalanc n n do+rusunu bilib dururken

yalanc l k etti+ini ve her hangi bir doland r c n n bilerek doland rd + n dü'ünemiyenlerdir. Bunlara öyle ise

kesenizi önünüze gelene adama teslim eder misiniz? denilse hay r diyeceklerine 'üphe yoktur. Kezalik

bütün fenal + n ba' cehalette ve maarifsizliktedir» deyenler» zeki veya tahs l görmü' e'irran n 'irretinden

daha çok korktuklar n hisab etmeyenlerdir. blis bunun en büyük misali, 'eytanet de bu ma'nan n menba'

ve masdar d r. Cahillerinin 'irki de esas nda böyle 'eytanetkâr hâinlerin tahrifi hakk ile tezvir ve iftiralar na

aldan b kap lmalar n n eseridir. Vesait i+faliyyenin en müesserii 'ehvet ve dâ yei 'ehvetin en müheyyici

ise kad nd r. «

õ¡b¬
� ä£¡Ûa �åß¡ p
£ Ûa ¢k
£ y
¢ 
� í¡£‹¢ »
¡ aì� è� �’
¡ b�ä£ÜÛ¡ å

'te sûrei Nisada Ehli 'irkin iki nev'i mütemasil iki âyette iftira ve dlâl haysiyyetlerile ta'lil olunarak ademi

ma+firette birle'dirildikten ve bu suretle buradan yukar irca nazar ettirildikten sonra bunlar n dalâli baîdleri

sûrei Nisa mevzuu ile mütenasib olmak üzere 'u suretle izah olunuyor:

117.

›b7q¦bã� a¡ ¬ü�£ a¡ é¬© ã¡ë…¢ å
¤ ß¡ æ
� ìÇ¢†¤í� ¤æa¡ Allaha 'irk edenler Allah b rakarak

ancak inâse dua ederler,
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kanc klara ça+ r r, kanc klara taabbüd ederler, onlar n en ziyade peresti' ettikleri, gönül verib yalvard klar

veya nam na da'vet ettikleri ma'budlar kanc klar olur.»- Bunlar n nazar nda ilâh mefhumu ma'bud

tasavvuru her 'eyden evvel bir kad n hayalidir. Ve bunun içindir ki putlar n n ekserisi inâs suretinde inas

ismindedir. Bunlar nefislerinden ba'ka bir fail görmek istemediklerinden ma'budlar n müessir, hâkim, fa'al

olmak üzere de+il, kendilerine mutavaat mek inde bulunacak, hevalar na râm olacak di'i unsurlarda

münfail mahiyyetlerde ararlar ve bu hâletiruhiyyeden dolay d r ki bir i'te kendilerine bir reis intihab edecek

olsalar böyle yumu'aklar ve âcizleri seçerler. Müfessirîn burada inâs kelimesini müennesi gayr hak kî

ma'nâsile asnam diye te'vil etmi'ler ve bununla inâs suretinde süslenir, müennes isimleriyle yad edilir bir

tak m asnama peresti' edildi+ini göstermi'lerdir. Arab mü'riklerinin ellât, el'uzzâ, menat gibi inâs

isimleriyle müsemmâ bir çok putlar vard ki ellât, ellâhin müennesi, el'uzzâ, el'azîzîn müennesidir ve

denilmi'tir ki Arab n her kabîlesinin bir sanemi vard ve onlar beni fülân n ünsas , beni fülân n ünsas diye

yad ederlerdi, ya'ni saneme ünsa derlerdi.

gça Yunanl lar ve saire gibi put perest akvam n ekser

asnamlar da di'i oldu+u ma'lûmdur. Binaenaleyh bu ma'nâ haddi zat nda sahihdir. Fakat bunu anlamak

için inâs kelimesini ma'nây hak kîsinden ç karma+a lüzum yoktur. Her hayal bir neticesi olarak mülâhaza

edilmek ve inâs ma'nây hak kîsile mutalea etmek hem as ld r hem de âyetin ruh mazmununa daha

muvaf kt r. Ya'ni mü'rik ruhunun gayei ma'bud kad nd r. Onun nazar nda taabbüdün en büyük misali

taabbüdi nisvand r (

âbÏë… oÛì× ) (Culte de femme) o bütün zevkini, bütün ilham n kad ndan

almak ister, kad n zevki onun için azami lezzât olur. Onun bütün hayalât n n ba' nda bir kad n hayali vard r.

Ve bundan
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dolay her oturdu+u yerde, her hurmet edece+i mevk 'de güzel bir kad n resmi arar. Asnam n ve hele ekser

ansam n kad n ismile tesmiye edilmi' olmas da kad n taabbüdünün ruha hâkim olmas ndan münba' stir.

Asnam n mevk i buna bir remz, bir timsal olmaktan ibarettir. Bu suretle fevkal'âde veya muhayyel güzellerin

suretleri ta'mim olunarak onlar n hayalleri kar' s nda di+er kad nlar tahk r edilir. Ve en çirkin bir kad n, en

güzel bir puttan daha k ymetli olmak lâz m gelirken ma'budunu kad n telâkk eden mü'riklerin elinde hak kî

kad nlar öyle bir ibtizale dü'erler ki hurmet 'öyle dursun en basît hukuk insaniyyeden bile mahrum

edilirler. Da'vaya bakars n z kad n her 'eydir. Fi'liyyata bakars n z kad n oyuncaklar n en sefili olmu'tur. Bu

hal mü'riklerin öyle bir dalâleti ve 5eytanlar n öyle bir desisesidir ki her hangi bir 'ey'i sevecek olsalar ona

mutlaka bir kad n tasavvuru kar 't r rlar. Güne'e taparlar di'i tasavvur ederler. Y ld za taparlar di'i tasavvur

ederler, Melâikeye taparlar, inâs tasavvur ederler ve bu suretle bütün zevk taabbüdü 'ehevatta toplay b

haklar hak katleri hayallere feda ederek kad n hayalleri kar' s nda hak kî kad nlar paymal ederler.

Burada 'unu da htar etmek lâz m gelir ki taabbüdün bir mahabbet ve ümid bir de mahafet ve ha'yet

vichesi vard r. Dua evvel emirde mahabbet ve ümid ifade eden bir taabbüddür. Halbuki mü'riklerin havf-ü

ha'yet ma'budlar da yok de+ildir. Ve böyle korku ve deh'et ma'budlar da ekseriyyetle erkelerden intihab

olunmu'tur. Netekim Arablar n dahi «

3jç » ve « é–îÜ‚Ûa ô‡ » gibi erkek isimli sanemleri de

vard . Bunlardan kaç l r ve 'erlerindne kurtulmak için taabbüd edilir. Bu hak kî bir taabbüd de+il, bir nevi'

müdahenedir. Bunlar bir «

óÛë » olmaktan ziyade bir « Šî–ã » gibi tutulur ve birinin 'errinden

di+erinin kuvvetine iltica olunur. Mü'riklerin kar' s nda birer
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kad n kesilirler ve bir kahramana arz endam veya dehalet eden kanc k bir kad n halinde dö'enir yalvar r

yaltaklan rlar. Binaenaleyh «

b¦q¦bã� a¡ ü
¬ �£ a¡ » kasr nas l sahih olur denilmemelidir. Evvelâ böyle bir sual

varid olmamak için alel' tlak «

� ë†¢j¢È¤m� æ
æ
¤ a¡ » buyurulmam ' « æ
� ìÇ¢†¤í� æ
¤ a¡ » buyurulmu' ve

bununla mü'riklerin dalâli be'îdleri as l mahabbet ve ümid yolundan ba'lam ' oldu+u anla' lm 't r. Saniyen

«

bq¦bã� a¡ ü�£ a¡ » istisnai müferra+ duan n mefulü oldu+u gibi failinden hal olmas da caiz olaca+ ndan

mü'riklerin Allah b rakmakla onun mâdunundaki kuvvetler kar' s nda inâs haline dü'tüklerine dahi i'aret

olunmu' olur.

Evet, mü'rikler Allah b rak rlar da ancak inâse dua ve taabbüd ederler. Veya Allah n madunundakilere

kad n gibi yalvar rlar

›a=†¦íŠ©ß� bã¦bÀ
� î¤,‘
� ü�£ a¡ æ
� ìÇ¢†¤í� æ
¤ a¡ë�  ve böyle yapmakla

Allah b rak b bir 5eytan meride dua ve taabbüd etmi' olmaktan ba'ka bir 'ey de yapm ' olmazlar.»- Bunu

onlara yapt ran, te'v k eden 5eytand r. Onlar n inase tapmalar ya 5eytana tapman n ayn veya

mukaddimesi veya neticesidir. Aksay mahabbetlerini bir Allaha hasretmeyib de kad nlara hasretmi'

olanlar, 5eytana aldanmaktan, 5eytana kul olmaktan kurtulamazlar. Netekim «

æ
� c¤�’
£ Ûa 3
¢ ö¡bj� y
� õ¢b
� ä£Ûa� = kad nlar 5eytan n a+lar d r» denilmi'tir. 5eytanlar ba'ka tar k
¡ bÀ
ile aldadamad klar n en ziyade kad nla aldat rlar. Bu suretle mü'riklerin asnama peresti'leri de 5eytan n

emridir. Kezalik bütün havl-ü kuvvetin men'ba olan Allah b rak b da onun madunundakilere kad n gibi

yalvaranlar kendilerini bir 5eytan merîde teslim etmi' olmaktan ba'ka bir 'ey yapm ' olmazlar.

MERÎD, MAR D, hayr ile alâkas yok demektir. Türkçe bunun tahrifi olarak «meret» ta'bir olunur. Bu

maddenin asli terkibi kaypakl k ma'nâsile alâkadard r. Netekim «

…Šßa » yalab k «

Š� í‰¡aì� Ó� ¤åß¡ …¥�£Šà� ß¢ 
¥ Š¤•
� » yalç n s rça seray, « õa…Šß », ot
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bitmez kumsal yer veya kas + nda k l bitmez kad n, «

õa…Šß êªŠv‘ » yapra+ dökülmü' ç plak a+aç

demektir.

Öyle bir 5eytan merîd ki 118.

kendinden uzakla't rm 't r.

›<é¢¨Ü£Ûa é¢ä� È� Û�  Allah onu la'netlemi', hayr ile alâkas n kesib

›4
� bÓ� ë�  o da Allaha kasem ile demi'tir ki

›b=™
¦ ëŠ¢1¤ß� bj¦î–
¤ ß¡ �æ
£ ˆ� ‚
� �  elbette ben senin kullar ndan mefruz,
© ã� �Ú…¡bj� Ç¡ å
¡ �m£ü
mukadder bir nasîb alaca+ m 119.

›á¤è¢�ä£�Ü£™
¢ � ë�  ve elbette onlar haktan 'a' r b sapt raca+ m
¡ ü

›á¤è¢�ä£î� ä¡£ß� ü
¢ � ë�  ve elbette onlar ümniyyelere dü'ürece+im, ya'ni dipsiz emeller bo' ümidler, yalan
sevdalar, bat l mefkûreler, idealler, umumcamalarla imrendirece+im

emredece+im

›á¤è¢�ã£Š� ß¢ü
¨ � ë�  ve elbette

›â¡bÈ� ã¤ü
�¤ a æ
� a‡� a¨ �å
£ Ø
¢ n£¡j� î¢Ü� Ï�  de hayvanlar n kulaklar n do+rayacaklar, bu

veçhile Allah n halâl k ld + n haram k lacaklar.»- Arablar bir di'i deve be' defa do+urur ve be'incisi erkek

olursa kula+ n dilerler ve art k ondan intifa haram addederlerdi. Ba'z müfessirîn de demi'lerdir ki putlara

ibadet için kurbanl k ni'anesi olmak üzere en'am n kulaklar n keserler ve bu, bir küfr iken ibadet

zannederlerdi.

›á¤è¢�ã£Š� ß¢ü
¨ � ë�  ve elbet emredece+im ›6é¡¨Ü£Ûa Õ
� Ü¤
� �£æŠ¢î£¡Ì� î¢Ü� Ï�  de

Allah n h lkatini ta+yir edecekler.»- H lkatin suretini veya s fat n de+i'tirerek vechini tahvil edecekler, f trati

kemaline götürecek yerde bozacaklar ç + r ndan ç karacaklar. Tefsirlerde varid olan misallere nazaran

kad n erkek, erke+i kad n yapma+a çal 'acaklar, kad n yerine erkek, erkek yerine kad n kullanacaklar,

b y klar n sakallar n yolacaklar suratlar n boyayacaklar, k l klar n de+i'tirecekler, kulak burun kesib göz

ç karacaklar, erkekleri i+di' edib had m a+as yapacaklar, a'zalar n vezaifi
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h lk yyelerinin h lâf na kullanacaklar, nikâh yerine sifah edecekler temizi b rak b pisliklere ko'acaklar,

menfeat b rak b mazarrat ht yar edecekler, ciddiyyât at b e+lenceye heves edecekler, vazifeden kaç b

oyuna gidecekler, do+urulu+u budalal k, e+rili+i hüner sayacaklar, halâla haram harama halâl, iyiye kötü,

kötüye iyi diyecekler, hay r yerine 'err i'leyecekler, 'mar edilmesi lâz m geleni tahrib, tahrib edilmesi lâz m

geleni 'mar edecekler, kanun st fay sui isti'mal ile h lkat h lâf na 'tiyadlar edinecekler, kanun h lkat

h lâf na i'ler yapacaklar, ruhlar n n f trat ndaki selâmet-ü safvetlerini bozacaklar, kanun hakk «

b6è� î¤Ü� Ç� 
� b�ä£Ûa Š� À
� Ï� ó©n�Û£a é¡¨£ÜÛa ñ� Š� À
¤ Ï¡ » olan diyni kayy m , s rat mustak mi, hak
perestli+i b rakacaklar, mahlûk hâl k yerine koyacaklar, tevhidden ç kacaklar, bat l dinler ve fikirler

arkas nda ko'acaklar, 'una buna taabbüd edecekler, 'eytanet pe'inde dola'acaklar, «

6é¡¨Ü£Ûa Õ
� Û¡ �3í†©j¤m� ü� » oldu+unu bilmeyecekler, bilseler bile tan m yacaklar.
¡ Ü¤‚

O merid mel'un 5eytan la'netlenince Allaha kar' bu be' sözü hâlen veya kalen kasem ile söyledi, bu

suretle Allah n kullar na musallat olarak onlardan maktu' bir h ssa alma+a karar verdi ki i'te 'irkin ba' ve

dalâlin menba budur. Kâinat içinde insanlara hasm olan ve insanlar n kalbine nufuz ederek onlar hakk-u

hay rdan 'a' ran mel'un bir kuvvei sariye vard r ki Allah n emrine ilk syan eden ve insanlar n akl n 'a' rtan

odur. Ve o 5eytan merid Allah n la'netine bu sözleri söylemek 'enaatini cami' böyle bir mel'undur. Ve

mü'rikler inase peresti' etmekle veya inas vaz' yyetine dü'mekle böyle bir 5eytana peresti' etmi'

olmaktan ba'ka bir 'ey yapmazlar. Halbuki:

›é¡¨Ü£Ûa æ
¤ ß¡ b¦£îÛ¡ë� æ
� bÀ
� î¤,�’
£ Ûa ˆ¡‚
¤ ß� ë�  Allah b rak b da 5eytan
¡ ë…¢ å
¡ �n£í� å
veliyyül'emr ittihaz edenler Allah n emrini dinlemeyib 5eytana itaat edenler

›b6ä¦îj©ß¢ bã¦aŠ� 
¤ 
¢ Š� 
� †¤Ô� Ï�  art k pek aç k bir surette ziyan ederler.
¡ 
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Zira 120.

› 6¤áè¡îä©£à� í¢ë� á¤ç¢†¢È¡í�  5eytan onlara mütemadiyen va' dler eder, ümniyyeler verir,

a+ zlar n n suyunu ak t r, fakat

›a‰¦ëŠ¢Ë¢ ü�£ a¡ æ
¢ bÀ
� î¤,�’
£ Ûa á¢ç¢†¢È¡í� bß� ë�  o mel'un

5eytan onlara gururdan ba'ka bir 'ey va'd etmez.»-

GURUR, insan n pek ho' bir 'ey buldum zannile keyflenib sonra onun pek fena bir 'ey oldu+unu

anl yarak müteellim olmas , önceden yalan yere sevinib sonradan cidden yirinmesi, ya'ni aldanmas d r ki

5eytan n bütün va'dleri ve ümniyyeleri hep böyle bir gururdan ba'ka bir 'ey ifade etmez 121.

›Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ i'te bunlar n, o 5eytan veliy ittihaz eden ma+rurlar n 5eytanlar beraber
›á¢�ä£è� u
� á¤è¢íë¨b¤ß�  me'valar , sonra var b girecekleri yer Cehennemdir.
›b–
¦ îz
� ë†¢v
© ß� bè� ä¤Ç� æ
¡ í� ü� ë�  ve ondan kurtulub kaçacak hiç bir yer bulam yacaklard r.
5eytan, mel'un oldu+u için ilel'ebed ma+firetten h ssas yoktur. 5eytan n h ssas na dü'mü', tuza+ na

geçmi' olan o mü'rikler de o mel'unun arkas nda dalâli be d ile dâll ve ma+firetten mahrumdurlar. Me+er ki

fursat elde iken tevbe ve isti+far edib 'irkten ve 5eytan veliy ittihaz etmekten vaz geçmi' olsunlar. O zaman

«

6õ¢b¬’
� í� å
¤ à� Û¡ Ù
� Û¡‡¨ æ
� ë…¢ bß� Š¢1¡Ì¤í� ë� » hükmüne dahil olurlar.

Bunlara mukabil 122.

ô©Šv
¤ m� p
� á¤è¢Ü¢
� p
� Û¡b�–
£ Ûa aìÜ¢à¡Ç� ë� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£aë� 
§ b�ä£u
¡ †¤ä¢
¡ bz
›a6†¦2� a� b¬è� îÏ© å
� í†©Û¡b
� ‰¢bè� ã¤ü
� ¤ a bè� n¡z
¤ m� ¤åß¡ iman edib iyi i'ler, salih ameller
yapanlar da altlar ndan rmaklar akan Cennetlere koyaca+ z, orada ilel'ebed muhalled olarak kalacaklar

›6b¦Ô£y
� ¡é¨£ÜÛa †� Ç¤ë�  bu da Allah n verdi+i va'ddir. Ve hakkoldu+unda hiç 'üphe yoktur. Çünkü
›5¦ îÓ© é¡¨£ÜÛa å
� ß¡ Ö
¢ †� •
¤ a� å
¤ ß� ë�  Allahdan daha do+ru sözlü kim olabilir?.
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Ey müslimanlar 123.

›l
£¡ ã¡bß� a� ü
¬ � ë� á¤Ø
¢ î£¡ã¡bß� b� 2¡ 
� î¤Û� 
¡6 bn� Ø
¡ Û¤a 3
¡ ç¤a� ó

Allah n bihakk n vadetti+i bu Cennete duhul gayesi ne sizin ümniyyelerinizle olur, ne de Ehli kitab n

ümniyyeleriyle.»- Naklolunuyor ki Müslimanlarla Ehli kitab birbirlerine kar' tefahur etmi'ler, her biri

indallah kendilerinin daha evlâ oldu+unu iddia etmi', Ehli kitab «bizim Peygamberimiz sizin

Peygamberinizden evvel, kitab m z kitab n zdan mukaddemdir. Ve biz dini brahim üzereyiz» demi'ler,

Yehudîler Cennete ancak Yehudî olanlar girecek, Nesarâ da ancak Nesarâ olan girecek diye iddia

etmi'ler, Müslimanlar da «bizim peygamberimiz sizin Peygamberinizden sonrad r. Ve Hatemül'enbiyad r

Kitab m z da sizin kitâb n zdan sonra ve onlara hâkimdir. Ve biz brahim ve smail ve shar dini üzereyiz ve

Cennete ancak bizim dinimizde olanlar girecek» demi'ler, bunun üzerine bu âyet ve ma'badi nâzil olmu'

ve böyle kuru kuru tefahurlerle mücerred arzular, kuruntular, ümidler, temennilerle Cennete girilemiyece+i

anlat lm ' ve onun yolu gösterilmi'tir. Allah n bu va'dine irmek için sade ümniyye ve temenni kâfi gelmez,

zira:

›=é©2¡ Œ� v
¤ í¢ aõ¦ì¬
¢ 3
¤ à� È¤í� å
¤ ß�  gerek Müsliman ve gerek Ehli kitab ve gerek saireden
her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalan r, ya Dünyada veya Ah rette veya her ikisinde onun bir cezas n

görür

›aŠ¦î–
¤ ß¡ é¢Û� †¤v
© ã� ü� ë� b¦£îÛ¡ë� é¡¨£ÜÛa æ
¡ ë…¢ å
¡ í� ü� ë�  ve kendisine

Allahdan ba'ka ne dehalet edecek bir veliy ne de kurtaracak bir yard mc bulamaz 124.

›å
¥ ß¡¤ìªß¢ ì� ç¢ë� ór¨ã¤a¢ ë¤a� Š§×
� ‡� å
¤ ß¡ p
� Û¡b�–
£ Ûa å
� ß¡ 3
¤ à� È¤í� å
¤ ß� ë� 
¡ bz
erkekten olsun di'iden olsun her kim de mü'min olarak salih salih ameller i'ler yara' kl i'ler yaparsa

›Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯b¢Ï�  i'te bunlar ›aŠ¦îÔ©ã� æ
� ìà¢Ü� Ä
¤ í¢ ü� ë� ò� �£äv
� Û¤a æ
� ìÜ¢
¢ †¤í� 
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Cennete girerler ve bir n k r kadarc k bile zulmedilmezler, Ya'ni en cüz'i, en ehemmiyyetsiz bir miktarda

bile haklar kesilmez. 'te Cehennem görmeden Cennete dühul hususunda Allah n hakkolan va'di kat'îsi

bunlar hakk ndad r.»-

NEKIR; Esasen hurma çekirde+inin zahr nda beyaz çukurcu+a denilir ki fidan bundan biter. Netekim

yar + ndaki ipli+e fetil, çekirde+e yap ' k ince kabu+a da k tm r denilir ve bunlar evzan ve mekadiri

hak reden kinaye olur. Lisan m zda da pek ufak tefek yerinde n k r k tm r ta'biri ma'ruftur. yman ve ameli

salih yapmak için en güzel din hankisidir? Diye münaka'aya, mübahaseye de lüzum yoktur. 125.

›é¡¨Ü£Û¡ é¢è� u
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¤ ß� ë�  dince o kimseden daha güzel kim
olabilir ki özünü yüzünü tertemiz Allaha tutmu', teslim etmi'

›å
¥ 
¤ ß¢ ì� ç¢ë�  ve bu halde her ne
¡ z

yaptise güzel yapm ' hasenat i'lemi', seyyiat yapmam ', i'ledi+i hasenat da Allah huzurunda yapt + n

bilerek gücü yetebildi+i kadar en güzel surette yapm '

›b61¦îä©y
� á� îç©Š¨2¤a¡ ò� �£Üß¡ É� j� �m£aë�  ve

haniyf ya'ni di+er dinlerken yüz çevirmi' bir müvahhid olarak brahim milletine, brahimin izince giden

hey'eti içtima' yyeye ittiba' etmi'tir. Çünkü

›5¦ îÜ©
� á� îç©Š¨2¤a¡ é¢¨£ÜÛa ˆ� ‚
� �m£aë�  Allah

brahimi halil edinmi'tir.» -Binaenaleyh ona ittiba' eden hey'eti içtimaiyye «
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HAL L, bir kimsenin umur-ü esrar aras na giren ve mahabbeti, kalbinin eczas na nüfuz eden dostu

demektir ki hiç bir haleli olm yan meveddet ma'nâs na hulletten me'huzdur. Ve Allah n brahimi halil

edinmesi onu
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bir halil gibi st fay mahsus ile tekrim etmi' ve mazhar esrar rabbanî k lm ' olmas ndan mecazd r. Allah

tealâ brahim aleyhisselâm bir tak m kelimat ile imtihan etmi' o da onlar itmam eylemi' olma+la «

b6ß¦bß� a¡ 
� óã£©a¡ » tekrimiyle imami enam yapm ', sirri ihyaya, melekûti a'lâ ve
¡ b�ä£ÜÛ¡ �ÙÜ¢Ç¡bu
süflâya muttali' k lm ', o da kavmini alettevali tevhidi lâhîye da'vet etmi', esnama, nücuma, 5ems-ü

Kamere ibadetten men'eylemi', Taguta kar' gelmi' Allah u+urunda ate'lere at lmaktan, o+lunu kurban

etmekten, mal n müsafirlere feda eylemekten çekinmemi', ahlâk lâhiyye ile tahallukta selefin hepsini

geçmi', st fai insanînin en yükse+i onda ve onun âlinde tecellî etmi', zürriyyeti -zalimler müstesna olmak

üzere- mülk-ü nübüvvetle mübe''er ve bekâm olmu'tur. Böyle bir halilüllah n milletine tâbi' olan zat da o

haliliyyetten elbette h ssayab olacakt r. 'te o zat «

å
� è¡u
¤ ë� o
¢ à¤Ü� 
¤ a� »
¡6 È� j� �m£a å
¡ ß� ë� é¡¨£ÜÛ¡ ó

diyen Muhammed aleyhisselâm ve etba sahihas ve bu din, dini islâmd r. Ve bundan güzel hiç bir din

yoktur. Aleyhissalâtü vesselâm demi'tir ki «Allah brahimi halil, Musay neciyy -ya'ni kelîm- ve beni habib

ittihaz etti, sonra buyurdu ki izzet-ü celâlim hakk için habibimi halilime ve kelimime muhakkak iysar ve

tercih edece+im» Filvak ' me'hur M 'rac hadislerinde sabit oldu+u üzere leylei M 'racda Resulullah Musay

alt nc , brahimi yedinci Semâda görmü' ve kendisi bunlar geçib makam Cibrîl olan Sidrei müntehaya ve

sonra onun da maveras na geçmi'tir. Mukayesei edyan noktai nazar ndan H ristiyanlar tealimi

nasraniyyenin daha güzel ve daha ulvî bir ruh telk n etti+ini ve binaenaleyh islâmdan daha ince ve daha

güzel oldu+unu iddia ederek: «Bir Efendinin o+lu kulundan k ymetli ve 'ereflidir. Bunun için sa hakk nda

ibnullah ta'biri büyük bir te'rif ve i'zazdan mecazd r. sa nezdi lâhîde makbul bir kul payesile de+il bir evlâd

nisbet ve payesile i'zaz edilmi' oldu+undan bir h ristiyan n teslis
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ile nazar da Allah n makbul kullar de+il evlâd gibi bu mertebei izzetten h ssamend olmakt r. 5u halde bir

Efendinin makbul bir kulu ile o+lu aras ndaki fark ne ise Müslimanl k ve H ristiyanl k aras ndaki fark odur.»

Netekim Yuhanna ncilinin on be'inci bab nda «e+er size emretti+im 'eylerin cümlesini icra ederseniz

dostlar m olursunuz, art k size kul tesmiye etmem, zira kul Efendisinin ne etti+ini bilmez amma, size dost

tesmiye ettim, zira pederimden i'itti+im 'eylerin cümlesini size bildirdim» diye yaz l d r» diyorlar. Ve i'te «

5¦ îÜ©
� á� îç©Š¨2¤a¡ é¢¨£ÜÛa ˆ� ‚
� �m£aë� » f kruhu bilhassa bu noktay da mukayese edib mes'elenin
ruhu mahabette oldu+unu göstererek H ristiyanlar n ta'limat ndaki sirk 'aibelerini takbih etmi' ve islâm n

'eref ve izzetçe de yüksek ve her dinden güzel oldu+unu anlatm 't r. Evvelâ «ibnullah» ta'birinin mecaz

olarak ta'lim edildi+i farz olunsa bile Allaha kar' böyle bir mecazda husün yok küfür vard r. Çünkü ibin

ta'biri Allaha mücaneset ve hak kati lâhiyyeye i'tiraki iyham eder ve Isa da dahi üluhiyyet vard r demek

olur. Ve netekim tesliste bu i'tikad tasrih de ediliyor. Bu ise Allaha iftirai azîm olan 'irktir. Saniyen bir

Efendinin nazar nda o+lu behemhal makbul bir kulundan daha k ymetli ve daha yüksek olmas da'vas

do+ru de+ildir. Ne o+ullar vard r ki köleye köle olma+a de+mez, Hazreti Nuhun o+lu bunun en bariz

misalidir. Salisen Yuhanna ncilinin bu on be'inci bab n n bilhassa son âyetleri sadan sonra «fâr kl tin ve

ruhi hakk n ve 'ahidinin» gelece+ini beyan ederek dini islâm ve bi'seti Muhammediyyeyi teb'ir etmi' ve

mes'elenin ruhu o+ullukta de+il dostlukda oldu+unu göstermi'tir. Ve hem de Allaha kullu+u de+il saya

kullu+u nefyeylemi'tir. Bütün bunlar asl ndaki tahrifattan kat' nazarla türkce tercemelerinde görülmekde

olan tahrifat zaide içinden anla' lmaktad r. Nezdi lâhîde mazhar mahabbet ve kurbet olman n en 'aibesiz

ve en yüksek
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derecesini gösteren Resul, veliy, halil, habib gibi evsaf âliyeyi b rak b da 'irk mazmunlar üzerinde

dola'mak ve Allaha kulluktan kaç nmak ma'nây diyanete mugayir bir dalâl ve iftirad r. Ubudiyyeti inkâr,

ma'budu inkârd r.

5imdi bu beyan üzerine acaba Allah n brahimi halil ittihaz etmesi haricden kendisine bir dost

tedarküüne ihtiyac ndan m d r? 5ayed öyle ise hak katte 'irk tasavvurundan kurtulmak ve hanîf olarak

tevhid üzerinde yürümek nas l mümkin olur? Ve bu surette bütün bütün Allaha teslimi nefsetmek onun

haricindeki kuvvetleri ihmal ile onlara kar' kendisini tehlükeye koymak demek olmaz m ? Ve sonra ortada

bir h ssai mefruza alma+a karar vermi' ve Allah n kullar n bedbaht etme+e azm eylemi' bir 5eytan mel'un

bulundu+una göre 'errinden kurtulmak için biraz da onâ müdara etmek lâz m gelmez mi? Gibi bir tak m

tevehhümata meydan b rakmamak üzere bu âyet ve bütün mebahisi sab ka 'u âyetle itmam olunuyor:

126.

›6
� ¤ a óÏ¡ bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� é¡¨Ü£Û¡ë�  Göklerde her ne var ve
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�

Yerde her ne varsa hepsi Allah nd r. Allah n mahlûku, Allah n milkidir. Ulviyyat da Allah n, süfliyyat da

Allah nd r.» -Binaenaleyh brahimin haliliyyeti ne milki lâhî haricinden bir intihab, ne de milki lâhîden bir

ihracd r. O bir gayei ubudiyyetidir. Buna mukabil 5eytan n mel'uniyyeti de ne milki lâhîden bir hrac, ne de

milki lâhîden harice bir muameledir. Mukadder olan h ssai azab n almak için milki lâhî içinde hayr-u

rahmetten mahrumiyyet ve bir gayei 'ekavettir. Kezalik Allaha teslimi nefs etmiyenler milki lâhîden ç kacak

de+il, milki lâhî içinde 'ekavet etmi' ve mel'una i'tirak eylemi' bulunacakt r. Zira milki lâhîden hariç bir

'ey yoktur.

›b;À
¦ îz
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� £3
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Semavat ve Arzdakiler de+il onlar n maveras nda
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gerek âlemi zihinde ve gerek âlemi haricde 'ey denilebilen hiç bir mevcud yoktur ki evvel-ü âhirinden,

zahir-ü bat n ndan Allah tealân n ilm-ü kudreti ve hukmi ülûhiyyetile muhat olmas n.»- Binaenaleyh enfüs-ü

afakda, ulviyyat ve süfliyyatta, maddiyyat ve ma'neviyyatta, Dünya ve Ah rette ihatai lâhiyyeden hariç bir

'ey tasavvur etmek bir tenakuz bir hayali bat ld r. Vücud ve ilmi hakk n kar' s nda ahz mevk ' etme+e

çal 'an tenakuzlar, hayallar bile o kudreti muh tan n haricinde de+il, onun te'siri hukmü alt nda cereyan

eder. Bütün kâinat mümkinede silsilei kazâ ve kader, onun icad , onun tekvini onun ibda onun

mahkûmudur. Milk onun, bütün hakk tasarruf ve huküm onundur. Bütün cereyan vücud, onnu ilm-ü kudreti

ve ahkâm ülûhiyyeti tahtindedir. Bütün silsilei mevcudat böyle bir malik ve hâkimi muh t n tecelliyat

saltanat d r. Ve bunda ancak onun nizam , onun kanunlar , onun ahkâm ve tekâlifi, onun rahmet-ü gadab ,

onun sevab-ü kab icray hukm eder. Allah deyince ba'ka türlü dü'ünmek cehl-ü dalâlden ba'ka bir 'ey

de+ildir. Art k her âk l kendisine tahs s edilen sahai iradede onun tekâlifine ve onun emr-ü nehyine münkad

olmal özünü yüzünü tertemiz ona tutmal ve onun mahabbet ve r zas na nâil olmak ve bu devleti h lkatte bir

mertebei husnâ hraz etmek için her yapt + n güzel yapmal ve onu sevenlerin yoluna gitmelidir. Ve bunun

için ahkâm adl-ü hakka pek iyi riayet etmeli, hükmi adil bu dini ahsenin ahseni ameli oldu+unu bilmeli,

mü'minin kâfirin hukukunu gözetmeli, te'ehhiyyat ile, heva ve hevesle, arzular, ümniyyeler ile de+il her

'eyde kavanini hak ile amil olmal ve onunla hükmetmelidir. Mü'riklere, kâfirlere, münaf klara kar'

muharebelerden, mücahedelerden maksad da bu hukmi adlin te'minidir. Sirri ba's budur ve kitab bunun

için inzâl buyurulmu'tur. Ve bunun için her amelde, her hukümde 'er'i hakk aramal ve onu

sh:»1481

gözetmelidir. Ve bu din, terbiyei aile ve milliyye ve insaniyyenin esas olmal ve yaln z kalblerde kalmay b

yüzlerde de okunmal d r.

Bu tenvirat üzerine yine Sûrenin evveline irca nazar ettirerek ve ba'z Eshab kiram n miras ve saireye

müteallik sual ve istiftalar na cevab olarak buyuruluyor ki

Ya Muhammed:
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Meali 5erifi

Bir de senden kad nlar hakk nda fetvâ isteyorlar, de ki onlar hakk ndaki fetvâyi size Allah veriyor:

Yaz lm ' haklar olan miras kendilerine vermedi+iniz ve nikâhlamay istemedi+iniz öksüz k zlar

hakk nda,ve ma+dur çocuklar hakk nda, ve
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yetimlere insaf ile bakman z hakk nda kitabda yüzünüze kar' okunub duran âyetler var, daha da hayra

dâir ne yaparsan z 'üphe yok ki Allah ona da alîm bulunuyor 127 Ve e+er bir kad n kocas n n

serke'li+inden veya yüz çevirmesinden endi'e ediyorsa bir sulh ile aralar n düzeltmelerinde kendilerine

bir günâh yoktur, sulh hep hay rd r, nefislerse k skançl +a haz rlana gelmi'tir, e+er aray düzeltir ve

geçimsizlikten sak n rsan z 'üphe yok ki Allah her ne yaparsan z habîr bulunuyor 128 Kad nlar n z

aras nda her veçhile âdil davranm ya ne kadar h rs besleseniz yine muktedir olamazs n z, bâri büsbütün

meyledib de ötekini ask da kalm ' gibi b rakmay n, ve e+er arayi düzeltir ve haks zl ktan korunursan z

'üphe yokki Allah gafur, rahîm bulunuyor 129 Yok e+er ayr l rlarsa Allah kudretiyle her birini di+erinden

müsta+ni k lar, Allah kudreti geni' bir hakîm bulunuyor 130 Allah nd r bütün göklerdeki, yerdeki, celalim

hakk için sizden evvel kitab verilenlere de tavs ye ettik size de ki Allahdan korkun, ve e+er tan mamazl k

ederseniz haberiniz olsun ki Allah nd r bütün Göklerdeki ve Yerdeki, ve Allah bir ganiy, hamîd bulunuyor

131 Allah nd r bütün göklerdeki, yerdeki; dayan lacak (vekil) de Allah yeter 132 Dilerse sizleri giderir de ey

insanlar! Ba'kalar n getirir, Allah ona da kadîr bulunuyor 133 Kim Dünya sevab isteyorsa bilsin ki Dünya

sevab da Ah ret sevab da Allah n yan ndad r, ve Allah bir semî' basîr bulunuyor 134

___________

ST FTA'; Fetvâ istemektir. «Mes'elede filana istifta ettim, 'öyle ifta etti» denilir ki fetvâ verdi demektir,

davâ vezninde fetvâ, rü'ya vezninde fütyâ, ifta ma'nas na mezvu' isimlerdir. fta ise sual olunan bir mü'kili

hall-ü izhar etmektir ki, kaviy ve mükemmel, gene ve dine olan «

ónÏ » dan me'huzdur. Ve gencle'tirib

kuvvetlendirmek gibidir. Sanki bir kimsenin mü'kilini halleden onu dinc bir genç gibi kuvvetlendirmi' olur.

Binaenaleyh fetvâ bir hâdisei mü'kilede hükmi hakk zhâr ile amel edecek kimsenin kalbine bir kuvvet

vermektedir. Müfti de
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bu kuvveti verebilmek için ehliyyetine ve salâhiyyetine ve ahlâk-u metanetine bihakk n i'timad olunur bir zat

olmak lâz m gelir ki bu da «

¥å
¤ ß¢ ì� ç¢ë� é¡¨£ÜÛ¡ é¢è� u
¤ ë� á� Ü� 
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sahibi islâm ve ihsan olmak ve «
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¤ í� å
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» medlûlü üzere

istinbata muktedir ulemadan bulunmak ile mümkin olur. Fakat mü'rikler, kâfirler gibi kuvvetini hakdan de+il

bat ldan almak ve yaln z kendi arzular na kuvvet vermek emelinde bulunanlar yapacaklar i'lerde ya hiç

kimseden istiftaya tenezzül etmezler veya müft lerini âcizlerden, müdahinlerden ve mâcinlerden intihab

ederler. Bunlar da ya hukmi hakk bilmezler veya bilseler bile müsteftînin arzuyi nefsine hizmet için as ls z

veya zaiyf zaify fetvâlar verirler, ve binnetice bundan salâh yerine fesad ve kuvvet yerine za'f has l olur.

Bunun için burada as l iftan n Allaha raci' oldu+u ve Peygamberin bile iftayi lâhî ile ifta etmesi lâz m geldi+i

ve as l huküm ve kuvvet, Allah n bulundu+u «

«
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¤ í� ë� » beyaniyle beyan olunmu'tur.
¡ Ó¢ õ¡6b¬

›õ¡6b¬
� ä£¡ÛaóÏ¡ Ù
� ã� ìn¢1¤n� 
¤ í� ë�  kad nlar hakk nda senden istifta
=
da ederler ›3
£ è¡îÏ© á¤Ø
¢ în©1¤í¢ é¢¨Ü£Ûa onlar hakk nda Allah size
¡ Ó¢ sen onlar de ki ›�å
Ya'ni ya Muhammed: 127.

berveçhi âti ifta eder

›l
¢ î¤Ü� Ç� óÜ¨n¤í¢ bß� ë�  ve kitabda size tilâvet
¡ bn� Ø
¡ Û¤a ó¡Ï á¤Ø

olunan âyetler de suallerinizin bir k sm bundan böyle hallolunacak ve bir k sm 'imdiye kadar tilâvet

olunmakta bulunan âyat kitab ile hallolunmu'tur.» -Bu ma'nâya göre «

›óÜní bßë P›áØîn1í » fi'linin failine matuf ve yahud «
=�
£ è¡îÏ© á¤Ø
å
¢ în©1¤í¢ l
¢ î¤Ü� Ç� óÜ¨n¤í¢ bß� ë� » takdirinde haberi mahzuf
¡ bn� Ø
¡ Û¤a óÏ¡ á¤Ø
mübteda olarak atfi cümledir. Fakat müfessirînin beyan na göre «

bß� ë� » a†njß « l
¡ bn� Ø
¡ Û¤a ó¡Ï

» Levh mahfuz ma'nâs na haber olmak üzere bir cümlei mu'tar za veya kasem olmak caizdir.

sh:»1485

Ve bu surette ma'nâ: «Allah size berveçhi balâ ve berveçhi âti ifta eder ve bu size tilâvet olunan 'eyler

kitabda, ya'ni Levhi mahfuzdad r.»- Binaenaleyh bu beyan olunan ve olunacak olan hukukda adl-ü insaf,

müraat ve muhafazas vacib umur azîmedendir. -Yahud bu kitabda tilâvet olunan âyata kasem ederim ki

Allah size bunlar hakk nda berveçhi balâ ve berveçhi âti ifta eder.- Balâdaki ifta bilhassa 'unlar

hakk ndad r:

hakk nda

›õ¡b¬
� ä£¡Ûa óß� bn� í� ó©Ï Kad n yetimleri, yahud yetime k zlar ve kad nlar

›�å
£ è¢Û� �kn¡×
¢ bß� �å
£ è¢ã� ìm¢¤ìªm¢ü� ón©¨Û£a ki siz onlara yaz lm ', farz olan

m ras, mehir ve saire gibi hukuklar n vermezsiniz

›�å
£ ç¢ìz
¢ Ø
¤ a� æ
� ìj¢Ë� Š¤m� ë�  bir de
¡ ä¤m� æ

onlar kendinize nikâh etme+e ra+bet edersiniz veya kimseye nikâh etmek istemezsiniz ve her iki surette

sefalete dü'ürürsünüz.» -Bunun sebebi nüzulü yukar da «

á¤Ø
¢ Û� l
� bŸ
� bß� aìz
¢ Ø
¢ 
¡ ã¤bÏ� óß¨bn� î� Û¤a óÏ¡ aìÀ
¡ Ô¤m¢ ü�£ a� ¤án¢1¤
¡ ¤æa¡ë� »
âyetinde Hazreti Ai'eden rivayeten nakledilmi' idi. Balâdaki iftan n bir de

›æ
� î1©È� š
¤ n� 
¤ à¢Û¤aë�  bali+ olm yan sa+îr çocuklar hakk ndad r.»- ki
¡= a†� Û¤ì¡Û¤a �åß¡ å
bunlara miras vermiyorlard «

á¤×
¢ …¡ü� ë¤a� ó©Ï¬ é¢¨£ÜÛa á¢Ø
¢ î•
© ìí¢

» buyuruldu. Bir de

›Á
¤ Ô¡Û¤b2¡ óß¨bn� î� Ü¤Û¡ aìß¢ìÔ¢m� æ
¤ a� ë�  alel'umum yetimler hakk nda adalet ile kaim
¡6 
olman z, i'lerine adalate ile bakman z hakk ndad r. -ki «

á¤×
¢ …¡ü� ë¤a� ó©Ï¬ é¢¨£ÜÛa á¢Ø
¢ î•
© ìí¢

gibi âyatt r.

›Š§î¤
� ¤åß¡ aìÜ¢È� 1¤m� bß� ë�  Gerek bunlar ve gerek saire hakk nda her ne hay r

yaparsan z

›bà¦îÜ©Ç� é©2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æb¡Ï�  Allah her halde onu bilir ve mukâfat n

verir.»

»

Gelelim bundan böyle beyan olunacak olanlara:

128.

›a‹¦ì’
¢ ã¢ bè� Ü¡È¤2� ¤åß¡ o
¤ Ï� b
� ñ¥a� Š� ß¤a æ
¡ a¡ë�  Ve e+er bir kar Efendisinin

nü'uzundan -yani
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kocas n n kendisini ho'lanmay b surat ve geçimsizlik ederek yan na yakla'mamas ndan ve hakk n

menetmesinden

›b™
¦ aŠ� Ç¤a¡ ë¤a�  yahud i'raz ndan- ya'ni her hangi bir sebeble musahabet ve

müânesetini azalt b yüz çevirmesinden -korkarsa- «

(âyetine bak) o zaman

õ¡b¬
� ä£¡Ûa óÜ� Ç� æ
� ìß¢a�ì£Ó� 4
¢ bu
� Š£¡Ûa� »

›b6z
¦ Ü¤•
¢ bà� è¢ä� î¤2� bz
� Ü¡–
¤ í¢ æ
¤ a� b¬à� è¡î¤Ü� Ç� 
� bä� u
¢ 5� Ï� 

beyinlerini bir sulh ile slâh eylemelerinde veya -«

bz
� Û� b�–
£ í� » k râetine göre- muselaha olmalar nda

-meselâ ezvac Resulullahdan sevde binti zem'an n telâktan endi'e ederek nevbetini Hazreti Ai'eye terk

etmesi gibi kad n n erke+i cezbetmek için hakk olan merhinde veya kasm ve nevbetinde tenzilât ve

fedakârl k yaparak veya bir 'ey ri'vet gibi bir günah olmaz.

müfarakattan ve geçimsizlikten hay rl d r

›6Š¥î¤
� |
¢ Ü¤¢–
£ Ûaë�  Sulh her halde

6 ¢
£ ’
£ Ûa 
¢ 1¢ã¤ü
�¤ a p
¤ a¢ë�  nefisler ise
›�|
¡ Š� š
¡ y

'uhh-u imsake ihzar olunmu'tur, tab'an buhl-ü h rsa mail ve haz rd rlar. Kad n nevbetine har s olur hakk n

vermek istemez, erkek de onun çirkinli+ine veya her hangi bir eksikli+ine kar' kendini çeker, husni

mua'erette hasîs davran r. Binaenaleyh buna kar' di+er taraftan cüz'î bir semahat ibraz ediliverirse mucibi

memnuniyyet olur. Ve aray düzeltir. Fakat

mua'erette bulunur

›aìä¢
¤ m¢ æ
¤ a¡ë�  ey erkekler siz ihsan eder hüsni
¡ z

›aìÔ¢�n£m� ë�  nü'uz-ü i'razdan sak n rsan z

›aŠ¦îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ b¡Ï�  Allah tealâ her halde sizin yapt klar n za
agâh olur ve ecrini zayi etmez. 129.

›á¤n¢•
¤ Š� y
� ì¤Û� ë� õ¡b¬
� ä£¡Ûa å
� î¤2� aìÛ¢†¡È¤m� æ
¤ a� aì¬È¢îÀ
¤ m� å
¤ Û� ë�  bir de
© n� 
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kad nlar n aras n denk tutma+a ya'ni mahabbet de dahi müsavat üzere adalet yapma+a h rs da etseniz

her halde muktedir olamazs n z. Hepsini alesseviyye bir derecede sevemezsiniz, buna gücünüz yetmez.»

-Yetmiyince de «

b6è� È� 
¤ ë¢ ü�£ a¡ b
¦ 1¤ã� é¢¨£ÜÛa Ñ
¢ Ü£¡Ø
� í¢ ü� » medlûlünce Allah bunu teklif

de etmez. Binaenaleyh -

›ò¡6Ô� �Ü£È� à¢Û¤b×
� bç� ë‰¢ˆ� n� Ï� 3
£ ×
¢ aìÜ¢îà©m� 5� Ï�  ¡ î¤à� Û¤a �3

bütün meylinizi di+erine verib de zevcelerinizin ba'z s n muallaka ya'ni muallakta kalm ' ve kocal ne

kocas z bir kad n gibi mühmel b rakmay n z,»- ki i'te «

ñ¦†� y
¡ aì� Ï� aìÛ¢†¡È¤m� ü�£ a� ¤án¢1¤
¡ ¤æb¡Ï� » emri mucebince korkulmas lâz m gelen cevr
adaletsizlik budur. Ya'ni kad nlar hakk nda iki nevi' adalet vard r. Birisi infak ve kasm denilen nevbeti

beytutet gibi hukukta adalet ve musavatt r ki bu vüs-ü iktidar be'erîden haricdir. Çünkü mahabbet umur

zt rariyyedendir. «

ƒÛa aìÜ¢îà©m� 5� Ï� » karinesiyle burada adaletten mürad da budur. Ve bundan

meni' teklifi malâyütakt r. Binaenaleyh teklif olunan adalet, mümkin olan hukuk da adalettir ve korkulmas

lâz m gelen adaletsizlik di+erini muamelei zevciyyeden bil'külliyye mahrum edib büsbütün muallak ve

mühmel gibi b rakmak suretiyle cevirdir. Ya'ni taam , kisve ve süknasiyle nefakas n vermek ve nevbeti

beytutte müsavi tutub musahabet ve müâneset eylemek kâfi de+ildir. Kad n n ara s ra hazz nefsanîsini de

vermek tahs n etmek lâzm d r. Ancak bu noktada müsavat teklifi malâyütak oldu+undan mevzu bahs

de+ildir. Hatta böyle bir teklif erke+e cevirdir. Adalet denince her halde müsavat dü'ünmemelidir. Elyak

lây ka tercih etmek de bir hak bir adalettir.

Görülüyor ki burada umur htiyariyye ile umur zt rabiyyenin hükmü tefrik edilerek «

ñ¦†� y
¤ b¡Ï� » emrinin bir izah vard r. Ve i'te mahabbetin böyle
¡ aì� Ï� aìÛ¢†¡È¤m� ü�£ a� á¤n¢1¤
¡ æ
umur izt rariyeden
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olmas kaz yesidir ki zinâdan tevakki için müteaddid zevcata mesa+ veren esbab zaruriyyeden birisi

olmu'tur. Buna kar' «sevsin ve her fenal + yaps n da nikâh etmesin» demek büyük bir zulümkârl k olaca+

a'ikârd r. Bunun için burada vahdeti zevceye te'vik eden nass n izahiyle beraber teaddüdiz evcenin 'erait

ve ilcaat zaruriyyesinden en mühimmi de anlat lm 't r. Hadîsi 'erifte de varid olmu'tur ki «

¢†y
� bà� ç¡†¡y
� a� É� ß� 3
¢ îà¡í� æ
¤ ã� b×
� å
¤ ß�
¡ aë� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� õ� bu
¡ bm� a� Š� ß¤a é¢Û� o
¥ ö¡bß� é¡î¤�Ô£‘
3
¡ = iki kar s olub da birine büsbütün meyleden kimse yevmi k yamette bir ' kk mail olarak
gelir.»

›aìz
¢ Ü¡–
¤ m¢ æ
¤ a¡ë�  Ve e+er hasbelzarure böyle bir hal olunca beyinlerini slâh eder, bozulan
cihetlerini düzeltir

›aìÔ¢�n£m� ë�  ba'dema meyilden sak n rsan z

›bà¦îy
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ b¡Ï�  Allah gafur ve rahîm oldu+undan geçmi'e
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� æ
ma+firet eder. Ve sizi rahmetile bekâm eyler.

130.

›bÓ� �Š£1� n� í� æ
¤ a¡ë�  Ve e+er sulh-u slâh ve hakem-ü tavassut ve saire her «hangi bir suretle

kar koca beyni tevf k olunamaz da, her ikisi arzularile birbirlerinden ayr l rsa

›é©6n¡È� 
� ¤åß¡ 5¦£ ×
¢ é¢¨£ÜÛa å
¡ Ì¤í¢ Allah tealâ kendi vüs'ati, g nâ ve kudretile her birini,
di+erinden müsta+ni k lar, onu ona muhtaç etmez, onu da ona. Çünkü

›bà¦îØ
� bÈ¦
� b×
� ë�  Allah vasi' ve hakîmdir. Çünkü 131.
© y
¡ aë� é¢¨£ÜÛa æ
›6
� ¤ a óÏ¡ bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� é¡¨Ü£Û¡ë�  d r.»- Demek olur ki tefrika iki
¡ aì� à¨�
¡ ‰¤ü

taraf n r zasile olmaz» birinin di+erinde gözü bulunursa bu +nâ mev'ud de+ildir. Kad n ayr lmak istemez

geçinmek arzu ederse erke+in onu tatl k etmesi günaht r. Kezalik erkek b rakmak istemez, geçinmek arzu

ederse hul'a cebr etmek veya kuvvei cebriye ile tefr k eylemek de günaht r. O zaman bir taraf zalim

mevk inde kal r ki bundan son derece sak nmak lâz md r.
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›á¤×
¢ b�í£a¡ë� á¤Ø
¢ Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ l
� bn� Ø
� íˆ©�Û£a bä� î¤�•
£ ë� †¤Ô� Û� ë�  Ey
¡ Û¤a aìm¢ë@a¢ å
Müslimanlar kasem olsun ki hem sizden evvel kendilerine kitab verilmi' olanlara ve hem size

›6é� ¨Ü£Ûa aìÔ¢�m£a æ
¡ a�  Allah ittika ediniz, azab ndan korkunuz diye
›
� ¤ a ó¡Ï bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� é¡¨£ÜÛ¡ �æ
£ b¡Ï� aëŠ¢1¢Ø
¤ m� æ
¤ a¡ë�  ve
¡6 ‰¤ü
¡ aì� à¨�
'ayed küfr ve küfran edecek olursan z biliniz ki Semavat ve Arzda her ne varsa hepsi Allah nd r.

›b¦î£ä¡Ë� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  ve Allah her 'eyden ganiy ve sizin ibadetinizden müsta+nîdir
›a†¦îà©y
�  o kendi zat nda hamîddir. Siz gerek hamd ediniz, gerek etmeyiniz o haddi zat nda
mahmud ve müstehakk hamddir. Ne mahlûkat n küfr-ü ma's yetlerile mutazarr r, ne de 'ükr-ü taatlariyle

müntefi' olur. Ve hamîd oldu+undan dolay mahz rahmetile menafiinizi te'min ve sizi zarardan vikaye için

ittika ve küfr-ü küfrandan ihtiraz emr eder diye tavs ye ettik.

Filvak ' 132.

›
� ¤ a ó¡Ï bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� é¡¨£ÜÛ¡ë�  Semavatta her
¡6 ‰¤ü
¡ aì� à¨�

ne var o Arzda her ne varsa bütün bunlar halkan ve mülken, evvelen ve âh ren Allah nd r. Bütün bunlar da

bihukmilülûhiyye icad ve i'dam, hya ve imate, taltif-ü tekdir, sevab-ü kab vesaire ile keyfe maye'a tasarruf

eden ancak odur. Ve bu tasarruf ancak onun hakk d r. Allah bunlar n bizzat sahibi oldu+u gibi

›5¦ î×
� ë�  hepsinin umurunu ve umurun hepsini tedbir ve idare etmekde ve
© ë� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×
her birini kendi h sab na görüb gözetmekte vekil olarak dahi Allah kâfîdir. Binaenaleyh herkes ona tevekkül

ve i'timad etmeli ve kendi umurunda muvaffak olmak için ona müracaat edib teslim olmal d r. Zira 133.

›
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� á¤Ø
¢ j¤ç¡ˆ¤í¢ b¤’
� í� æ
¤ a¡ eyyühennas! bilmi' olunuz ki Allah
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dilerse sizi ortadan kald r r, def'eder

›6å
� íŠ©
� b¨2¡ p
¡ b¤í� ë�  ve yerinize di+erlerini getirir.

›aŠ¦í†©Ó� Ù
� Û¡‡¨ óÜ¨Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Allah buna da kadirdir, hem pek kadirdir. «
á¤Ø
¢ Û� br� ß¤a� aì¬ã¢ìØ
¢ í� ü� �á£q¢ =á¤×
¢ Š� î¤Ë� bß¦ì¤Ó� ¤4†¡j¤n� 
¤ í� aì¤�Û£ì� n� m� æ
¤ a¡ë� » Rivayet
olunuyor ki bu âyet nâzil oldu+u zaman Resulullah yedi saadetini Selman Farisînin arkas na vurmu'

«onlar bunun kavmi» buyurmu'tur.

134.

›bî� ã¤¢†£Ûa l
� aì� q� ¢†íŠ©í¢ æ
� b×
� å
¤ ß�  Her kim dünya sevab isterse bilmeli ki

›ñ¡6Š� 
¨ ¤ aë� bî� ã¤¢†£Ûa l
¢ aì� q� ¡é¨£ÜÛa †� ä¤È¡Ï�  Dünyan n da Âh retin de sevab ancak
¡ ü
Allah n indindedir. Dünya sevab n da verecek olan ba'kas de+il yine Allahd r. Bunun için de Allaha ve

Allah n kanunlar na müracaat etmek lâz md r. Fakat bunun kar' s nda bir de Âh ret sevab vard r. 5u halde

Allaha müracaat edib de yaln z Dünya sevab na göz dikmek ne kadar himmetsizlik ne kadar budalal kt r.

Âk l olan hiç olmazsa «

ò¦ä� 
� y
� ñ¡Š� 
¨ ¤ a óÏ¡ë� ò¦ä� 
� y
� bî� ã¤¢†£Ûa óÏ¡ bä� m¡a¨ b¬ä� �2£‰� »
¡ ü

diye ikisini de istemeli veya e'ref-ü a'lâs na nasb nazar edib Dünyay kale alm yarak Âh reti istemelidir.

Çünkü «

7é©q¡Š¤y
� óÏ© é¢Û� …¤Œ¡ã� ñ¡Š� 
¨¤ a t
� Š¤y
� ¢†íŠ©í¢ æ
� b×
� å
¤ ß� » medlûlünce
¡ ü

Âh reti isteyen fazla olarak Dünyadan da nasîbedar olur. Netekim Allah için mücahede eden Dünya

ganimetinden mahrum kalmaz, onunla beraber Âh ret sevab na da erer. Lâkin ganimet için harbe gidenler

gibi s rf Dünya pe'inde ko'anlar bunu bulurlarsa di+erlerinden mahrum kal rlar. Çünkü

›a;Š¦î–
� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Allah semî' ve basîrdir: söylenenleri i'idir, yap lanlar
© 2� bÈ¦îà©
görür, herkesin garaz-u maksad n bilir ve ona göre muamele eder. Bunun için 'u emr-ü vasayay lâhiyyeyi

iyi dinleyiniz:
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õ� a¬†� è� ‘
¢ Á
¤ Ô¡Û¤b2¡ å
� îß©a�ì£Ó� aìã¢ì×
¢ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� ›QSU
¡ 
b¦î£ä¡Ë� å
¤ Ø
¢ í� æ
¤ a¡ 7å
� î2©Š� Ó¤ü
� ¤ aë� å
¢ 
¡ í¤†� Û¡aì� Û¤a ë¡a� á¤Ø
¡ 1¢ã¤a� ó¬¨ÜÇ� ì¤Û� ë� é¡¨£ÜÛ¡
¤ a¡ë� a7ìÛ¢†¡È¤m� æ
æ
¤ a� ô¬ì¨è� Û¤a aìÈ¢j¡�n£m� 5� Ï� bà� è¡2¡ óÛ¨ë¤a� é¢¨£ÜÛbÏ� aŠ¦îÔ©Ï� ë¤a�
›QSV aŠ¦îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ b¡Ï� aì™
¢ Š¡È¤m¢ ë¤a� a¬ì¢@ Ü¤m�
�4�Œ£ã� ô©ˆ�Û£a l
¢ ‰� ë� é¡¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß¡a¨ aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�
¡ bn� Ø
¡ Û¤aë� é©Û¡ì
¤ í� å
¤ ß� ë� 63
¢ j¤Ó� ¤åß¡ 4
� Œ� ã¤a� ôˆ©¬�Û£a l
¢ ‰� óÜ¨Ç�
¡é¨Ü£Ûb2¡ Š¤1¢Ø
¡ bn� Ø
¡ Û¤aë� é©Û¡ì
a†¦îÈ©2� ü¦ 5� ™
� �3
£ ™
� †¤Ô� Ï� Š¡
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é©Ü¡
¢ ‰¢ë� é©j¡n¢×
¢ ë� é©n¡Ø
� ÷¡¬Ü¨ß� ë�
¡ ü
�á£q¢ aëŠ¢1� ×
� �á£q¢ aìä¢ß� a¨ �á£q¢ aëŠ¢1� ×
� �á£q¢ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ ›QSW
6 ¦ îj©
5
� á¤è¢í� †¡è¤î� Û¡ ü� ë� á¤è¢Û� �Š1¡Ì¤î� Û¡ é¢¨£ÜÛa å
¢ í� á¤Û� aŠ¦1¤×
¢ aë…¢a…� ‹¤a
¡ Ø
›QSY b=¦àîÛ©a� b2¦aˆ� Ç� á¤è¢Û� �æ
£ b� 2¡ å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a Š¡¡’
£ 2� ›QSX
� ìÌ¢n� j¤í� a� 6å
æ
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a æ
¤ ß¡ õ� b¬î� Û¡ë¤a� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤a æ
� ëˆ¢‚
� íˆ©�Û£a�
¡ ë…¢ å
¡ �n£í� å
›b6È¦îà©u
� é¡¨£ÜÛ¡ ñ� �£ŒÈ¡Û¤a �æ
£ b¡Ï� ñ� �£ŒÈ¡Û¤a á¢ç¢†� ä¤Ç¡

sh:»1492

p
� a‡� a¡ ¤æa� l
¢ î¤Ü� Ç� 4
� �£Œã� †¤Ó� ë� ›QTP
¡ bí� a¨ ¤án¢È¤à¡
¡ bn� Ø
¡ Û¤a óÏ¡ á¤Ø
aì™
¢ ì‚
¢ í� ó¨£ny
� á¤è¢È� ß� aë†¢È¢Ô¤m� 5� Ï� bè� 2¡ ¢aªŒ� è¤n� 
¤ í¢ë� bè� 2¡ Š¢1� Ø
¤ í¢ ¡é¨£ÜÛa
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a ¢Éß¡bu
å
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ 6á¤è¢Ü¢r¤ß¡ a‡¦a¡ á¤Ø
¢ �ã£a¡ ê©9Š¡î¤Ë� s
� óÏ©
§ í†©y
7á¤Ø
¢ 2¡ æ
� ì–
¢ �2£Š� n� í� å
� íˆ©�Û£a� ›QTQ =bÈ¦îà©u
� á� �£äè� u
� ó©Ï å
� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤aë�
� b×
æ
� æ
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Meali 5erifi

Ey o bütün iyman edenler! Hakkaniyyetle durub adaleti yerine getirme+e u+ra' r hâkimler, Allah için

'ahidler olunuz, gerekse nefislerinizin, veya ebeveyninizin veya en yak nlar n z n aleyhine olsun, gerek

zengin ve gerek fak r bulunsun, çünkü Allah ikisinden de akdemdir, onun için haktan udul edib de nefsin

arzusuna tabi' olmay n ve e+er dilinizi e+er veya çekinirseniz 'üphe yok ki Allah her ne yaparsan z habîr

bulunur 135 Ey o bütün iyman edenler! Allaha ve Resulüne de, Resulüne tenzil buyurdu+u kitâba da, daha

evvel inzâl buyurdu+u kitâba da iyman getirin, her kim Allaha ve Meleklerine ve kitablar na ve Resullerine

ve Âh ret gününe kâfirlik ederse uzak pek uzak bir dalâl ile sapmi', sapm ' gitmi'tir 136 'unlarki iyman

ettiler, sonra tuttular küfre gittiler, sonra yine iyman ettiler, sonra yine küfre gittiler, sonra da küfürde ileri

gittiler Allah onlar ma+firet edecek de de+il, do+ru bir yola ç karacak da de+ildir 137 Müjdele münaf klara

ki onlara elîm bir azab var 138 Onlar ki mü'minleri b rakarak kâfirlerin velâyetine tutunuyorlar, zzeti onlar n

yan nda m ar yorlar?
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Fakat zzet tamamile Allah nd r 139 O size kitab nda 'unu da indirmi'tir: Allah n âyetlerini i'ittiniz mi haklar

inkâr ediliyor ve onlarla e+leniliyor, art k o hariflerin yanlar nda oturmay n tâ'ki ba'ka bir lâk rd ya dals nlar,

çünkü o zaman siz de onlar gibisinizdir. 5üphesiz ki Allah o Münaf klarla kâfirleri Cehennemde toplayacak

topunu bir 140 Onla ki sizi gözetiyorlar: e+er Allahdan size bir feth olursa "beraber de+ilmiydik?" diyecekler

ve e+er kâfirlere bir nasîb dü'erse "biz sizden üstün gelmedik mi? sizi mü'minlerden kurtarmad k m ?"

diyecekler, art k k yamet günü Allah beyninizde bir yol verecek de+il 141 her halde münaf klar Allaha hud'a

yapma+a çal ' rlar, Allah da hud'alar n ba'lar na geçirir, namaza kalkt klar vak t da ü'ene ü'ene kalkarlar,

halka gösteri' yaparlar, yoksa Allah pek az hat ra getirirler 142 Arada müzebzeb bir haldedirler: ne onlara,

ne onlara, her kimi de Allah 'a' rt rsa art k ona sen yol bulamazs n 143 Ey o bütün iyman edenler!

mü'minleri b rak b da kâfirleri ba'lar n za geçirmeyin, ister misiniz ki Allah için aleyhinizde aç k bir saltanat

husule getiresiniz 144 Ancak tevbe edib hallerini düzelten ve Allaha sar l b dinlerini Allah için hâl s k lan

kimseler müstesna, çünkü bunlar mü'minlerle beraberdir, mü'minlere ise Allah azîm bir ecir verecektir 146

Siz 'ükreder, iyman ederseniz Allah size azab nidecek? Halbuki Allah 'ükrü bilir, bir alîm bulunuyor

147

___________
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›aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�  Ey iyman edenler, yaln z kad nlar üzerinde kavvam

olmakla kalmay n z, her hususta

›Á
¤ Ô¡Û¤b2¡ å
� îß©a�ì£Ó� aìã¢ì×
¢  kavvamîn bil'k st olunuz,
¡ 

adaletle kaim ve müstak m hâkimler olub adl-ü hakkaniyyeti ikame ediniz

›é¡¨Ü£Û¡ õ� a¬†� è� ‘
¢  Allah

için nümunei imtisal olacak
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'ahidler olunuz, hakka dos do+ru 'ehadet ediniz.

›7å
� î2©Š� Ó¤ü
� ¤ aë� å
¢ 
¡ í¤†� Û¡aì� Û¤a ë¡a� á¤Ø
¡ 1¢ã¤a� ó¬¨ÜÇ� ì¤Û� ë�  velev kendinizin veya
ebeveyn ve akriban z n aleyhinde dahi olsa böyle olunuz.» -Ki bunda iki ma'na vard r: birisi; ba'kas n n

sizde bir hakk varsa kendiniz krar ve i'tiraf ediniz ve anan z, baban z ve akriban z aleyhine de olsa

hukümden 'ehadetten kaç nmay n z demektir. Birisi de 'ahsi salis aleyhine 'ehadet kendinizin ve

taallûkat n z n bir zarar n da intac edecek olsa yine dos do+ru 'ehadet ediniz demektir.

›aŠ¦îÔ©Ï� ë¤a� b¦£îä¡Ë� å
¤ Ø
¢ í� æ
¤ a¡ aleyhine veya lehine 'ehadet etti+iniz kimseler zengin olsa

da böyle yap n z, fakîr olsa da, ne zengine müdahene etmek, ne de fakîr gözetmek için 'ehadetten imtina'

etmeyiniz, istikametten ayr lmay n z. Çünkü

›bà� è¡2¡ óÛ¨ë¤a� é¢¨£ÜÛbÏ�  ganiyye de fakîre de Allah

daha evlâd r. O onlar daha iyi gözetir. Binaenaleyh

›a7ìÛ¢†¡È¤m� æ
¤ a� ô¬ì¨è� Û¤a aìÈ¢j¡�n£m� 5� Ï�  hakdan udul ile hevaya uymay n z, keyf-ü
arzuya tâbi' olmay n z yâhud adâlet ediyoruz zu'miyle hevaya uyub fakîr ganiyye, akribay yabanc ya tercih

ederek hakk ketm veya tahrif etmeyiniz

dillerinizi e+er bü+erseniz

¤ a¡ë�  ve 'ayed ikamei hakta veya 'ehadette
›a¬@ì¢Ü¤m� æ

›aì™
¢ Š¡È¤m¢ ë¤a�  veya büsbütün i'raz ederseniz

›aŠ¦îj©
� æ
� ìÜ¢à� È¤m� bà� 2¡ æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �£æb¡Ï�  Allah her halde hepinizin yapt klar n za
habîrdir. Hiç biriniz yakan z kurtaramazs n z.»- «

a¬@ì¢Ü¤m� æ
¤ a¡ë� » Hamze ve ibni Âmir k raetlerinde «

âü » n zammile ve « ëaë » n sükûniyle « aìÜ¢m� » okunur ki evvelkisi «
bî¦Û� Pôì¡Ü¤í� Pôì� Û� » den, bu da « ò¦í� ü� ë� Pbî¦Û¤ë� PóÜ¡í� PóÛ� ë� » dendir. Bu
surette ma'nâ: «Ve e+er 'ehadete me'mur olur da bihakk n eda eylemez veya edadan i'raz ve imtina'

ederseniz her iki halde Allah yapt klar n za habîrdir.
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Birinde ecrini birinde de cezas n verir» demek olur. 'te Müslimanlar böyle hevaya uymaz, âdil ve

müstek m «

Á
¤ Ô¡Û¤b2¡ å
� îß©a�ì£Ó� » hak gû, hakperest, « é¡¨Ü£Û¡ õ� a¬†� è� ‘
¢ » olmal d r. O halde:
¡ 

136.

›aì¬ä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í�  Ey imana gelenler
¢ ‰� óÜ¨Ç� 4
� �£Œã� ôˆ©�Û£a l
¢ ‰� ë� é¡¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß¡a¨
©éÛ¡ì
¡ bn� Ø
¡ Û¤aë� é©Û¡ì

›63
¢ j¤Ó� ¤åß¡ 4
� Œ� ã¤a� ôˆ©¬�Û£a l
¡ bn� Ø
¡ Û¤aë� Allah ve Resulüne, ya'ni Muhammed
aleyhisselâma ve Allah n bu Resulüne tenzil buyurdu+u: vak t vak t, k s m k s m indirmekte oldu+u bu

kitâba, ya'ni Kur'ana ve bundan evvel inzal buyurdu+u cinsi kitâba iyman ediniz. Bunlar n ba'z s na iyman

etti+iniz gibi hepsine de iyman ediniz. - bni kesîr, Ebu amr, ibni Âmir k raetlerinde meçhul s gasile «

» ve «

�4Œ£¡ã¢

�4Œ¡ã¤a¢ » okunur.- Bunlara cidden iyman ediniz. Zira

›Š¡
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é©Ü¡
¢ ‰¢ë� é©j¡n¢×
¢ ë� é©n¡Ø
� ÷¡¬Ü¨ß� ë� é¡¨£ÜÛb2¡ Š¤1¢Ø
¤ í� å
¤ ß� ë�  her
¡ ü
kim Allaha ve Melâikesine ve kitaplar na ve Peygamberlerine ve Ah ret gününe küfr eder, bunlardan birini

inkâr eylerse

›a†¦îÈ©2� ü¦ 5� ™
� �3
£ ™
� †¤Ô� Ï�  dalâli baîd ile dalâlete dü'mü', haktan

uzakla'm ', art k yolunu bulam yacak derecede 'a' rm ', maksad gaib etmi' olur.» - Bununla küfrün

biaynihi «

a†¦îÈ©2� ü¦ 5� ™
� �3
£ ™
� †¤Ô� Ï� ¡é¨£ÜÛb2¡ Ú
¤ Š¡’
¤ í¢ å
¤ ß� ë� » hukmüne mülhak

bulundu+u, ya'ni her küfrün 'irk demek oldu+u vâz han gösterilmi'tir.

Rivayet olundu+una göre Ahbari Yehuddan bir cemaat, Resulullaha gelmi'ler «ya Resulâllah biz sana

ve kitâb na ve Musâya ve Tevrâta ve Uzeyre iyman ediyoruz ve bunlardan mâada kitablar ve

Peygamberleri tan m yoruz.» demi'lerdi, Resulullah da «hay r, Allaha ve bütün Peygamberlerine ve

Muhammede ve kitab Kur'ana ve ondan evvelki her kitaba iyman ediniz» buyurdu, «yapmay z» dediler, bu

âyet nâzil oldu ve hepsi iyman ettiler. 5ayân dikkattir ki iyman f kras nda Allaha, Resulüne, Resulüne tenzil

k l nan kitâba, ondan evvel inzâl k l nm '

sh:»1497

olan kitâba diye dört 'eye iyman tasrîh olunmu'tur. Bu da iyman billâh, iyman birresul, iyman bilkütüb diye

üç mertebede hulâsa olunabilir. Halbuki küfür f kras nda küfür billâh, küfür bimelâiketihi, küfür bikütübihi,

küfür birusülihi, küfür bilyevmil'âh r diye Melâike ve yevmi Âh ret de zamm olunarak be' 'ey tasrih

olunmu', hem de Resule di+er Resuller de ilâve olunarak cemi' s gasiyle «

¢ ‰¢ » buyurulmu'tur.
¡éÜ¡

Bununla Allah ve Peygambere ve alel'umum kitaplara iyman her halde bütün Peygamberlere ve Melâikeye

ve yevmi âh rete iyman mutazamm n bulundu+u gösterilm'i ve bir insan n Allaha ve Peygambere ve

kitablara iyman iddia edib de Peygamberlerden birini veya Melâikeyi veya Âh reti inkâra kalk 'mas ve bu

babda varid olan âyat te'vile çal 'mas ihtimali bulundu+undan bunlar münkir olanlar n kâfiri billâh

olduklar bilhassa tans s olunmu'tur.

Bütün bunlar mü'rikler gibi dalâli baîd ile sapm ' olanlard r. 5u da muhakkak ki 137.

aë…¢a…� ‹¤a �á£q¢ aëŠ¢1� ×
� �á£q¢ aìä¢ß� a¨ �á£q¢ aëŠ¢1� ×
� �á£q¢ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡
›aŠ¦1¤×
¢ evvelâ iyman etmi', sonra küfr etmi', sonra iyman etmi', sonra yine küfr etmi' ve temamen
küfre dalm ' olanlar, böyle iymandan küfre, küfürden iymana dönerek nihayet küfürde karar k lm ' ve bu

suretle küfrü tezyid etmi' olanlar yok mu?

›5
6 ¦ îj©
� á¤è¢í� †¡è¤î� Û¡ ü� ë� á¤è¢Û� �Š1¡Ì¤î� Û¡ é¢¨£ÜÛa å
¢ í� á¤Û�  hiç bir veçhile
¡ Ø
Allah n bunlar ma+firet etmesine ve do+ru yola sevk eylemesine ihtimal yoktur. Ya'ni iyman ederlerse

kabul etmez de+il, fakat ekseriyyetle bunlar matbuul'kulûb olduklar ndan haleti nez'a gelmedikce iyman

etmezler ve belki o zaman bile etmezler. Ve iyman etmeyince de «

� Š� ’
Ú
¤ í¢ æ
¤ a� Š¢1¡Ì¤í� ü� »

medlûlünce asla ma+firet yüzü görmezler. Tevbenin makbul olabilece+i bir zamanda tevbe edib hlâs ile

iyman etseler, gelecek olan «

aìz
¢ Ü� •
¤ a� ë� aì2¢bm� å
� íˆ©�Û£a ü�£ a¡ » istisnas mucebince
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kabul edilir ve ma+fur olabilirlerdi amma etmezler ki... Bunun için 138.

›b=à¦îÛ©a� b2¦aˆ� Ç� á¤è¢Û� �æ
£ b� 2¡ å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a Š¡’
£¡ 2�  Münaf klara müjde et ki onlara
elîm bir azab muhakkakt r.»- Bu f kra bu âyetin do+rudan do+ru veya dolayisiyle Münaf klara taallukunu

ifade eder. Filvaki Münaf klar zahiren iyman ederler sonra gizli gizli küfürler yaparlar, sonra mü'minleri

görünce yine «amennâ» derler, sonra 5eytanlar n bulunca biz sizinleyiz derler. Nifak-u fesadda srar

ederler. Maamafih âyetin zâhiri aç ktan aç +a iymandan küfre küfürden iymana mükerreren tahavvül

gösteren ve nihayet küfürde karar k lan ferdler ve cemaatler hakk ndad r ki Münaf klar da bunlara mülhakt r.

Ve rivayet olundu+una göre bunun as l sebebi nüzulü Yehudîlerdir. Zira Yehudîler evvelâ Hazreti Musâya

iyman ettiler, sonra cle tapt klar zaman küfrettiler, sonra Hazreti Musâ avdet sonra da Hazreti Muhammed

aleyhisselâma küfrile küfürlerini artt rd lar ki âyet bunlar n bu hallerini tasvir ve böyle olanlar da bunlara

ilhak eylemi', Münaf klar da bunlara benzedi+i ve bunlara dost olduklar için «

� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a Š¡¡’
å
£ 2� »

diye inzar mevk inde teb'ir ile tehakküme tabi' tutulmu'lard r. Demek oluyor ki bu gibi televvünat sade

efrad hakk nda de+il, cemaatler hakk nda da sebebi felâkettir. Zira Yehudîlerin âyette tasvir olunan bu

halleri ferdleri Isâya ve Hazreti Muhammede küfreden ferdler, cle peresti' eden ve ondan evvel iyman

eyleyen ferdlerin ayni olmad + ma'lûmdur. Lâkin bu tahavvül ve televvün o milletin bir hasleti umumiyyesi

olmu'tur. Binaenaleyh burada bir zamanlar dini islâma hizmet etmi' olub da bil'ahare kâh küfür ve kâh

iyman 'uraya buraya bocalayarak sonunda küffara istihale etmi' olanlar n halâs ve selâmet bulmalar na

asla ihtimal olmad + da anlat lm '
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oluyor. Netekim endelüste irtidad edenlerin hiç biri Dünyalar n kurtaramam 'lar, hepsi muzmahill

olmu'lard r. Ya'ni;

139.
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onlar ki Mü'minleri b rak b kâfirleri dost ittihaz ederler ve onlar n arkalar ndan giderler.»- Münaf klar

Mü'minlere kar' Yehudîlerle müvalât ediyorlard , bunlar

›ñ� �Œ£È¡Û¤a á¢ç¢†� ä¤Ç¡ æ
� ìÌ¢n� j¤í� a�  o

kâfirlerin yan nda zzet ve kuvvet mi ar yorlar? Onlara dost olmakla zzet ve 'eref bulacaklar n , galebe

edeceklerini mi zannediyorlar? Ne kadar yan l yorlar

›b6È¦îà©u
� é¡¨£ÜÛ¡ ñ� �£ŒÈ¡Û¤a �æ
£ b¡Ï�  çünkü

bütün zzet Allah nd r. Ve ancak ondan al n r, Allah n zzet vermedi+i kimseler hiç bir veçhile azîz

olamazlar, Allah ise Mü'minleri i'zaz etmi'tir «

� îä©ß¡¤ìªà¢Ü¤Û¡ë� é©¡Ûì
å
¢ Š� Û¡ë� ñ¢�£ŒÈ¡Û¤a é¡¨£ÜÛ¡ë� ».

Binaenaleyh kâfirlerin doslu+undan zzet beklemek ne kadar ma'kûstür.

140.

›4
� �Œ£ã� †¤Ó� ë�  Âs m ve Ya'kub k raetlerinden maadas nda meçhul s gasiyle «
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¢ î¤Ü� Ç�  halbuki mukaddema size kitabda Allah size
¡ bn� Ø
¡ Û¤a ó¡Ï á¤Ø
'öyle tenzil buyurmu', 'öyle indirilmi' idi:
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¤ a�  ki Allah n
¡ bí� a¨ ¤án¢È¤à¡
âyât n küfredilirken ve istihza olunurken i'itti+iniz vak t

›á¤è¢È� ß� aë†¢È¢Ô¤m� 5� Ï�  o kâfirler ve

müstehzilerle beraber oturmay n z

›9ê©Š¡î¤Ë� s
� óÏ© aì™
¢ ì‚
¢ í� ó¨£ny
�  tâ ki ba'ka
§ í†©y

lâk rd ya dals nlar. O halde onlarla beraber oturmaktan bile sak nmak ve zzeti iyman muhafaza etmek

lâz m gelirken onlarla müvalât etmek ve onlardan zzet beklemek nas l olur?»-

Mekkede mü'riklerin ahvaline kar' Peygambere h taben «

ó¨n£y
� á¤è¢ä¤Ç� ¤Š¡Ç¤b� Ï� bä� m¡bí� a¨ óÏ©¬ æ
� ì™
¢ ì‚
¢ í� å
� íˆ©�Û£a o
� í¤a� ‰� a‡� a¡ë�
� óÏ© aì™
¢ ì‚
¢ í� »
©6êŠ¡î¤Ë� s
§ í†©y
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nâzil olmu'tu. Medinede de ahbar Yehud bulunduklar meclislerde Kur'andan küfr-ü istihza ile bahs

ederler ve Münaf klar da onlarla beraber bulunur dinlerlerdi. Bundan dolay o âyet mealen tekzir olunmu'

ve bu suretle Peygambere h tab n bütün ümmetine h tab demek oldu+u anlat lm ' ve buyurulmu'tur ki

›6á¤è¢Ü¢r¤ß¡ a‡¦a¡ á¤Ø
¢ �ã£a¡ bu takdirde, ya'ni Allah n âyetlerile küfr-ü istihza edilirken
beraberlerinde oturdu+unuz surette siz onlar n, o kâfir müstehzilerin mislisinizdir. O vak t siz de onlar gibi

kâfir olursunuz.»- Bu âyetin zâhirine nazaran âyatullah ile istihza küfr oldu+u gibi o s ra mücerred onlar n

yan nda oturmak dahi küfr olaca+ anla' l yor. Maamafih ulemai akaid bunu r za ile takyid etmi'lerdir ki

buna karine de sebebi nüzulün Münaf klar hakk nda olmas d r. Fakat r za, terki i'tiraz demek oldu+una göre

sarahaten veya z mnen i'tiraz edilmedikçe küfürden kurtulunmamak lâz m gelir. Kalk b gitmek de bir i'tiraz

demektir. Me+er ki «

æ
¤ ß¢ é¢j¢Ü¤Ó� ë� ê� Š¡×
¤ a¢ å
¤ ß� ü�£ a¡ » olsun. -Oturur onlar
¡ bà� íü
© ¤ b2¡ ¥£å÷¡à� À

gibi olursa ne mi olur?

›=bÈ¦îà©u
� á� �£äè� u
� ó©Ï å
� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤aë� å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a É¢ß¡bu
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
'üphesiz ki Allah Münaf klarla kâfirlerin mecmuunu Cehennemde cem'edecektir. Dünyada âyâtullah

istihza etmekte içtima' ederler.

141.

›7á¤Ø
¢ 2¡ æ
� ì–
¢ �2£Š� n� í� �åíˆ©�Û£a� 

O münaf klar ki sizi gözetir beklerler

›é¡¨Ü£Ûa �åß¡ |
¥ n¤Ï� á¤Ø
¢ Û� æ
� b×
� æ
¤ b¡Ï�  derken Allah taraf ndan size bir fütuhat oluverirse
›9á¤Ø
¢ È� ß� å
¤ Ø
¢ ã� á¤Û� a� aì¬Û¢bÓ�  biz sizinle beraber de+il mi idik derler, hemen ganimete
konmak isterler

›=k
¥ î–
� íŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ æ
� b×
� æ
¤ a¡ë�  ve 'ayed nasîb kâfirlerin olur, zafer
© ã� å

kâfirlere nasîb oluverirse o zaman da onlara

›6å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a �åß¡ á¤Ø
¢ È¤ä� à¤ã� ë á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� ‡¤ì¡z
¤ n� 
¤ ã� á¤Û� a� aì¬Û¢bÓ� 
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biz size üstün gelmedik mi? Ve sizi mü'minlerden s yanet eylemedik mi? Derler. Onlara minnet edib bir

h ssa kapmak isterler.»- Bu kelâm ba'l ca iki ma'nâya müsaiddir. Birisi «fursat elimizde de+il mi idi? Biz de

mü'minlerle beraber olub size harb etse idik sizi ma+lûb ve peri'an etmez mi idik? Halbuki siz da'ar dan

u+ra' rken biz kal'ay içinden feth ettik, mü'minlere yard m etmedik. Sizin h sab n za onlara propaganda

yapd k, aldatt k kalblerine za'f dü'ürdük ve nihayet bu sayede siz muzaffer oldunuz. Binaenaleyh bu bizim

mevk imiz sizden yüksektir» demek olur ki ekser müfessirîn bunu tercih etmi'lerdir. Di+eri de «siz

Müslimanlar kuvvetli zannedib Müsliman olacak iken biz sizi men'etmedik mi? Muhammedin i'i

zaiyfleyecek siz kuvvetleneceksiniz diye sizi iymandan vaz geçirmedik mi? Bak n z i'te dedi+imiz oldu,

bizim re'yimiz size galib ç kt binaenaleyh galebe, as l bizimdir. Bu zaferin ganimetine sizden ziyade biz

lây k z» demektir ki ba'z müfessirîn de bu ma'nây ihtiyar etmi'lerdir.

›ò¡6à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� á¤Ø
¢ ä� î¤2� á¢Ø
¢ z
¤ í� é¢¨£ÜÛbÏ�  Binaenaleyh bu böyle kalm yacak, yevmi
K yamette Allah beyninizde hukm edecek, o zaman mü'min ile Münaf k temamen seçilecektir. Dünyada

zâhir ile hukmolunur zâhirde kelimei 'ehadeti söyleyib Müsliman görünene Müsliman muamelesi yap l r.

Fakat Âh ret için ise böyle de+ildir. 5unu bilmelidir ki

›;5¦ îj©
� å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a óÜ� Ç� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� å
¤ Û� ë�  Allah kâfirler
için mü'minler üzerine kat'iyyen yol vermez.» -Dünyada ba'zan kâfirler zafer kazansalar, mü'minlere hâkim

görünseler bile bu bir yol, bir kanun, bir 'eriat de+il, muvakkat ve ar zî bir imtihan ve istidracd r kalblere

nüfuz edecek huccet ve bürhandan mahrum, gelib geçici 'eylerdir. «

Á
¤ Ô¡Û¤b2¡ �åîß©a�ì£Ó� », «
¡ 

¢ » olan
¡é¨Ü£Û¡ õ� a¬†� è� ‘
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ehli hakk-u adil behemhal onlara galebe eder. Dünyada olmazsa Âh rette galebe eder. 5er'i lâhîde

kanun hakta mü'min kâfirdne daima azîzdir. Onun alt nda kalmaz. Ona payimal olmaz, zzetiyle ölür, zzeti

hakk çi+netmez. Ve i'te bu hikmete mebindir ki bir mü'minenin kâfire tezvici caiz olmaz, küfrolur. Çünkü

onu ona tezvic etmek, mü'min üzerine kâfire yol vermek, o mü'mineyi kâfirin istilâs na terk etmektir. Allah ise

«

;5¦ îj©
� �åîä©ß¡¤ìªà¢Û¤a óÜ� Ç� �åíŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ é¢¨£ÜÛa 3
� È� v
¤ í� å
¤ Û� ë� » buyurmu'tur.

142.

›é� ¨Ü£Ûa æ
� ìÇ¢…¡b‚
� í¢ å
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a �æ
£ a¡ 'üphe yok ki Münaf klar Allaha hud'a

yapma+a kalk ' yorlar. Kalblerinde küfür saklay b zâhirde mü'min görünüyorlar ve sanki bununla Allah

aldatmak istiyorlar.

›7á¤è¢Ç¢…¡b
� ì� ç¢ë�  halbuki Allah onlar n hud'alar n kendi ba'lar na

geçirmi'tir. (Sûrei Bakarenin ba' nda Münaf kîn âyetlerine bak.).

›ó
= Û¨b
� ×
¢ aìß¢bÓ� ñ¡ìÜ¨�–
£ Ûa óÛ� a¡ aì¬ß¢bÓ� a‡� a¡ë�  bunlar namaza kalkt klar vak t
tenbel tenbel, istemeye istemeye keselân ile kalkarlar. Çünkü bunlar

gösteri' yaparlar

›
� b�ä£Ûa æ
� ¢ªë@ a¬Š� í¢ nasa

›é� ¨Ü£Ûa æ
� ëŠ¢×
¢ ˆ¤í� ü� ë�  ve Allah hat rlar na getirmezler yad etmezler

›5
9 ¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ yad ederlerse pek az ederler ki o da a+ zlar ndad r. Bunlar bunu yaparken 143.

haldedirler.

›6õ¡ü
¬ � ¢ªì¯¬ç¨ óÛ¨a¡ ¬ü� ë� õ¡ü
¬ � ¢ªì¯¬ç¨ óÛ¨a¡ ü
¬ �  ne onlara, ne de onlara, ya'ni ne

mü'minlere mal olurlar, ne de kâfirlere, ikisi aras nda bocalar dururlar, çünkü bunlar Allah 'a' rm 't r.

›5¦ îj©
� é¢Û� �†v
¤ Ü� Ï� é¢¨£ÜÛa 3
¤ í¢ å
¤ ß� ë�  Allah n 'a' rd + nda da art k bir yol
¡ m� å
¡ Ü¡š
bulamazs n. Nerede kald ki ona hidayet edebilesin. 5u halde:

sh:»1503

144.

æ
� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤a aëˆ¢‚
� íˆ©�Û£a bè� ¢í£a� b¬í� 
¡ ë…¢ ¤åß¡ õ� b¬î� Û¡ë¤a� å
¡ �n£m� ü� aìä¢ß� a¨ å
›6å
� îä©ß¡¤ìªà¢Û¤a Ey mü'minler siz mü'minleri b rak b da kâfirleri dost ittihaz etmeyiniz
›bä¦îj©ß¢ bã¦bÀ
� Ü¤
¢ á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� é¡¨£ÜÛ¡ aìÜ¢È� v
¤ m� æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©m¢a�  Münaf k
oldu+unuza dair Allah için aleyhinizde aç k ve müdafaas gayr kabil bir huccet ve bürhan vermenizi ister

misiniz? Elbette istemezsiniz de+il mi? Halbuki mü'minleri b rak b kâfirlerle müvalât etmek Münaf kl + n aç k

bir bürhan d r. 145.

›‰¡7b�ä£Ûa �åß¡ 3
¤ ü
�¤ a Ú
� îÔ©Ï¡bä� à¢Û¤a �æ
£ a¡
¡ 1� 
¡ ‰¤�†£Ûa óÏ¡ å

Münaf klar hiç 'üphe yok ate'in en alt tabakas ndad rlar.» -Bunlar kâfirlerin en habisi, en sefili

olduklar ndan yerleri de Cehennemin dibidir.

›a=Š¦î–
¤ Û� ë�  ve art k onlar
© ã� á¤è¢Û� �†v
¡ m� å

buradan kurtaracak bir yard mc bir halaskâr bulamazs n 146.

nifaktan tevbe edenler

›aì2¢bm� �åíˆ©�Û£aü�£ a¡ ancak

›aìz
¢ Ü� •
¤ a� ë�  tevbe edib slâh hal eyleyenler

›é¡¨Ü£Ûb2¡ aìà¢–
� n� Ç¤aë� 

slah hal edib Allaha tutunanlar

beraberdirler.

›bà¦îÄ
¤ a� �åîä©ß¡¤ìªà¢Û¤a é¢¨£ÜÛa p
� ì¤
� ë�  Allah da
© Ç� aŠ¦u
¡ ¤ìªí¢ Ò

mü'minlere muhakkak bir ecri azîm verecektir, binaenaleyh o tevbe edenler de bundan h ssadar

olacaklard r.

Ey insanlar, 147.

›6á¤n¢ä¤ß� a¨ë� á¤m¢Š¤Ø
� ‘
� æ
¤ a¡ á¤Ø
¢ 2¡aˆ� È� 2¡ é¢¨£ÜÛa 3
¢ È� 1¤í� bß�  siz

'ükr eyler ve iyman ederseniz Allah size azab ne yapacak?» -Çünkü vaz' lâhîde azab n hikmeti küfr-ü

küfrandan tahzir ve 'ükr-ü iymana sevk içindir. Binaenaleyh 'ükr-ü iyman has l olduktan sonra Allah

kullar n ta'zib edib ne yapacak?

sh:»1504

›bà¦îÜ©Ç� aŠ¦×
� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Halbuki Allah 'âkir ve alîmdir: 'âkirdir, ya'ni azac k bir
¡ b‘
tâate büyük sevab ile mukabele eder, aliîmdir, ya'ni pek büyük bir kadirdand r, 'ükr-ü iyman n z n kadrini

bilir, takdir eder, o halde hlâs ile tevbekâr olub shal hal eden ve Allah n dînine sar l b 'ükr-ü iyman yolunu

tutanlar n ecr-ü sevabdan mahrum kalmalar nas l tasavvur olunur? -Demek azab, küfür ve küfranda srar n

ve vaz' lâhîye muhalefetin bir neticesi ve hikmeti lâhiyye mes'elesidir. Vaz' vücud, rahmeti lâhiyye içindir,

'ükr-ü iyman da bunun tarik d r. Küfr-ü küfran ile Allahdan kaçanlar bu tar ktan sapma+a, bu vaz' hakk

bozma+a ve Allah için mücadele etme+e sava'm ' olduklar ndan dolay Allahdan ve rahmeti lâhiyyeden

tebaüd etmi' olurlar. Milki lâhîden huruc mümkin olmad + için azab da i'te bu vaz' n ve bu tebâudün bir

netîcei lâzimesi olur. Bu netice esasen hakk ile bât l, hayr ile 'er, husn ile kubh beynindeki fark-u temayüze

müterettibdir. Bu da Allah tealân n vücubi vücudile 'erikinin imtina beynindeki nisbeti tekabülün fer'idir.

Binaenaleyh küfr-ü küfrandan sonra da olsa 'ükr-ü iyman ile Allaha takarrüb yolu tutulunca art k azâb için

hiç bir sebeb kalmaz. 5âkir ve alîm olan Allah behemehal o 'ükr-ü iyman yolunu tutub Allaha do+ru

gidenler de behemehal rahmeti hakka vâs l olurlar. 5u halde cereyan hayat yürüyüb dururken «art k ben

vazifemi yapt m» deyib de Allaha ma+rur olarak 'ükr-ü iymandan sonra lâübalili+e, küfr-ü küfrana sapmak

caiz olam yaca+ gibi, «ben 'imdiye kadar küfr-ü küfran yolunda dola't m, günahlara müsta+rak oldum,

ba'dema halâs ihtimali kalmam 't r» diye me'yus olub da henüz fursat

sh:»1505

elde iken tevbe ve slahtan sarf nazar etmek de caiz de+ildir. Derhal seyyiattan tevbekâr olub 'ükr-ü

iyman yolunu tutmal d r. Zira Allah 'âkir ve alîmdir.

5ükr-ü iyman ile küfr-ü küfran n hukümlerini takdir s ras nda beyenat sab kan n mütemmimi ve beyanat

lâhikan n mukaddimesi olmak üzere 'u ahlâk lâhiyyeyi bilmek ve tevbekâr olanlara mazîden dolay

zemm-ü kadihte bulunmamak ktiza eder:

6á� Ü¡Ã
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£ Ûb2¡ Š� è¤v
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� b×
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›aŠ¦í†©Ó� a¦£ì1¢Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ b¡Ï� õ§ì¬
¢ å
¤ Ç� aì1¢È¤m� ë¤a�

Meali 5erifi

Allah fena sözün aç klanmas n sevmez, mazlûm olan ba'ka, Allah semî', basîr bulunuyor 148 Bir hayr

aç klar veya gizlerseniz yâhud bir kötülü+ü afvederseniz 'übhe yok ki Allah afvi çok bir kadîr bulunuyor

149

__________

148.

›4
£ Ûb2¡ Š� è¤v
� Û¤a é¢¨£ÜÛa ¢k
£ z
¡ ì¤Ô� Û¤a �åß¡ õ¡ì¬¢
¡ í¢ü�  Allah kötü sözün i'lân

edilmesini sevmez: Kötü fiil 'öyle dursun kötülü+ün söz kabilinden olarak bile meydana konulmas n

istemez, bu+zeder.» - Gerçi Allah ne fi'len, ne kavlen, ne gizli, ne a'ikâr kötülü+ün hiç birini sevmez. Fakat

velev sözle olsun i'lân-ü zhar edildi+i zamand r ki bilhassa gazab ve ta'zib eder. Ve i'te azab lâhînin

sirr-ü hikmeti bu noktada, ya'ni Allah n kötülü+ü sevmemesindedir.

›6á� Ü¡Ã
¢ å
¤ ß� ü�£ a¡ Ancak

mazlûm olan müstesna.
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Zulmedilmi', hakk na tecavüz olunmu' olan kimse feryad edebilir, zalim aleyhine ba+ ra ba+ ra bed dua

eyliyebilir ve yâhud ondan tezallüm ederek kötülüklerini söyliyebilir, hatta kötü sözlerine mukabele

bilmisilde bulunabilir.

›bà¦îÜ©Ç� bÈ¦îà©
� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  ve Allah n mazlûmun feryad n

dinler halini bilir.»

Bu âyetin sebebi nüzulünde deniliyor ki bir gün huzur risalette bir adam Hazreti Ebi Bekrin yüzüne kar'

'etm etmi', o da bir kaç kerre sükût ettikden sona nihayet reddeylemi' idi, reddedince aleyhissalâtü

vesselâm meclisten k yam buyuruverdi. Hazreti Ebi bekr «o bana 'etm ederken oturuyordunuz ben

reddedince k yam buyurdunuz» dedi. Resulullah da «bir melek senin taraf ndan cevab veriyordu sen

reddedince o melek gitti 5eytan geldi, 5eytan gelince ben de oturmad m» buyurdu ve bunun üzerine bu

âyet nâzil oldu. Bir rivayete göre de bir kavme bir müsafir gelmi', yemek vermemi'ler, 'ikâyet etmi',

'ikâyetinden dolay da tab edilmi', bunun üzerin bu âyet nâzil olmu', hakk na riayet edilmiyen müsafirin

mazlûmlar miyan nda bulundu+u ve 'ikâyete hakk oldu+u beyan buyurulmu'tur.

149.

›ê¢ì1¢‚
¤ m¢ ë¤a� aŠ¦î¤
� aë†¢j¤m¢ æ
¤ a¡ siz kavlen veya fi'len her hangi bir hayr aç k

veya gizli yapar.

›õ§ì¬
¢ å
¤ Ç� aì1¢È¤m� ë¤a�  veya kendinize kar' yap lan bir kötülü+ü

afvederseniz, ya'ni bilhassa afvetmek hayr n yaparsan z

›aŠ¦í†©Ó� a¦£ì1¢Ç� æ
� b×
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ b¡Ï�  'übhe etmeyiniz ki Allah afüvv-ü kadîrdir. Afvi çok,
kudreti pek büyüktür. Binaenaleyh ahlâk lâhiyye ile mütehall k olunuz da gücünüz yeterken afvediniz ki

madellah mazhar afvolas n z ve ecrinizi alas n z.

Lâkin bu afvi lâhîye kimlerin nâil olabilece+ini iyi anlamak lâz m gelir 'öyle ki:
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Meali 5erifi

O kimseler ki ne Allah tan rlar ne Peygamberlerini, ve o kimseler ki Allah tan mak lâkin Peygamberlerini

tan may b ay rmak isterler, ve o kimseler ki Peygamberlerin ba'z s na inan r z ba'z s n tan may z derler ve

böyle küfr ile iyman aras nda bir yol tutmak isterler 150 'te bunlar hakka kâfirdirler, biz de kâfirler için

mühîn bir azab haz rlam ' zd r 151 Allaha ve Peygamberlerine iyman eden ve Peygamberlerinden hiç

birinin aras n ay rm yan kimselere gelince i'te bunlar n yar n kendilerine ecirlerini verece+iz, ve Allah

gafur, rahîm bulunuyor 152

__________

150.

›ƒÛa é©¡Ü
¢ ‰¢ë� é¡¨£ÜÛb2¡ æ
� ëŠ¢1¢Ø
¤ í� å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ - Bu âyetten anla' l yor ki

kâfirler ba'l ca üç
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k s md r. Birisi, ne Allah, ne Peygamber tan m yan, hiç birine iyman etmiyenler, ikincisi iymanda Allah ile

Peygamberi tefr k edenler, ya'ni Allaha iyman iddias nda bulunub da Allah n gönderdi+i Resullere

inanm yanlar, üçüncüsü, Peygamberlerin ba'z s n tan y b da ba'z s n tan m yanlar ki Ehli kitabdan Yehud

ve Nesârâ bu k s mdand r. Ve bu âyet do+rudan do+ru bunlar hakk nda nâzil olmu', iyman ile küfr aras nda

mutavass t bir mertebe, bir yol bulunmad + ve Peygamberlerden ba'z s n tan mamak hepsini tan mamak

ve hepsini tan mamak Allah da tan mamak demek oldu+unu göstermi'tir. Ya'ni Allaha ve Resullerine

küfredenler, fakat bunu tasr h ederek de+il re'y-ü mezhebleri bu küfrü kt za eden.

›é©Ü¡
¢ ‰¢ë� é¡¨£ÜÛa å
� î¤2� aìÓ¢Š£¡1� í¢ æ
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©í¢ë�  ve Allah ile Resulleri aras n
iymanda tefr k etmek istiyenler, hattâ bunu da alel' tlak ve suretu umumiyyede tasr h etmeyib sözleri bunu

istilzam eden

›œ
¤ ã� ë� œ
¢ ß¡¤ìªã¢ æ
� ìÛ¢ìÔ¢í� ë�  biz ba'z s na inan r z ve
§= È¤j� 2¡ Š¢1¢Ø
§ È¤j� 2¡ å

ba'z s na inanmay z diyenler, meselâ Musâ, Uzeyr fülân ve fülân Peygamberlere ve Tevrata inan r z lâkin

Isâya ve Muhammede, ncile ve Kur'ana inanmay z diyen Yehudîler, kezalik Musâya ve Isâya, Tevrata ve

ncile inan r z amma Kur'ana ve Muhammede inammay z diyen Nesârâ ve kezalik Yahudiler miyan nda

Muhammed bir Peygamberdir amma bizim Peygamberimiz de+ildir diye kaçamak yapan

›5
= ¦ îj©
� �ÙÛ¡‡¨ å
� î¤2� aëˆ¢‚
¤ a� æ
� ë†¢íŠ©í¢ë�  ve bu suretle iyman ile küfür
¡ �n£í� æ
beyninde bir yol tutmak istiyenler 151.

›7b¦Ô£y
� æ
� ëŠ¢Ï¡bØ
� Û¤a á¢ç¢ Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ i'te bütün

bunlar muhakkak kâfirdirler ve küfürleri hakkalyakîn sabittir. Zira iyman ile küfür, hakk ile bât l beyninde bir

mertebe yoktur. Bir Peygambere küfretmek
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Peygamberli+e küfretmektir. Peygamberli+e küfretmek bütün Peygamberlere küfretmektir ve bütün

Peygamberlere küfretmek Allaha küfretmektir. Çünkü Allah n bir emrine küfretmek alel' tlak Allaha

küfretmektir.

›bä¦îè©ß¢ b2¦aˆ� Ç� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ bã� †¤n� Ç¤a� ë�  biz de kemali kudret-ü

azemetimizle alel'umum kâfirlere mühîn, ihanetli, zillet verici bir azab haz rlam ' zd r, s ras gelince

tadacaklard r. Binaenaleyh mev'ud olan afv-ü ecir böyle küfr-ü küfran erbab na de+ildir 152.

›á¤è¢ä¤ß¡ †§y
� a� å
� î¤2� aìÓ¢Š£¡1� í¢ á¤Û� ë� é©Ü¡
¢ ‰¢ë� é¡¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£aë� 
Allaha ve peygamberlerine iyman edip bunlardan hiç birinin aras n ay rm yanlar yok mu

›6á¤ç¢‰� ìu
¢ a¢ ¤áè¡îm©¤ìªí¢ Ò
� ì¤
� Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ i'te bunlara muhakkak ecirlerini verece+iz
›b;à¦îy
� b×
� ë�  geçmi' olan günâhlar na da Allah gafur, rahîmdir. O
© ‰� a‰¦ì1¢Ë� é¢¨£ÜÛa æ
va'di ma+firet ve rahmet i'te bunlarad r.

Bu temhidden sonra Ehli kitab n küfürlerini bittafs l tahk k ve taannüdlerini beyan ve ibtal için

buyuruluyor ki:

�åß¡ b2¦bn� ×
� Œ£¡ä� m¢ ¤æa� l
¢ ç¤a� Ù
� Ü¢d� 
¤ í� ›QUS
¡ á¤è¡î¤Ü� Ç� 4
¡ bn� Ø
¡ Û¤a 3
�é¨Ü£Ûa bã� ‰¡a� aì¬Û¢bÔ� Ï� Ù
� Û¡‡¨ ¤åß¡ Š� j� ×
¤ a� ó¬¨ìß¢ aìÛ¢b� 
� †¤Ô� Ï� õ¡b¬à� �
£ Ûa
bß� †¡È¤2� å
¤ ß¡ 3
� v
¤ È¡Û¤a aëˆ¢‚
� �m£a �á£q¢ 7á¤è¡à¡Ü¤Ä
¢ 2¡ ò¢Ô� Ç¡b�–
£ Ûa á¢è¢m¤ˆ� 
� b� Ï� ñ¦Š� è¤u
�
bã¦bÀ
� Ü¤
¢ ó
¨ ìß¢ bä� î¤m� a¨ë� 7Ù
� Û¡‡¨ å
¤ Ç� bã� ì¤1� È� Ï� p
¢ bä� î¡£j� Û¤a á¢è¢m¤õ� b¬u
�
›bä¦îj©ß¢
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aìÜ¢
¢ …¤a á¢è¢Û� bä� Ü¤Ó¢ë� ¤áè¡Ó¡br� îà©2¡ ‰� ì¢À
£ Ûa á¢è¢Ó� ì¤Ï� bä� È¤Ï� ‰� ë� ›QUT
á¤è¢ä¤ß¡ bã� ˆ¤
� a� ë� o
£ Ûa óÏ¡ aë†¢È¤m� ü� á¤è¢Û� bä� Ü¤Ó¢ë� a†¦�v
£ 
¢ l
� bj� Û¤a
¡ j¤�
p
¢ ë� á¤è¢Ó� br� îß© á¤è¡š
¦ îÜ©Ë� bÓ¦br� îß©
¡ bí� b¨2¡ ¤áç¡Š¡1¤×
¡ Ô¤ã� bà� j¡Ï� ›QUU bÄ
É� j� Ÿ
� 3
¤ 2� 6Ñ
¥ Ü¤Ë¢ bä� 2¢ìÜ¢Ó¢ ¤áè¡Û¡ì¤Ó� ë� Õ
£§ y
� Š¡î¤Ì� 2¡ õ� b¬î� j¡ã¤ü
� ¤ a á¢è¡Ü¡n¤Ó� ë� é¡¨£ÜÛa
¤áç¡Š¡1¤Ø
¢ 2¡ë� ›QUV 5
: ¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ 5� Ï� á¤ç¡Š¡1¤Ø
¢ 2¡ bè� î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa
bä� Ü¤n� Ó� b�£ãa¡ á¤è¡Û¡ì¤Ó� ë� ›QUW b=¦àîÄ
© Ç� bã¦bn� è¤2¢ á� í� Š¤ß� óÜ¨Ç� á¤è¡Û¡ì¤Ó� ë�
ê¢ìj¢Ü� •
� bß� ë� ê¢ìÜ¢n� Ó� bß� ë� 7é¡¨£ÜÛa 4
� ì
¢ ‰� á� í� Š¤ß� å
� 2¤aó
� îÇ© �|î,
© à� Û¤a
á¤è¢Û� bß� 6é¢ä¤ß¡ Ù
� ó1©Û� é¡îÏ© aì1¢Ü� n� 
¤ a å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ë� 6á¤è¢Û� é� j£¡‘
¢ å
¤ Ø
§£ ‘
¡ Û¨ë�

é¢È� Ï� ‰� 3
¤ 2� ›QUX b=¦äîÔ©í� ê¢ìÜ¢n� Ó� bß� ë� 7£å
£ Ûa �Êbj� m£¡a ü�£ a¡ á§Ü¤Ç¡ ¤åß¡ é©2¡
¡ �Ä
3
¤ a¡ë� ›QUY bà¦îØ
� aŒ¦íŒ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� é¡6î¤Û� a¡ é¢¨£ÜÛa
¡ ç¤a� ¤åß¡ æ
© y
¤áè¡î¤Ü� Ç� æ
¢ ìØ
¢ í� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� ë� é©7m¡ì¤ß� 3
� j¤Ó� é©2¡ �å
£ ä� ß¡¤ìªî¢Û� ü�£ a¡ l
¡ bn� Ø
¡ Û¤a
p
� ¤áè¡î¤Ü� Ç� bä� ß¤�Š£y
� aë…¢bç� å
� íˆ©�Û£a å
� ß¡ á§Ü¤Ä
¢ j¡Ï� ›QVP a7¦†îè©‘
�
§ bj� î£¡Ÿ
›a=Š¦îr©×
� ¡é¨£ÜÛa 3
� å
¤ Ç� á¤ç¡†£¡–
� 2¡ë� á¤è¢Û� ¤o�Ü£y
¡ îj©
¡ a¢
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� aì� ß¤a� ¤áè¡Ü¡×
¤ a� ë� é¢ä¤Ç� aìè¢ã¢ †¤Ó� ë� aì2¨Š£¡Ûa á¢ç¡ˆ¡
¤ a� ë� ›QVQ
¡ b�ä£Ûa 4
� íŠ©Ï¡bØ
� Ü¤Û¡ bã� †¤n� Ç¤a� ë� 3
¡åØ
¡ Û¨ ›QVR bà¦îÛ©a� b2¦aˆ� Ç� á¤è¢ä¤ß¡ å
¡6 Ÿ
¡ bj� Û¤b2¡
� î¤Û� a¡ �4Œ¡ã¤a¢ b¬à� 2¡ æ
Ù
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ æ
� ìä¢ß¡¤ìªà¢Û¤aë� á¤è¢ä¤ß¡ á¡Ü¤È¡Û¤a óÏ¡ æ
� ì‚
¢ 
¡ a�Š£Ûa
ñ� ì×
¨ �Œ£Ûa æ
� ìm¢¤ìªà¢Û¤aë� ñ� ìÜ¨�–
£ Ûa å
� îà©îÔ©à¢Û¤aë� Ù
� Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ 4
� Œ¡ã¤a¢ b¬ß� ë�
aŠ¦u
¤ a� ¤áè¡îm©¤ìªä¢
� Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ Š¡6
¨ ¤ a â¡ì¤î� Û¤aë� é¡¨£ÜÛb2¡ æ
� ìä¢ß¡¤ìªà¢Û¤aë�
¡ ü
›b;à¦îÄ
© Ç�

Meali 5erifi

Ehli kitab senden üzerlerine Semadan bir kitab indirivermeni istiyorlar, çok görme Musâya bundan daha

büyü+ünü teklif ettiler, "Allah bize aç ktan göster" dediler de zulümlerile kendilerini y ld r m çarpt , sonra

kendilerine o kadar aç k mu'cizeler gelmi'ken tuttular danaya tapt lar, derken biz bunlardan afvettik de

Musâya kahir bir saltanat verdik 153 Ve misaka ba+lanmalar için Turu üstlerine kald rd k da "girin

secdelere kapanarak o kap ya" dedik onlara, hem "sebt günü tecavüz etmeyin" dedik de onlara

kendilerinden a+ r bir misak ald k 154 Bunun üzerine misaklar n nakzetmeleri ve Allah n âyât na küfürleri

ve Enbiyay nâhak yere katilleri ve "kalblerimiz g l fl " demeleri sebebiyle -ki do+rusu Allah o kalblerin

üzerini küfürlerile tab'etmi'tir de onun için iymana gelmezler me+er ki pek az 155 Yine küfürleri ve

Meryeme kar'i azîm bir bühtan söylemeleri 156 Ve "biz Allah n Resulü Mesih Isâ ibni Meryemi katlettik"

demeleri sebebiyle- halbuki onu ne katlettiler ne salbettiler ve lâkin kendilerine bir benzetme yap ld , ve

filhak ka onda htilâf edenler bundan dolay 'ekk
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içindedirler, ona dair bir ilimleri yoktur ancak zann ard nda giderler, halbuki onu yakînen katletmediler 157

do+rusu Allah onu kendine do+ru ref'eyledi, Allah bir azîz, hakîm bulunuyor 158 Ve Ehli kitabdan hiç biri

yoktur ki celâlim hakk için ölümünden evvel ona mutlak iyman edecek olmas n, k yamet günü de o

aleyhlerine 'ahid olacak 159 Hâs l o Yehudî olanlar n zalimlikleri ve bir çoklar n Allah yolundan

çevirmeler 160 ve nehyedildikleri halde riba almalar ve halk n emvalini haks zl kla yemeleri sebebleriledir

ki evvelce onlara halâl k l nm ' bir çok pâk ve ho' ni'metleri kendilerine haram ettik ve kâfir kalanlar na elîm

bir azab haz rlad k 161 Lâkin içlerinden ilimde rüsûhu olanlarla mü'minler senden evvel indirilenle beraber

sana indirilene de iyman ediyorlar, hele o namaza devam eden kullar ma bak, onlar ve zekât verenler,

Allaha ve Âh ret gününe inanan bütün mü'minler i'te hep bunlara yar n azîm bir ecir verece+iz 162

153.

›õ¡b¬à� �
£ Ûa �åß¡ b2¦bn� ×
� Œ£¡ä� m¢ æ
¤ a� l
¢ ç¤a� Ù
� Ü¢d� 
¤ í� 
¡ á¤è¡î¤Ü� Ç� 4
¡ bn� Ø
¡ Û¤a 3
Ya Muhammed Ehlî kitab -senin risaletine inanmak için Allah taraf ndan Kuran n sana kelâm halinde

indirilmi' olmas n kâfi görmiyorlar ve bunu kütübi Semaviyyeden addetmek istemiyorlar da- senden

kendilerine Semadan bir kitab indirivermeni taleb ediyorlar.» -Bir kerre Allah n de+il, senin indirmeni

istiyorlar, saniyen ba'kas na de+il, kendilerine, kendi üzerlerine indirmeni istiyorlar ki bununla risaleti

kendilerinde mü'ahede ve kendilerinde Peygamberli+i tecribe etmedikçe iyman etmiyeceklerini anlatm '

oluyorlar. Salisen kitab n ma'nâ veya nazm ve ma'nâ olarak vahyen kalbe nâzil olmas na ve ba'dehu onun

kullar taraf ndan yaz lmas na kani' olmay b Semadan bir hatt ile yaz lm ' elvah veya sahaif halinde bir cismi

mahsûs olarak 'u maddî gökten dü'üvermesini arzu ediyorlar, kitab n ulviyyet ve semaviyyeti ancak böyle

bir 'ekli
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maddî ve cismanîde mü'ahedeleri tahtinde tasd k olunabilece+ini iddia eyliyorlar. Halbuki bu 'era t

alt nda her cisim canibi kudreten bir kitab oldu+unu ve fakat okumas n bilmediklerini dü'ünmüyorlar.

Âyetin zâhirinden de anla' laca+ üzere ekser müfessirînin beyan na göre bu Ehli kitabdan murad

Yehudîlerdir. Rivayet olunuyor ki Kâ'b ibni e'ref ve Finhas ibni azurâ gibi ahbar Yehud mahzâ tahakküm

ve taannüt için huzur risalete gelmi'ler, «e+er sen Peygamber isen bize Hazreti Musâ gibi Semadan ve

topu birden bir kitab indir» demi'ler. Ba'z lar bu kitab n Tevrat gibi levh üzerine ve bir hatt Semavî ile

muharrer olmas n , di+er ba'z lar nâzil olurken kendilerinin de muayene ve mü'ahede etmelerini, di+er

ba'z lar da fülân ve fülân diye bizzat kendilerine indirilmesini ve bunun içinde «Muhammed Resulullah»

diye muharrer bulunmas n söylemi'ler, bu âyetler de bunun üzerine nâzil olmu'tur.

Buyuruluyor ki:

Ya Muhammed! sen bunlar n bu suallerini i'zam etme, bunu bunlara çok görme

›Ù
� Û¡‡¨ ¤åß¡ Š� j� ×
¤ a� ó¬¨ìß¢ aìÛ¢b� 
� †¤Ô� Ï�  çünkü bunlar Musâdan bundan daha

büyü+ünü istediler

dediler de

›ñ¦Š� è¤u
� é� ¨£ÜÛa bã� ‰¡a� aì¬Û¢bÔ� Ï�  bize Allah aç ktan göster dediler,

›7á¤è¡à¡Ü¤Ä
¢ 2¡ ò¢Ô� Ç¡b�–
£ Ûa á¢è¢m¤ˆ� 
� b� Ï�  bu zulümleri sebebile kendilerini y ld r m

çarpt [sûrei Bakareye bak].

›p
¢ bä� î¡£j� Û¤a á¢è¢m¤õ� b¬u
� bß� †¡È¤2� å
¤ ß¡ 3
� v
¤ È¡Û¤a aëˆ¢‚
� �m£a �á£q¢ sonra bunlara
beyyinat geldikten, ya'ni Hazreti Musân n Fir'avne kar' gösterdi+i asa', yedi beyza ve fark bah r mu'cizat

gösterildikten sonra -ki henüz Tevrat nâzil olmam 't - da tuttular cle tapt lar
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›7Ù
� Û¡‡¨ å
¤ Ç� bã� ì¤1� È� Ï�  böyle iken biz bundan afvettik
›bä¦îj©ß¢ bã¦bÀ
� Ü¤
¢ ó
¨ ìß¢ bä� î¤m� a¨ë�  ve Musâya bir sultan mübin, ya'ni üzerlerinde
nüfuzu zâhir bir sültai hâkime verdik»- öyle ki syanlar na tevbe olmak için nefislerini katletmelerini

emreyledik 154.

›á¤è¡Ó¡br� îà©2¡ ‰� ì¢À
£ Ûa á¢è¢Ó� ì¤Ï� bä� È¤Ï� ‰� ë�  ve misaklar n anlak için da+

-gölgelik gibi- tepelerine kald rd k

›a†¦�v
£ 
¢ l
� bj� Û¤a aìÜ¢
¢ …¤a á¢è¢Û� bä� Ü¤Ó¢ë�  ve

kendilerine kap dan usluca boynunuzu e+ib secde ederek giriniz dedik

›o
£ Ûa ó¡Ï aë†¢È¤m� ü� á¤è¢Û� bä� Ü¤Ó¢ë�  ve Sebt, ya'ni Cum'a irtesi günü k m lday n,
¡ j¤�
ta'biri âharla bu günün hurmetine tecavüz etmeyin, bal k mal k avlamay n dedik

›bÄ
¦ îÜ©Ë� bÓ¦br� îß© á¤è¢ä¤ß¡ bã� ˆ¤
� a� ë�  ve böyle tazy k ve ilca ile bunlardan a+ r bir misak

ald k»

Beni srailin misaklar n almak için Turun bir zulle, bir gölgelik gibi ba'lar na kald r l b dikilmesi mucizesi

hakk nda bir kaç kavil vard r. Ba'z lar bu Turdan murad Tur seynâ oldu+unu söylemi'ler, ba'z lar da

kelimenin as l ma'nasile bir da+ demek oldu+unu beyan etmi'lerdir. Maamafih anla' l yor ki Kur'anda bu

ref' Tur vak'as bir tazy k ve ilca ma'nâs n ifade siyak nda irad buyurulmaktad r. Sûrei Bakarede geçen «

¢ bä� î¤m� a¨ b¬ß� aëˆ¢
¢ » bunun sar h bir ifadesi oldu+u gibi burada da «
§ñ�ì£Ô¢2¡ á¤×
b;ä¦îj©ß¢ bã¦bÀ
� Ü¤
¢ » deki sültay izah s ras nda zikrolunmu'tur. Binaenaleyh as l maksad ref' turun
keyfiyyeti de+il, gayesidir. Ya'ni Allah tealâ bunlar kemali iyman ile de+il, da+ n alt nda kafalar n ezecek

gibi bir vaz yyette maddî kuvvetle tazy k ederek dine rabtetmi' ve pek a+ r bir surette misaklar n alm 't r.

Bunlar bu a+ r misaka rabtedildikten ve böyle zabt-u rabt alt na al nd ktan sonra sebat ettiler mi? Hay r,
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bilâkis misak nakzettiler ve nice cinayetler yapt lar ve Allah n gazab na da as l bundan sonra u+rad lar.

Bunu beyan için buyuruluyor ki: 155.

›ƒÛa á¤è¢Ó� br� îß© ¤áè¡š
¡ Ô¤ã� bà� j¡Ï�  ba'dehu

misaklar n nakzetmeleri ve bervechi âtî ta'dad olunan cinayetleri irtikâb eylemeleri sebebiyle...»- Bu

naz mda «bâ» n n müteallak olan kelâm hazfedilmi'tir ki» biz de belâlar n verdik: 5u 'u sebeblerden

dolay kendilerine lâ'net ve gazab ettik» demektir, Netekim sûrei Maide de «

á¤ç¢b�ä£È� Û� á¤è¢Ó� br� îß© ¤áè¡š
¡ Ô¤ã� bà� j¡Ï� » diye musarraht r. Bu gibi hazifler sükût için de zihni
sâmia mümkin olan her hat ray ilka ederek gayet beli+ bir tehvil ifade eder.

Ya'ni misaklar n nakzetmeleri

›é¡¨Ü£Ûa p
¢ ë�  Allah n âyetlerine, ahkâm ve
¡ bí� b¨2¡ á¤ç¡Š¡1¤×

evamirini gösteren delâili zâhire ve mu'cizat bâhiresine küfretmeleri

›Õ
£§ y
� Š¡î¤Ì� 2¡ õ� b¬î� j¡ã¤ü
� ¤ a á¢è¡Ü¡n¤Ó� ë�  ve bir tak m Enbiyay bigayri hakk n katleylemeleri
›6Ñ
¥ Ü¤Ë¢ bä� 2¢ìÜ¢Ó¢ ¤áè¡Û¡ì¤Ó� ë�  ve bizim kalblerimiz « ÑÜË » tür demeleri sebebiyle -ki
bunda iki manâ vard r. Birisi bizim kalblerimiz ilim mahfazalar d r. Binaenaleyh ilmimiz sayesinde biz art k

Enbiyadan, filandan müsta+niyiz» demek, di+eride «bizim kalblerimiz kabuklu, ka'erlidir, ne söylense

müteessir olmaz. Binaenaleyh yap lan da'vet ve telk nat n hiç biri kula+ m za girmez» demektir. Burada bu

söze kar' bir cümlei muter za halinde 'öyle buyuruluyor:

mahfazas ve f traten kabuklu oldu+undan de+il, belki

›3
¤ 2�  Hay r bunlar n kalbleri ilim

›á¤ç¡Š¡1¤Ø
¢ 2¡ bè� î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa É� j� Ÿ
� 

Allah o kalblerin üzerine küfürlerini tabetmi', küfrü srar ve i'tiyadlar hasebiyle art k onlara tabiat yapm ' da

›5
: ¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ �æìä¢ß¡¤ìªí¢ 5� Ï�  ondan dolay iyman etmezler,
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ancak pek az müstesna. Yoksa ne ilim insan dinden, iymandan, Allahdan, Peygamberden müsta+ni k lar,

ne de asli f tratte kalbi be'er bu kadar kat ve bu kadar zalim olur. Bir bu sebeblerle 156.

›b=à¦îÄ
¢ 2¡ë�  bir de böyle tabiat
© Ç� bã¦bn� è¤2¢ á� í� Š¤ß� óÜ¨Ç� ¤áè¡Û¡ì¤Ó� ë� á¤ç¡Š¡1¤Ø
edindikleri küfürleri ve Meryem aleyhinde pek büyük bir bühtan söylemeleri» -Bunlar Hazreti Meryeme zina

isnat etmek suretiyle büyük bir bühtanda bulunmu'lar, bu da Allah tealân n messi be'erî olmaks z n bir

çocuk halketme+e kudretini inkâr etmelerinden dolay olmu'tur. Bunu inkâr ise k demi tabiat davasiyle

Allaha küfürdür «

¤áç¡Š¡1¤Ø
¢ 2¡ë� » buna i'arettir.- Bu küfürleriyle o büyük büthana kail olmalar 157.

›é¡7¨Ü£Ûa 4
� ì
¢ ‰� á� í� Š¤ß� å
� 2¤aó
� îÇ© |
� î,
© à� Û¤a bä� Ü¤n� Ó� b�£ãa¡ á¤è¡Û¡ì¤Ó� ë� 

ve

Allah n Resulü olan Mesih Isâ ibni Meryemi biz katlettik demeleri, ya'ni vasf risaletle istihza' ve böyle bir

zati katlettik diye iftihar etmeleri sebebiyle»- dir ki Allah bunlar gadab-ü zillete düçar etmi', belâlar n

vermi'tir.

›ê¢ìj¢Ü� •
� bß� ë� ê¢ìÜ¢n� Ó� bß� ë�  Halbuki bunlar onu hak katte ne katlettiler ne selb»

-Çünkü hak kat Isâ bir kelime bir ruh idi, bunu ise ne katledebildiler ne de selb

›6á¤è¢Û� �éj£¡‘
¢ å
¤ Ø
¡ Û¨ë�  ve lâkin 'üpheye dü'ürüldüler, onlara öyle gibi gösterildi»

Bu te'bih mes'elesinde muhtelif rivayetler vard r ki ba'l ca iki vecih zikretmi'lerdir:

1- Mütekell mînin bir ço+u demi'tir ki Yehudîler Hazreti Isây katletmek istedikleri zaman Allah onu

Semaya ref'etti. Rüesay Yehudda avamm n fitneye dü'mesinden korktular, bir insan tuttular, katl-ü salb

ettiler ve nâsa Mesih i'te bu diye telbis ederek i'lân eylediler. Çünkü ekser halk onu 'ahsan de+il, ancak

ismen tan yorlard .
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2- «

6á¤è¢Û� �éj£¡‘
¢ » demek Isân n 'ebehi birine ilka olundu, ba'ka bir insan ona benzedilti, ona benzer

bir surete konuldu demekdir demi'ler ve bunda dört vecih nakleylemi'lerdir:

1- Yehudîler Hazreti Isân n Eshabiyle beraber fülân hanede bulunduklar n ö+rendikleri zaman

ba'lar nda bulunan Yehuza kendi adamlar ndan Taytayus nam nda birine haneye girib Isây katledilmek

üzere ç karmas n emretmi' o da girmi', Allah tealâ da Hazreti Isây evin tavan ndan ç kar b o adam ona

benzettirmi', binaenaleyh o zannetmi'ler, tutub salb-ü katleylemi'ler.

2- Isây gözetmek için bir adam ta'yin etmi'ler, Isâ aleyhisselâm da+a ç km ' ve ref'olunmu' ve Allah o

gözcüyü ona benzettirmi', onu yakalam 'lar katletmi'ler, ben Isâ de+ilim diye görmü'se de dinlememi'ler.

3- Yehud Hazreti Isây tutma+a azmettikleri zaman Eshab ndan on ki'i beraberinde bulunuyormu',

onlara «benim k l + ma sokulma+a raz olub Cenneti sat n alacak olan kim var?. Diye sormu', içlerinden

birisi de ben demi', binaenaleyh Allah onu Isâya benzettirmi', ç kar lm ' katledilmi' ve Isâ ref'olunmu'.

4- Birisi Isâ aleyhisselâm n Eshab ndan oldu+unu iddia edermi' ve münaf km ', gitmi' Hazreti Isâ

aleyhine Yehudîlere delâlet etmi' ve onu tutmak için Yehudîlerle beraber girmi', Allah tealâ da onu ona

benzettirmi', binaenaleyh o katl-ü salb olunmu'. Fakat görülüyor ki Fahruddini Razînin dedi+i gibi «bu

vecihler yekdi+erile mütear z ve mütedafi'dirler.», Binaenaleyh âyeti tefsirde hticaca salih de+ildirler:

Nesârâ Filâtüs devrinde Hazreti Isân n Yehudîler taraf ndan katl-ü salb edildi+ine ve sonra k yam edib

Semaya ref'olundu+una kaildirler. On ikî Havariyyundan biri bulunan Yehuda Esharyut n n Yehudî

kâhinlerinden
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para alarak Hazreti Isâya h yanet ve katline delâlet eyledi+i ve bil'ahare p 'man olub kendini asd +

ncillerde nakledilmektedir. Fakat Nesârâ di+er taraftan ba'l ca üç f rka olarak katlin Mesiha keyfiyyeti

taallûkunda htilâf etmi'lerdir: Bir k sm kat'-ü salb n hem nâsute hem lâhute vak ' oldu+una ve fakat lâhuta

bilmüba'ere de+il, ihsas ve 'uur ile vas l oldu+una kail olmu'lar ki bunlara Melkâiyye denilir. Di+er k sm

katl-ü salb n iki cevherden mütevellid olan cevheri Mesiha vak ' oldu+una kail olmu'lard r ki bunlara da

Ya'kubiyye denilir. Üçüncü bir k sm da Mesihin nâsutu katlolundu lâhutu suûd etti demi'ler ki bunlara da

Nestûriyye derler.

mam Fahruddini Razî der ki «ekser hukema bu kavle karib bir reiydedirler. Zira sabittir ki insan 'u

heykelden baret de+ildir. Belki ya bu beden içinde bir cismi 'erif veya zat nda mücerred ve bu bedeni

müdebbir olan bir cevheri ruhanîdir. Binaenaleyh katil, o heykel üzerine vak ' olmu', hak katte Isâ

aleyhisselâm olan nefs ise maktul olmam 't r. Buna kar' «her insan böyle de+il mi? O halde bunu Isâya

tahs s n vechi nedir?» de denilemez, çünkü nefsi Isâ kudsî, ulvî, Semavî, envar lâhiyye ile 'edidüli'rak,

ervah Melâikeye pek yak n bir nefs idi, böyle bir nefsin de katl-ü tahribi beden ile büyük bir teellümü olmaz

ve zulmeti bedenden inf sal ettikten sonra da halâs olub füshati Semavata ve envari âlemi celâle yükselir,

behçet-ü saadeti büyük de büyür. Ve ma'lûmdur ki bu ahval her kesde olmaz ve belki Âdem âleyhisselâm n

mebdei hilkatinden k yamete kadar pek az zevata nasîb olmu'tur. Isâ âleyhisselâm n bu hale tahs s nde

ma'nâ i'te budur.

gça ».

Bu ihtilâfat hakk nda buyuruluyor ki

i'inde htilâf etmi' olanlar da

›é¡îÏ© aì1¢Ü� n� 
¤ a å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡ë�  bu hususda, bu Isâ
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� ó1©Û� 
§£ ‘
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muhakkak bundan dolay 'ekk içindedirler.

yokdur

›á§Ü¤Ç¡ ¤åß¡ é©2¡ á¤è¢Û� bß�  buna dair hiç bir ilimleri

›7¡å
£ �Ä
£ Ûa Ê
� bj� m£¡a ü�£ a¡ lâkin zanna tabi' olmu'lard r.

›b=ä¦îÔ©í� ê¢ìÜ¢n� Ó� bß� ë�  halbuki biz Mesihi katlettik deyenler onu yak nen katletmediler»binaenaleyh katl cinayetile iftihar etmeleri de bir yaland r. Çünkü bir i'ten maksad ne ise huküm ana

göredir. Onlar n ise katle te'ebbüsden maksadlar asla has l olmad . Gerçi ortada bir cesedin maktul

oldu+u mahsûs idi fakat onlar n katletmek istedikleri Mesih bu de+il idi, as l Mesihi öldüremediler 158.

›é¡6î¤Û� a¡ é¢¨£ÜÛa é¢È� Ï� ‰� 3
¤ 2�  belki Allah onu kendine refeyledi, onlar n izale etmek istedikleri
Isây göklere ç kard da kendilerini bednam etti

ezelden bir azîz ve hakîmdir.
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� ë�  ve Allah
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159.
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¤ a¡ë�  Ehli
¡ bn� Ø
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kitabdan gerek Yehud ve gerek Nesârâ hiç biri yoktur ki ölümünden evvel Isâya iyman edecek olmas n, her

halde edecektir, etmek mecburiyyetindedir. Çünkü ölüm zaman nda iyman n faidesi olm yacak

›a7†¦îè©‘
� ¤áè¡î¤Ü� Ç� æ
¢ ìØ
¢ í� ò¡à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� ë�  ve yevmi k yamette Isâ aleyhlerinde 'ahid
olacakt r.»- Ekser müfessirînin beyan na göre «

� j¤Ó� » zamiri de iyman
©é2¡ » zamiri Isâya « é©7m¡ì¤ß� 3

edecek olan Ehli kitaba raci'dir ve bni abbastan da böyle menkuldür, yani Isâ ölmezden evvel demek

de+il, Ehli kitabdan her biri ölmezden evvel demekdir. Fakat her halde iyman edecek olunca Isâ ne için

aleyhlerinde 'ahid olacak: denilirse, buna kar' «

á¢ç¢†� y
� a� Š� š
� y
� a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
� p
£ Ûa æ
� ìÜ¢à� È¤í� å
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� bÓ� p
¢ ì¤à� Û¤a » âyetinde geçti+i üzere iymani yeis makbul olmad + ndan
dolay bu iymanlar n n kendilerine faidesi olam yaca+ söylenmi'tir. Fakat âyette «

� îy
¡ém¡ì¤ß� å
¡ »
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buyurulmay b «

� j¤Ó� » buyuruldu+una nazaran bu cevab âyetin zahirine pek de muvaf k
¡ém¡ì¤ß� 3

de+ildir. Binaenaleyh âyetin meali ölümden evvel Yehudîler tekzibden, nesârâ uluhiyyet isnad ndan tevbe

ederek her halde saya iman etmek mecburiyetindedirler, ya'ni iman ile mükelleftirler. Ölüm gelmeden,

tevbe kap s kapanmadan, hali zt rara dü'meden evvel tevbe edib imana gelmelidirler. Yoksa o zaman

iman n da faidesi olm yacak Isâ yevmi k yamette aleyhlerinde 'ahid olacak, yehudîler aleyhinde «yarabbi

bunlar, beni tekzib ettiler» diye, Nesarâ aleyhinde de «yarabbi bunlar bana ilâh ve ibnullah dediler» diye

küfürlerine 'ehadet edecektir. Demek olur ki bunda hem rif'ati Isây hem izzeti lâhiyyeyi beyan vard r.

Demek ki Frans z feylesoflar ndan «Ernest Renan» n tedk kat tarihiye davas alt nda Hazreti Isây

nübüvvet ve risalet iddia etmemi' ancak ahali hem Roma hükûmetine hem de yehudî rüesas na olmak

üzere iki vergi alt nda ezilmekte olduklar ndan dolay Roma hükûmetinin tan n b yehudî rüesas na vergi

verilmemesi hakk nda ahaliye te'vikat ve tahrikâtda bulunmu' oldu+undan dolay Yehudîler taraf ndan

katledilmi' alelâde bir 'ahsolarak tasvir etmesi Nasraniyyetten kaçmak için Yehudîlerin Hazreti Isây tekzib

ve katil davas na i'tirakden ba'ka bir 'ey de+ildir.

160.
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Bu mahrumiyyetleri, o pâk halâl ni'metleri yemekten memnu'iyyetleri hep zulümleri sebebiyle
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yemeleri sebebiyle oldu. Bundan ba'ka
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küfürlerinde srar edib sana iyman etmiyenlerine Âh rette pek elîm bir azab da haz rlad k. 162.
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olanlar
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olmas iktiza ederdi gibi zannolunur. Fakat sûrei Bakarede «

�Š£j¡Û¤a 
� î¤Û� » âyetinde «

õ¡b¬
� b¤j� Û¤a ó¡Ï å
� íŠ©2¡b�–
£ Ûaë� a7ë†¢ç� bÇ� a‡� a¡ á¤ç¡†¡è¤È� 2¡ æ
� ìÏ¢ìà¢Û¤aë�
õ¡a¬�Š£�š
£ Ûaë� » f kras nda dahi geçti+i üzere bu gibi mevak 'de lisan Arab f kralardan her hangi birine bir
husus yyet vererek celbi dikkat etmek istedi+i zaman i'rab tahvil ederek 'una bilhassa i'tina ediyorum»
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mevsuf ile s fat beyninde mutabakat vacib iken bu nasb bazan bir s fatta bile yap l r da «
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salât n faz letini i''ar için ikamei salâta bilhassa i'tina olunarak «

yerinde «
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salat edenlerden murad lâm ahdile Enbiya veya melâike demek olur. Maamafih evvelki vecih daha

müraccah görülmü'tür. 5u halde ma'nâ: o rasihûn mü'minûn ve ikamei salât edenler ki bilhassa 'ayan

i'tina ve memduhturlar,
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'te Ya Muhammed biz o kâfirlere mukabil bütün

bünlara muhakkak büyük bir ecir verece+iz.»

Hazreti Musân n elvah n ileri sürerek Kur'an hiçe say b üzerlerine Semadan bir kitab indirilmesini taleb

eden ve bu olmad + takdirde nübüvveti Muhammediyyenin sabit olam yaca+ iddias nda bulunan Ehli

kitab bu talebleriyle ma'nen aleyhlerinde bir kitab lahînin nüzulünü istemi' olduklar ndan tercemei

hallerini ve mazî ve istikballerini tasvir ve tefhim eden bu âyât beyyinat inzâl buyurulduktan sonra o

suallerinde dermiyan etmek istedikleri 'üphenin hem ilmî ve hak kî, hem de knaî ve ilzamî bir surette

cevab izah olunarak buyuruluyor ki:

Ya Muhammed:
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Meali 5erifi

Filhak ka biz sana (ya Muhammed) öyle vahiy indirdik ki Nuha ve ondan sonra gelen bütün

Peygamberlere vahy etti+imiz gibi: hem brahime, smaile, shaka, Ya'kuba, Esbata, Isâya, Eyyuba, Yunüse,

Haruna. Süleymana vahy etti+imiz
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hem Dâvûda Zeburu verdi+imiz gibi 163 Hem gerek sana evvelce nakletti+imiz Resulleri, ve gerek

nakletmedi+imiz Resulleri gönderdi+imiz gibi, hem de Allah n Musâya kelâm söylemesi gibi 164 Hep

rahmet müjdecileri azab habercileri olarak gönderilmi' Peygamberler ki art k insanlar için Allaha kar'

Peygamberlerden sonra bir i'tizar behanesi olamas n, Allah azîz, hakîm bulunuyor 165 Lâkin Allah

bilhassa sana indirdi+iyle 'ehadet ediyor ki onu kendi ilmi sübhanîsiyle indirdi, melekler de 'ehadet

ediyorlar, maa hazâ Allah n 'âhid olmas kâfidir 166 5übhesiz ki küfredib Allah yolundan men'edenler

haktan sapd lar uzak sapd lar 167 5übhesiz küfredib haks zl k edenleri Allah ma+firet edecek de+il,

Cehennem yolundan ba'ka bir yola ç karacakda de+il, onlar ebediyyen onda muhalled, bu da Allaha

nazaran kolay bulunuyor 168

163.
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Muhakkak ki biz sana t bk Nuha ve ondan sonraki bütün Peygamberlere vahyetti+imiz gibi vahyettik.»

-Ya'ni mücerred bir ilham, bir sâniha, bir firaset de+il, bütün Enbiyada kanun olan bir vahy ile vahyettik.

Sana olan vahiy o Peygamberlerde cereyan eden ve onlar Peygamber tan tan vahiylerin bütün eva n haiz

ve onlar n hey'eti mecmuas na mümasildir. Binaenaleyh seni onlardan tefr k etmek küfr-ü naddan ba'ka

hiç bir 'ey de+ildir. Sen ilk gelen bir Peygamber de+ilsin, Nuhtan sana gelinciye kadar nice Peygamberler

gelmi'tir. Ve bunlar n içinde Ehli kitab n tasdik n iddia ettikleri bir tak m me'ahiri Enbiya vard r ki 'imdi

isimleri zikrolunacakt r. Ve bunlar öyle hep Semadan birer kitab indirmemi'lerdir. Musân n elvah mu'cizesi

hepsinde olmam 't r. Ve nübüvvetin levazimi zaruriyyesinden de+ildir. Nübüvvetin künhü bir Allah vergisi

olan vahyi mahsustur. Bütün Peygamberler böyle vahyi lâhî ile Peygamber olum'lard r sana da bütün
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onlara vahyolundu+u gibi vahyolunmu'tur ve sende onlar n cümlesinin sureti vahyi tecelli etmi' ve sana

indirilen kitab bu suretle indirilmi'tir. Böyle iken o Ehli kitab n di+er Peygamberleri tasd k iddia edib de seni

onlardan ay rma+a kalk 'malar ve Allahdan böyle bir vahy ile indirilen bir kitab nübüvvet ve risalet için kâfi

görmeyib de üzerlerine Semadan bir kitab indirmeni taleb etmeleri yaln z sana inanmamak de+il, hiç bir

Peygambere inanmamakt r, bu da Allaha inanmamakt r.

yha, vahiy göndermektir. bni esirin Nihayede ve Süyutînin Dürri nesirde zikrettikleri vechile vahiy

lûgatte risalet, kitabet, i'aret, ilham, kelâm hafiy ma'nalar na gelir. Ve asl madde, sür'at ma'nâs nad r.

gça Rag b n müfredatta, Feyruz abâdînin Besâirde tavzîhlerine göre vahiy asl lûgatde i'areti seria
demektir. Bu ma'nâ kâh remiz ve ta'r z tarik yle kelâm ve kâh terkibden mücerred savt ve kâh cevarihten

birile i'aret ve kâh kitabet ile olur. Netekim «

b¦î£,’
¤ 2¢ aìz
¢ j£¡
� æ
¤ a� ¤áè¡î¤Û� a¡ ó¬¨yë¤b� Ï� »kavli lâhîsi bu ma'nâya mahmuldür ki
¡ Ç� ë� ñ¦Š� Ø
remiz veya i'tibar veya kitabet denilmi'tir. «

a6‰¦ëŠ¢Ë¢ 4
� Š¢
¤ ‹¢ œ
¢ È¤2� óy
¡ ì¤Ô� Û¤a Ò
§ È¤2� óÛ¨a¡ á¤è¢š
© ìí¢ » kezalik «
¤áè¡ö¡b¬î� Û¡ë¤a� ó¬¨Ûa¡ æ
� ìy
¢ ìî¢Û� å
� îŸ
£ Ûa �æ
£ a¡ë� » âyetlerinde de vahiy bu vücuh
© bî� ,�’
üzerinedir ki «


� Û¤a 
¤ ì� Û¤a Š£¡‘
� å
¤ ß¡ » nazm mecîdinde i'aret olunan vesvese ile
¡= b�ä£‚
¡ aì� 

olur. Bir de vahiy Allah tealân n Enbiya ve Evliyas na ilka olunan kelimei lâhiyyeye tlak olunur. Bu da «

l
� y
¤ ß¡ ë¤a� bî¦y
¤ ë� ü�£ a¡ é¢¨£ÜÛa é¢à� Ü£¡Ø
� í¢ æ
¤ a� Š§’
� j� Û¡ æ
� b×
� bß� ë�
§ bv
¡ ªô
¡¯ a¬‰� ë� å
6õ¢b¬’
� í� bß� é©¡ã‡¤b¡2¡ ó
� y
¢ ‰� 3
� 
¡ ìî¢Ï� ü¦ ì
¡ Š¤í¢ ë¤a� » kavli ilâhîsinin delâlet etti+i üzere bir
kaç nevi'dir ki ya kavli ilâhîsinin delâlet etti+i üzere bir kaç nevi'dir ki ya Cibril aleyhisselâm n Hazreti

peygambere sureti muayyenede tebli+i gibi zat görülür ve kelâm i'idilir bir Resuli me'hud vas tasile veya

Hazreti Musân n kelâmullah i'itmesi gibi mingayri müâyenetin semai kelâm ile veya «

óÇë‰ óÏ s1ã †ÔÛa ë‰ æa » hadîsi nebevîsinde beyan olundu+u üzere rua,

ya'ni samimi kalbe nefs ile veya «

ile veya «

7é¡îÈ©™
¤ a� ó¬¨ìß¢ £â¡ a¢ ó¬¨Ûa¡ b¬ä� î¤y
� ë¤a� ë� » gibi ilhâm
¡ ‰¤a� æ

3
¤ �ä£Ûa óÛ� a¡ �Ù¢2£‰� óy
¨ ë¤a� ë� » gibi tesh r ile veya rüyayi saliha ile olur. Netekim
¡ z

aleyhissalâtü vesselâm «

¢ aŠ� ’
£¡ j� à¢Û¤a o
¢ y
¤ ì� Û¤a É� À
� Ô� ã¤a¡
¡åß¡¤ìªà¢Û¤a bí� ¤ëª‰¢ p
¡ î� Ô¡2� ë� ó

»
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buyurmu'tur. Âyeti mezkûrede ilham tesh r, rüya «

bî¦y
¤ ë� ü�£ a¡ » ile, semai kelâm «

l
� y
¤ ß¡ ë¤a� » ile tebli+ Cibril de « ü¦ ì
¢ ‰� 3
� 
§ bv
¡ ªô
¡¯ a¬‰� ë� å
¡ Š¤í¢ ë¤a� » ile ifade
olunmu'tur. «

á¤Û� ë� �ó
£ Û� a¡ �óy
� bÓ� ë¤a� b2¦ˆ¡×
� é¡¨£ÜÛa óÜ� Ç� ôŠ¨n� Ï¤a å
¤ a� å
¤ ß� ë�
¡ ë@a¢ 4
¡ �£àß¡ á¢Ü� Ã
õ¥ó
¤ ‘
� é¡î¤Û� a¡ 
� ìí¢ » zikr olunan enva' vahiden hiç biri olmad + halde oldu diye iddia edenler
hakk ndad r

gça . Has l bir çok âyetlerde vahiy bu muhtelif ma'nâlarda isti'mal olunmu'tur ki bunlar n

hepsinde i'areti seria ma'nas vard r. Zeccac vahyin lügaten ma'nayi umumîsini «

õ¡b1� ‚
� Û¤a 3
� óÜ¨Ç� â¢5� Ç¤ü
¡ îj¡
¡ a� = gizli bir surette bildirmek» diye ta'rif etmi'tir. Zira sürat bir
hafay de istilzam eder. 5u halde kim olursa olsun di+erine gizli bir surette ma'lûmat verir, bir ilim ilka

ederse ona umumî ma'nâsile bir vahiy yapm ' olur. 'lâm ilimden mehuz oldu+una ve ilim ise muhtelif

meratibe mütehammil olmakla beraber hataya 'amil olam yaca+ na nazaran vahyin tarik hafiy olmakla

beraber behemehal binnetice musîb bir telkîn ve i''ar olmas kt za eder. Ve gayri musîb olanlarda isti'mali

mecaz olur. Ancak gayesinin hayrolmas 'art de+ildir. Bunun için bir müfsidin gizliden gizli bir fesad

belletmesine ve 5eytanlar n tesvilât na dahi umumî ma'nâsile vahiy denilebilir. Binaenaleyh hak kî

ma'nâsile vahiy denildi+i zaman sür'at, gizlilik mefhumlarile beraber bir k ymeti ilmiyye dahi matlûbdur ki bu

k ymeti ilmiyye, o i'lâm ve i'areti yapan n hal-ü 'an na ve alan n kabiliyyeti irfan na göre meratibi

muhtelifede tasavvur olunabilir.

Demek ki alel'umum vahiy, evvel emirde ikiye ayr lmak lâz m gelir ki biri mâsivallahdan olan i'aret ve

i'lâm, di+eri de Allah taraf ndan olan i'aret ve i'lâmd r. Vahiy esas lûgatta bunlar n hepsine 'amil ise de örfi

lûgatta ancak Allah taraf ndan olan i'aret ve i'lâma isim olmu'tur. Alel tlak vahiy denildi+i zaman da bu

anla' l r. Bunun da «

Š§’
� j� Û¡ æ
� b×
� bß� ë� » âyetinde anla' ld + üzere envai muhtelifesi ve bunlar n

Peygamberlere mahsus olub olm yanlar da vard r. 5u halde umumî ma'nâsile vahiy Peygamberlere

sh:»1527

mahsus de+ildir. Fakat Enbiyaya mahsus olan bir tarzi vahiy vard r. Bu ma'nây hassile vahyi nübüvvet

di+er ulûmi be'eriyyenin fevkinde bir keyfiyyeti mahsusa ve zarureti kat'iyye ile hakkalyakîn bir ilim telkîn

eden tecellii hakk n ismi mahsusudur. 5er'an vahiy denildi+i zaman da bu ma'nâ kasdedilir. Di+er aksam

vahiy hem Peygamberlerde hem de sairlerinde bulunabilir. Fakat tam ma'nâsile nübüvvet hangi nevi'de

olursa olsun hiç 'a'm yan bir vahyi mahsus ile ba'lar ve bittecribe ta'ayyün eder. Di+er aksam vahy ise

bunu bilistidlâl mülâhaza ve tasavvur edebilmek için bir sebebi kâfi te'kil eder. Ya'ni her vahiy bir hadisei

ruhiyyedir. Gerek me'a ri zâhire ve gerek me'a ri bât neden kalbe bir tarik hafiy ile seri' bir 'u'ur telkîn

eden bir nüzuli ruhanîdir. E+er bu nüzulün bir Ruhi emîn ile oldu+u bittecribe ma'lûm bulunursa tam

ma'nâsile vahiy tahakkuk etmi' ve o zat makam nübüvveti ihraz eylemi' olur: Netekim «

� í‰©ˆ¡ä¤à¢Û¤a �åß¡ æ
å
� ìØ
¢ n� Û¡ Ù
� j¡Ü¤Ó� óÜ¨Ç� =å
¢ îß©ü
�¤ a 
¢ ë¢Š£Ûa é¡2¡ 4
� Œ� ã� »
buyurulmu'tur. Fakat Ruhi emîn ile oldu+u ma'lûm olmaz, kâh isabet eder kâh da etmezse o ya hiç vahiy

de+ildir veya vahiy olsa bile hak nübüvvet bah'eden vahyi tam ve mahsus de+ildir. 'te burada «

¤ ß¡ å
� î©£j¡�ä£Ûaë� 
� ë¤a� b¬à� ×
� Ù
� î¤Û� a¡ b¬ä� î¤y
� ë¤a� b¬�£ãa¡ »
©7ê†¡È¤2� å
§ ìã¢ óÛ¨a¡ b¬ä� î¤y
buyurulmas nda evvelâ bu vahyin vahyi ilâhî oldu+una ve saniyen vahyi enbiyan n bu temayüzi

mahsusuna i'aret buyurulmu' ve salisen aleyhissalâtü vesselâm n bütün Enbiyada cereyan eden enva

vahiyden her nev'ine mazhar bulundu+u da ifade k l nm 't r.

5imdi bunu daha ziyade tavz h ve Ehli kitab ilzam edecek noktalar tasrih ile buyuruluyor ki:

Â
¤ ü
� ¤ aë� l
� ìÔ¢È¤í� ë� Õ
� z
¨ 
¤ a¡ë� 3
� îÈ©à¨
¤ a¡ë� á� îç©Š¨2¤a¡ ó¬¨Ûa¡ b¬ä� î¤y
� ë¤a� ë� 
¡ bj� 

›7å
� à¨î¤Ü� 
¢ ë� æ
� ëŠ¢ç¨ë� 
� ã¢ìí¢ë� l
� ì¢í£a� ë� ó
¨ îÇ©ë� ve biz Nuhtan sonraki o Enbiya
miyan nda alel'husus -Ehli kitabca dahi ma'ruf ve me'hur olan- brahime, smaile, shaka, Yakuba, Esbata,

yani evlâd
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Yakuba, Isâya, Eyyuba, Yunusa, Haruna, Süleymana vahyettik

›a7‰¦ì2¢‹� …� ë@¢a…� bä� î¤m� a¨ë�  ve

bunlar miyan nda Davûda bir zebur da verdik»- Vahiden maada bir kitab ile de ikram ettik, halbuki Ehli

kitab umumiyyetle i'tiraf ederler ki bu ta'dat olunan Enbiyan n hiç biri onlar n taleb ettikleri veçhile Semadan

bir def'ada bir kitab indirmediler, Gerçi Davûda Zebur verildi, lâkin bu da def'aten Elvah ile nâzil olmad .

Bununla beraber bunlar n hepsi me'ahiri Enbiyad rlar. Zebur, Hamze k raetinde «

a‹� » n n zammiyle

okunur ki zübürün cem'idir, zübür, kezalik feth ile zebur, mezbur ma'nâs na kitab demektir. Tefsiri Kurtubî

de der ki: Zebur yüz elli sûredir. Ve içinde hiç ahkâm yoktur. Hepsi hikmetler, mev' zalar ve Allah tealâya

tahmid, temcid, senadan ibarettir.

Müfessirîn diyorlar ki Hazreti Nuh mintarafillâh lisan ndan ahkâm 'er' yyei lahiyye te'ri' k l nan

Peygamberlerin evvelidir. Ve ilk evvel ümmeti ta'zib olunan Peygamber de odur. Bunun için evvelâ o

zikrolunmu', sonra cemi' Enbiya' icmal edildikten sonra ba'z lar tasrih olunarak tafs l edilmi' ve bunda

ülil'azim Peygamberlerin evveli bulunan Hazreti brahimden bed'olunub Hazreti Musâ bunlar miyan nda

ta'dad olunmay b en nihayete b rak lm 't r. Zira bunlar n ta'dad ndan as l maksad inzali kitabda Hazreti

Musâ gibi olm yan ve ehli kitabca müsellem bulunan me'ahiri bunlara münhas r olmad + n beyan ve «

¤ ß¡ å
� îî£¡j¡�ä£Ûaë� » icmalinin tafs lini itmam ve ayni ma'nas n n nas min tarafillâh da'vete
¡ê†¡È¤2� å
me'mur olmak demek olan risalet mefhumile de cereyan tefhim için buyuruluyor ki:

Bunlardan ba'ka 164.

›3
¢ j¤Ó� ¤åß¡ Ù
� î¤Ü� Ç� á¤ç¢bä� –
¤ –
� Ó� †¤Ó� 5¦ 
¢ ‰¢ë�  sana
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bundan evvel haber verdi+imiz bir tak m Resuller

›6Ù
� î¤Ü� Ç� á¤è¢–
¤ –
¢ Ô¤ã� á¤Û� 5¦ 
¢ ‰¢ë�  ve

sana haber vermedi+imiz daha nice Resuller de gönderdik»- Binaenaleyh Allah n vahy etti+i enbiya',

gönderdi+i Resuller gerek burada ve gerek bundan evvel isimleri, k ssalar bildirilmi' olan ma'lûm ve

me'hur zevata munhas r zannedilmemelidir. nsanlara daha bir çok Peygamberler gönderilmi'tir ki

bunlar n adedlerini, isimlerini, mahallerini, kavmlerini, k ssalar n ancak Allah bilir. Cenab Allah bu izah ile

de kâfirlerin ta'k b ettikleri ba'z te'kikât kat'etmi'tir. Zaman m zda ba'z kimselere tesadüf olunuyor ki

bunlar gûya Enbiya hakk nda bir 'ek uyand rmak için mütemadiyen 'u suali dermiyan ediyorlar: «Allah

Rabbül'âlemîn de+il mi? Acaba Peygamberlerini niçin mahdud yerlerden ve mahdud akvamdan intihab

etmi'? Neden hep Peygamberler Arz mukaddesten ve civar ndan zuhur eylemi'? Arz n di+er k ta'at ndaki

insanlar Allah n mahlûklar de+ilmidirler? Çinden, Japondan, Avrupadan, Amerikandan Peygamber niçin

gönderilmemi'?» diyorlar ve bununla felsefe nam na edyana bir i'tiraz ettikleri fikrinde bulunuyorlar.

Halbuki böyle bir sual esas i'tibarile h lkatte st fay mahsûs bilmemekten ne''et eden ve hiç bir k ymeti

fikriyye ve ilmiyyesi olm yan vâhi bir sözden ibarettir. Böyle oldu+unu göstermek için buna mukabil 'unlar

sormak kâfidir: «bütün Dünyadaki insanlar Allah n mahlûklar de+il midir? Niçin hepsini alesseviyye

yaratmam ', ya niçin akl-ü dehada, kudret-ü kiyasette müsavi k lmam ', niçin tarihte mazbut olan büyük

hukema bir kaç kavme mahsus e'has kalile olmu'tur? Niçin her kavmde eaz m mahdud-u ma'dud

kimselerden ibaret bulunuyor? Niçin her k t'ada, her memlekette, her kavmde kâ'ifler, fatihler mebzul

olm yor? Niçin her zamanda Dünyan n zimam
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siyasetini bir k t'a, bir millet tutuyor? Niçin meselâ bu günkü Avrupa her yerden ziyade ulûm-ü fünunun,

medeniyyet ve siyaset avamilinin merkezi oluyor? Niçin ve niçin... lh». 5u halde emsilesi pek çok olan bu

gibi hususiyetler di+erleri hakk nda garib görülmiyor da en büyük bir ht sas lâhî olan nübüvvet-ü risalet

hakk nda niçin isti+rab ediliyor?

Kur'an daha evvel bu gibi hat ralar «

óÜ� Ç� æ
� Š¨à¤Ç¡ 4
� a¨ë� á� îç©Š¨2¤a¡ 4
� a¨ë� by
¦ ìã¢ë� â� …� a¨ ó¬¨1À
� •
¤ a é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
=å
� îà©Û� bÈ� Û¤a » âyetinde iradei ilâhiyyeyi ve st fa' kanununu göstererek hal ve def' eylemi' idi. Bundan
ba'ka burada «

6Ù
� î¤Ü� Ç� á¤è¢–
¤ –
¢ Ô¤ã� á¤Û� 5¦ 
¢ ‰¢ë� » f krasile Peygamberlerin ma'lûm olan

zevata munhas r olmad + n anlatarak Enbiyan n Arz mukaddes ve civar na mahsus zevat kalileden ibaret

olmas hakk ndaki faraziyyenin de kizbi mahz oldu+unu anlatm ' ve bununla mes'eleyi kökünden kal'

etmi'tir. Cemi Enbiyan n adedi yüz yirmi dört bin veya bir milyon dört yüz yirmi dört bin oldu+u hakk nda

baz rivayetler varsa da do+rusu Enbiya ve rüsülün adedi gayri ma'lûmdur. Zira «

6Ù
� î¤Ü� Ç� á¤è¢–
¤ –
¢ Ô¤ã� á¤Û� 5¦ 
¢ ‰¢ë� » buyurulmu'tur. 5üphe yok ki dini islâmda cemi'i Enbiyaya
iyman erkân iymandan bulundu+u cihetle bütün Enbiya bildirilmi' olsa idi müslimanlar bunlara her tefs l

iyman ile mükellef olmak lâz m gelecek, bu da dinde bir harci azîm olacakt . Binaenaleyh st fayi ilâhînin en

yüksek meratibinde bulunan eaz m Enbiyan n beyaniyle iktifa edilmesinde iyman icmalînin kifayeti gibi

büyük bir lûtfi mahsus vard r.

Has l isimleri, k ssalar bildirilen veya bildirilmeyen daha bir çok Peygamberler gönderildi

bütün bunlar aras nda

›ë� 

›b7à¦îÜ©Ø
¤ m� ó
¨ ìß¢ é¢¨£ÜÛa á� �£Ü×
�  Allah tealâ Musaya -verai

hicabdan, ya'ni «

óã¡aŠ� m� å
¤ Û� » müeddas üzere kendini göstermeden- hak katen kelâm ile söyledir»

-ki böyle bilâ vas ta tekellümi lâhî meratibi vahyin müntehas d r. Musâya
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verilen kitabda da bundan daha yüksek bir sureti vahy olmam 'd r.

'te ya Muhammed! Nuhtan sana gelinceye kadar gönderilen Peygamberlerin hepsine biz böyle

meratibi muhtelifede vahy ettik, sana da onlar n mecmuuna yapd + m z gibi envai vahyin hepsile vahyettik.

mdi di+er Enbiya miyan nda Musân n müntehayi meratibi vahy olan teklîmi lâhîye ihtisas obirlerinin

s hhati nübüvvetlerinde ne bir 'übheyi istilzam etmi', ne de iymanda ve mahiyyeti nübüvvette tefr klerini

kt za eylemi'tir. Binaenaleyh Tevrat n ona bir def'ada nâzil olmas , her Peygamber için de böyle olmas n

neden icab etsin? Ve ona öyle oldu diye ehli kitab her Peygamberden o suretle nâzil olmu' bir kitab taleb

etmek hakk n nereden alm '? Sana böyle enva' vahy ile nübüvvet ve risalet verilmi' iken h kem-ü

mesaliha göre peyderpey Kur'an inzâl olunub dururken bu kitab lâhîyi tan may b Semadan kitab

isteyenler ve seni di+er Peygamberlerden ay rma+a kalk 'anlar art k küfür-ü dalâtetten ba'ka bir 'ey

yapm ' olmazlar. Ve bu babda 'ayan kabul hiç bir ma'zeret de serd edemezler. Çünkü 165.

›å
� í‰©ˆ¡ä¤ß¢ë� å
� íŠ©’
£¡ j� ß¢ 5¦ 
¢ ‰¢ biz bütün insanlara böyle mübe''ir ve münzir olarak, ya'ni

iyman ve itaat edenlere âh rette ecr-ü sevâb ile müjde vermek, küfr-ü syan edenlere azab nar haber verib

tahzir etmek üzere Resuller gönderdik ki

›3
¢ ¢Š£Ûa †� È¤2� ò¥�£vy
¢ ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� 
� ìØ
¢ í� 5�£ ÷� Û¡ bu Resullerden
¡6 
¡ b�ä£ÜÛ¡ æ
sonra Allaha kar' insanlar n i'tizara vesile olacak hiç bir hucceti, bir tutama+ olmas n»- Azab gördükleri

zaman «yarabbi vaktile bize bunlar bildirse idin, ahkâm n , 'eriat n , kanunlar n bildiren bir Resul

gönderse idin de bilmediklerimizi ö+renib onlara tâbi' olsa idik ve bu felâketler ba'lar m za gelmese idi ne

olurdu? «

�4
£ ˆ¡ã� ¤æa� 3
¤ ß¡ �Ùm¡bí� a¨ É� j¡�n£ä� Ï� ü¦ ì
¢ ‰� bä� î¤Û� a¡ o
� Ü¤
� ‰¤a� ü
¬ � ì¤Û�
¡ j¤Ó� å
ôŒ¨‚
¤ ã� ë� » diye i'tizar etme+e
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haklar kalmas n

›bà¦îØ
� aŒ¦íŒ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë�  Allah ezelden böyle bir azîz ve
© y

hakîmdir. Hukmüne kar' gelinmez, yapt + n hikmetiyle muhkem yapar.» - Binaenaleyh böye mertebe

mertebe müteaddid Peygamberler göndermi' ve o kitablar n keyfiyyeti nüzulde ve ba'z 'erai' ve ahkâmda

birbirlerinin ayn olmamas mahza hikmetinden ve ümmetlerin ahvali tabakat muhtelife üzere

bulunmas ndand r. Çünkü tekâlifi lâhiyyenin medar ahval ve mesalihi badd r. Allah tealâ hikmeti tekvîni

muktezas nca ümmetleri muhtelif ve mütegayir etvar ve hasail ile yaratm ' oldu+u gibi h kmeti te'rii

muktezasiyle de bunlara maa' ve maadlar nda hal-ü 'anlar na lây k muhtelif ve müte+ayir olan

isti'dadlarile mütenasib 'erayi' ve ahkâm emr-ü teklif eylemi' ve arz i'tiraz etmelerine vecih b rakmam 't r.

Buna kar' kâffei nâsa meb'us olan bir Peygambere Semadan top yekûn bir kitab indirmesini teklif etmek

hem zzeti lâhiyyeye bir tecavüz ve hem hikmeti lâhiyyeye muhalif bir talebi fasiddir.

Hak kat böyle iken o zalimler, o matbuul'kulüb kâfirler buna 'ehadet etmezler de hâlâ Semadan kitab

isterler 166.

›Ù
� î¤Û� a¡ 4
� Œ� ã¤a� b¬à� 2¡ †¢è� ’
¤ í� é¢¨£ÜÛa å
¡ ¡ØÛ¨ lâkin Allah sana inzal

etti+iyle kendi 'ehadet ediyor ki

›7é©à¡Ü¤È¡2¡ é¢Û� Œ� ã¤a�  o sana onu kendine mahsus olan ilmiyle inzâl

buyurdu.» - Bu öyle bir te'lifi bedi, ve kelâm lâhîdir ki buna Allahdan ba'ka hiç kimsenin ilm-ü kudreti

yeti'emez, evvelîn-ü âh rîn muarazas ndan âcizdir. Allah bunu öyle bir sun' 'caz ile inzal buyurdu ki nazm

beli+indeki esrar belâ+at, mazmunundaki envar kudsiyye, meânii gaybiyyesindeki hakaik âliyye,

ahkâm ndaki h kem-ü mesalih, gayesindeki saadeti mutlaka ilmi lâhîden ba'kas n n kudreti ihatas ndan

haricdir. Bu ne keyfe mettefak vak ' oluvermi' bir tesadüf,

sh:»1533

ne de cahil bir tabiat n lâ 'uurî bir feveran d r, her 'eyi bilen ve her yapt + n bilerek yapan Allah tealân n

ilmi ezelîsiyle inzâl buyurdu+u bir ferman hak, bir mu'cizei bâhiredir. Buna Allah böyle 'ehadet etti+i gibi

›6æ
� ë†¢è� ’
¤ í� ¢òØ
� ÷¡¬Ü¨à� Û¤aë�  Melâike de 'ehadet eder. Çünkü Melâike 'ehadeti lâhiyyenin

hâmilleridir. Bunun inzâli Cibrili emînin risaleti ve onun ma yyetindeki bütün Melâikenin tebcilât içinde vak '

olmu'dur. Ve onlar «

4
¤ í� ü� » dirler. Maahaza ba'ka 'âhide ihtiyac da yoktur
¡ ì¤Ô� Û¤b2¡ é¢ã� ìÔ¢j¡

›a†¦îè©‘
� ¡é¨£ÜÛb2¡ ó1¨×
� ë�  'âhid olmak üzere Allah yeter. Allah senin s dk nübüvvetine öyle
beyyinat bâhire ve huceci zâhire nasb-ü ikame etmi'dir ki bunlar di+er 'âhidlerle isti'haddan mu+nidir.

Muhammed ve Kur'an: Bunlarda zuhur eden tecelliyat hak di+er 'âhidlerden müste+nidir. Hakk n kendine

kendi tecelliyatiyle 'ehadetinden daha beli+ hangi 'ehadet olabilir? «

¢é¨Ü£Ûa 3
� Š¢j� ×
¤ a� õ§ó
¤ ‘
� ¢ô
£ a� 3
¤ Ó¢ » buna kar' 167.
¡ Ó¢ 6ñ¦…� bè� ‘
›aëŠ¢1� ×
� �åíˆ©�Û£a �£æa¡ Allah n 'ehadet etti+i her hangi bir hak kate küfr edenler
›é¡¨Ü£Ûa 3
� å
¤ Ç� aë¢†£•
� ë�  ve Allah yolundan, ya'ni tarik hakk olan dini islâmdan men'
¡ îj©
eyleyenler

böyle küfedib

›a†¦îÈ©2� ü¦ 5� ™
� aì¢Ü£™
� †¤Ó�  d rlar. 168. ›aëŠ¢1� ×
� å
� íˆ©�Û£a �æ
£ a¡
›aìà¢Ü� Ã
� ë�  zulm eyleyenler, ya'ni nübüvvet ve risaleti Muhammediyyeyi inkâr etmek

gibi haks zl kta bulunanlar muhakkak ki

ne bir vechile ma+firet

›b=Ô¦íŠ©Ÿ
� á¤è¢í� †¡è¤î� Û¡ ü� ë� á¤è¢Û�  169.

›á� �ä£è� u
� Õ
� íŠ©Ÿ
� ü�£ a¡
yokdur. Ya'ni bunlar «

›á¤è¢Û� �Š1¡Ì¤î� Û¡ é¢¨£ÜÛa å
¢ í� á¤Û�  Allah n bunlar
¡ Ø

ne de Cehennem yolundan ba'ka bir tarika hidayet etmesi ihtimali

é©2¡ Ú
� Š� ’
¤ í¢ æ
¤ a� Š¢1¡Ì¤í� ü� é� ¨£ÜÛa �£æa¡ » hukmüne tâbi'dirler.

›a6†¦2� a� b¬è� îÏ© å
� í†©Û¡b
� 
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Cehennemde müebbeden kalacaklard r. Bu kadar azg n kâfirler nas l ma+lûb edilirler de Cehenneme

t k l rlar? Diye istib'ade de mahal yokdur. Çünkü

›aŠ¦î,
� Û¡‡¨ æ
� b×
� ë� 
© í� ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� Ù

bunu yapmak Allaha pek kolayd r. Zaten kurmu' oldu+u nizam n hukmü budur. Onlar ona kendi ayaklarile

ko'a ko'a gideceklerdir.

Duydunuz ya:

á¤Ø
¢ 2£¡‰� ¤åß¡ Õ
£¡ z
� Û¤b2¡ 4
¢ ì
¢ �Š£Ûa á¢×
¢ õ� b¬u
� †¤Ó� 
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� b¬í� ›QWP
p
£ ÛaóÏ¡ bß� é¡¨£ÜÛ¡ �æ
£ b¡Ï� aëŠ¢1¢Ø
¤ m� æ
¤ a¡ë� 6á¤Ø
¢ Û� aŠ¦î¤
� aìä¢ß¡b¨Ï�
¡ aì� à¨�
›bà¦îØ
� bà¦îÜ©Ç� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� ë� 
� ¤ aë�
© y
¡6 ‰¤ü

Meali 5erifi

Ey insanlar! hak kat size Rabb n zdan hakk ile Resul geldi, hakk n zda hayr olmak için hemen ona

iyman edin ve e+er küfr edecek 169 olursan z 'üphe yok ki Göklerde ve yerde ne varsa Allah n ve Allah

alîm, hakîm bulunuyor 170

Bilhassa bu insanlar içinde:

óÜ� Ç� aìÛ¢ìÔ¢m� ü� ë� á¤Ø
¢ ä¡í…© ó©Ï aìÜ¢Ì¤m� ü� l
� ç¤a� b¬í� ›QWQ
¡ bn� Ø
¡ Û¤a 3
6
é¡¨Ü£Ûa 4
¢ ì
¢ ‰� á� í� Š¤ß� å
¢ 2¤aó
� îÇ© |
¢ î,
£ z
� Û¤a ü�£ a¡ é¡¨Ü£Ûa
© à� Û¤a bà� �ã£a¡ �Õ
ü� ë� 7é©Ü¡
¢ ‰¢ë� é¡¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß¡b¨Ï� 9é¢ä¤ß¡ 
¥ ë‰¢ë� á� í� Š¤ß� óÛ¨a¡ b¬è� îÔ¨Û¤a� 7é¢n¢à� Ü¡×
� ë�
¬é¢ã� bz
� j¤
¢ 6¥†y
¢ Û� aŠ¦î¤
� aìè¢n� ã¤a¡ 6ò¥r� Ü¨q� aìÛ¢ìÔ¢m�
¡ aë� é¥Û¨a¡ é¢¨£ÜÛa bà� �ã£a¡ 6á¤Ø
ó1¨×
� ë� 
6¡ ‰¤ü
� ¤ a óÏ¡ bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� é¢Û� <†¥Û� ë� é¢Û� æ
� ìØ
¢ í� æ
¤ a�
¡ aì� à¨�
› 5
; ¦ î×
© ë� ¡é¨£ÜÛb2¡
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ü� ë� é¡¨£ÜÛ¡ a†¦j¤Ç� æ
� ìØ
¢ í� æ
¤ a� |
¢ î,
� Ø
¤ í� å
¤ Û� ›QWR
© à� Û¤a Ñ
¡ ä¤n� 
¤Šj¡Ø
¤ n� 
¤ í� ë� é©m¡…� bj� Ç¡ å
¤ Ç� Ñ
¤ Ø
¤ í� å
¤ ß� ë� 6æ
� ì2¢�Š£Ô� à¢Û¤a ò¢Ø
� ÷¡¬Ü¨à� Û¤a
¡ ä¤n� 
aìÜ¢à¡Ç� ë� aìä¢ß� a¨ �åíˆ©�Û£a b�£ßb� Ï� ›QWS bÈ¦îà©u
� é¡î¤Û� a¡ á¤ç¢Š¢’
¢ z
¤ î� ,
� Ï�
� íˆ©�Û£a b�£ßa� ë� 7é©Ü¡š
å
¤ Ï� å
¤ ß¡ á¤ç¢†¢íŒ©í� ë� á¤ç¢‰� ìu
¢ a¢ á¤è¡îÏ£©ì� î¢Ï� p
� Û¡b�–
£ Ûa
¡ bz

¤åß¡ á¤è¢Û� �æë†¢v
¤ n� 
¤ aë� aì1¢Ø
� ä¤n� 
¤ a
¡ í� ü� ë� b=¦àîÛ©a� b2¦aˆ� Ç� ¤áè¢2¢ˆ£¡È� î¢Ï� aëŠ¢j� Ø
›aŠ¦î–
© ã� ü� ë� b¦£îÛ¡ë� é¡¨£ÜÛa æ
¡ ë…¢

Meali 5erifi

Ey Ehli kitab! dininizde gulüvvetmeyin, Allaha kar' hakk olm yan söylemeyin, Mesih Isâ ibni Meryem

sade Allah n Resulü ve Meryeme ilka eyledi+i gelimesi ve ondan bir ruhtur, ba'ka bir 'ey de+il, gelin

Allaha ve Resullerine iyman getirin "üç" demeyin, vaz geçin hakk n zda hay rl olur, Allah ancak bir tek

ilâht r, o sübhan bir veledi olmaktan münezzehtir, Göklerde ve yerde ne varsa onun vekil de Allah yeter

171 Hiç bir zaman Mesih de Allah n bir kulu olmaktan çekinmez, Melâikei mukarrebîn de, ve her kim ona

ibadetten çekinir ve kibirlenirse bilsin ki o yar n hepsini

sh:»1536

toplay b huzuruna ha'redecek 172 'te o zaman o iyman edib salâh i'lemi' olanlara ecirlerini tamamile

ödeyecek, hem de fazl ndan onlara ziyadesini verecek, amma, o kibirlerine yediremeyib çekinenleri elîm

bir azab ile ta'zib edecek, ve Allaha kar' kendilerine ne bir hâmi, ne de bir yard mc bulam yacaklar 173

171.

›l
� ç¤a� b¬í�  Mefhumi âmm olmakla beraber yukar da daha ziyade Yehud
¡ bn� Ø
¡ Û¤a 3

istihdaf edildi+i gibi burada da bilhassa Nesârâ istihdaf olunmu'tur. Ya'ni ey umum insanlardan ve insanlar

içinde Ehli kitabdan bir k sm olan Nesârâ

›á¤Ø
¢ ä¡í…© ó©Ï aìÜ¢Ì¤m� ü�  dininizde gulüvv

etmeyiniz, Isâ aleyhisselâm n 'an r f'atini balâda beyan oldu+unu üzere inkâr ve tenzil etme+e, veledi

gayri me'ru' Mechul «incannu» diye kazf eyleme+e kalk 'an Yehudîlerin tefr tlar na mukabil siz de onun

hakk nda ulûhiyyet iddias ile ifrata gitmeyiniz

6
£ z
� Û¤a ü�£ a¡ ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� aìÛ¢ìÔ¢m� ü� ë�  ve Allaha kar' haktan ba'ka hiç bir 'ey
›�Õ
söylemeyiniz. Allah tealây hulûl, ink lâb-ü ittihad, arkada' ve veled ittihaz ve saire gibi muhal ve bât l olan

evsaf ile tavs f etmeyiniz de böyle 'aibelerden tenzih eyleyiniz ve her hususta hakk tak b ediniz, hak

söyleyiniz. Çünkü

bir 'ey de+il ancak

›á� í� Š¤ß� å
¢ 2¤aó
� îÇ© |
¢ î,
© à� Û¤a bà� �ã£a¡ Mesih Isâ ibni Meryem ba'ka
›é¡¨Ü£Ûa 4
¢ ì
¢ ‰�  Allah n bir Resulüdür ›7é¢n¢à� Ü¡×
� ë�  ve bir kelimei

tekviniyye veya tebli+iyesidir ki

›á� í� Š¤ß� óÛ¨a¡ b¬è� îÔ¨Û¤a�  onu Meryeme ilka etmi' «

á� í� Š¤ß� å
¢ 2¤a ó
� îÇ© |
¢ î,
¤ a¡ >é¢ä¤ß¡ ò§à� Ü¡Ø
� 2¡ Ú
£¡ j� í¢ é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ »
© à� Û¤a é¢à¢
¡ Š¢’
medlûlü üzere Melekleriyle Meryeme bildirib teb'ir etmi', nefh Cibril ile rahimi meryeme b rak b «

¢ ìØ
æ
¢ î� Ï� å
¤ ×
¢ » emriyle tekvîn eylemi'tir ›9é¢ä¤ß¡ 
¥ ë‰¢ë�  ve Allah taraf ndan bir ruhtur, ki
sh:»1537

Allah bununla bir çok ölü kalblere hayat vermi'tir.»- Risalet, kelime, ruh, i'te Mesih Isâ ibni Meryemin son

hak kati bunlardan barettir. Isâ katl-ü salb olunmad veya henüz ölmedi, Semaya ref' olundu denildi+i

zaman bu hak katten ba'ka bir 'ey anlamamal d r. Binaenaleyh

›é©7Ü¡
¢ ‰¢ë� ¡é¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß¡b¨Ï� 

Allaha ve bütün Resullerine iyman ediniz, Allah Allah, Resulleri Resul tan y n z

›6ò¥r� Ü¨q� aìÛ¢ìÔ¢m� ü� ë�  ve üç demeyiniz, ne «ilâhlar üçtür: Allah, Mesih, Meryemdir» diye 'irki
sarih ile ne de «Allah üçtür: Eb, ibin, ruhulkudus, ekanimi selâse, e'has selâse olarak cevheri vahiddir»

gibi bir 'irki müevvel ile teslise kail olmay n z

›aìè¢n� ã¤a¡ teslisten vaz geçiniz ki

›6á¤Ø
¢ Û� aŠ¦î¤
�  sizin için hay rl olur. Zira ›6†¥y
¡ aë� ¥éÛ¨a¡ é¢¨£ÜÛa bà� �ã£a¡ Allah ancak
bir ilâhd r, hiç bir vechile 'irki kabul etmez, zatinde her türlü taaddüdden münezzeh ve ülûhiyyetde

münferiddir

›<†¥Û� ë� é¢Û� æ
� ìØ
¢ í� æ
¤ a� ¬é¢ã� bz
� j¤
¢  ha'a onun için bir veled olmak ihtimali

yoktur. Onu böyle bir 'aibeden tesbih ve tenzih ederim, çünkü

›
� ¤ a ó¡Ï bß� ë� p
£ Ûa óÏ¡ bß� é¢Û�  Semavatta ve Arzda, yukar larda ve
¡6 ‰¤ü
¡ aì� à¨�
a'a+ da her ne varsa hepsi onundur. Halk onun, mülk onun, hukm-ü tasarruf onundur. Isâ da dahil oldu+u

halde e'yadan hiç bir 'ey onun mülk-ü melekütünden haric de+ildir.

›5
; ¦ î×
� ë� 
© ë� é¡¨£ÜÛb2¡ ó1¨×

Allah vekil olarak da kâfidir. Ya'ni bütün bunlar halk-u tedbir ve

kendi nam na zabt-u idare de Allah n hiç bir kimseyi vekil tutma+a ihtiyac yoktur. O bizzat ve bilesale

hukm-ü tasarrufa kadir gani anilâlemîndir.
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Bununla beraber mahlûkat n umurunu onlar n hisab ve menfaati en güzel tedbir ve idare eden ve edecek

olan da odur. Onlar vazifelerini yap b kendisine tevekkül ve itimad ederek tefviz umur ettikleri takdirde

i'lerini tesviye ve arzû ve emellerini tatmin etmek için kendilerini ba'ka bir vekîle muhtac da etmez. Has l o

bütün mahlûkat n tedbiri umuruna ve kendine istinad etmesine kâfidir ve i'inde bir vekîle muhtac de+ildir.

O her 'eyin yerini tutar, hiç bir 'ey onun yerini tutamaz ve ona istinad etmeden duramaz. Binaenaleyh

Allah n milki haricinde bir 'ey, Allah n yerini tutacak bir veled, makam na kaim olacak bir vekîl, Allahdan

ba'ka tefvizi umur edilecek bir merci', bir ma'bud tasavvuru tasavvur muhaldir. Bu gibi 'eyler ancak fâniler

ve âcizler hakk nda tasavvur olunur. Resul denildi+i zaman da bir vekîl de+il ancak nâk lli kelâm bir emr

kulu anlamal d r. Buna kar' ey Nesârâ Mesih, nas l kul olur? demeyiniz 172.

›PPPƒÛa ¡é¨Ü£Û¡ a†¦j¤Ç� æ
� ìØ
¢ í� æ
¤ a� |
¢ î,
� Ø
¤ í� å
¤ Û�  © à� Û¤a Ñ
¡ ä¤n� 
Nesârâ Resulullaha gelmi'ler «bizim sahibimize niçin ay b isnad ediyorsun?» demi'ler, «sahibiniz kim?»

buyurmu' «Isâ» demi'ler «ne dedim» buyurmu' «o Allah n abdi ve Resulüdür diyorsun» demi'ler.

«Allaha abd olmak bir âr de+ildir» buyurmu' ve bu âyet bunun üzerine nâzil olmu'tur diye merviydir.

Gördünüz ya:

b¬ä� Û¤Œ� ã¤a� ë� á¤Ø
¢ 2£¡‰� ¤åß¡ æ
¥ bç� Š¤2¢ á¤×
¢ õ� b¬u
� †¤Ó� 
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� b¬í� ›QWT
aìà¢–
� n� Ç¤aë� ¡é¨£ÜÛb2¡ aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£a b�£ßb� Ï� ›QWU bä¦îj©ß¢ a‰¦ìã¢ á¤Ø
¢ î¤Û� a¡
bŸ
¦ aŠ� •
¤ Ï� ë� é¢ä¤ß¡ ò§à� y
¤ ‰� óÏ© á¤è¢Ü¢
� Ï� é©2¡
¡ é¡î¤Û� a¡ á¤è¡í†©è¤í� ë� 3
§= š
¡ †¤î¢,
›b6à¦îÔ©n� 
¤ ß¢
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Meali 5erifi

Ey insanlar! bâk n size rabb n zdan bürhan geldi, size aç k bir nur indirdik 174 mdi kimler Allaha iyman

edib buna sar l rlarsa yar n onlar taraf lâhîsinden mutlak bir rahmet içine koyacak bir de fazl, ve onlar

do+ru kendisine varan bir yolun yolcusu edecek 175

BÜRHAN, zat Muhammedî sallallahü aleyhi vesellem, NURI MÜBÎN, Kur'an.

SIRATI MÜSTAKIM, Din ve 'eriati islâmd r ve bundan sonraki sûrelerde bu hidayetin istikmali beyan

olunacakt r.

5imdi sûrenin ba' ndaki «

á¢Ø
¢ �2£‰� aìÔ¢�m£a 
¢ b�ä£Ûa bè� ¢í£a� b¬í� » h tab bu bürhan rabbanî

ile inki'af ede ede böyle bir nur mübîne müntehiy oldu+u ve s rat müstak mi tenvir etti+i bu noktada ölüm

ile alâkadar olan ve Sûrenin evvelindeki ahkâm emval ve miras itmam eden bir âyet ile âh r evvele irca'

etmek üzere buyuruluyor ki:

Ya Muhammed! bu s rati müstak me hidayet arzusunda bulunanlar:

a¥ëªŠ¢ß¤a æ
� Û¤a óÏ¡ á¤Ø
¢ în©1¤í¢ é¢¨£ÜÛa 3
� ã� ìn¢1¤n� 
¤ í� ›QWV
¡ a¡ ò¡6Û� 5� Ø
¡ Ó¢ 6Ù
b¬è� q¢Š¡í� ì� ç¢ë� 7Ú
� Š� m� bß� Ñ
¢ –
¤ ã¡ bè� Ü� Ï� o
¥ 
¤ a¢ ¬é¢Û� ë� †¥Û� ë� é¢Û� 
� î¤Û� Ù
� Ü� ç�
b�à£ß¡ æ
� æ
¤ b¡Ï� 6†¥Û� ë� bè� Û� å
¤ Ø
¢ í� á¤Û� æ
¤ a¡
¡ br� Ü¢¢r£Ûa bà� è¢Ü� Ï� å
¡ î¤n� ä� q¤a bn� ã� b×
å
¢¤ a Å
� 3
¢ r¤ß¡ Š¡×
� �ˆ£ÜÜ¡Ï� õ¦b¬
� ã¡ë� ü¦ bu
� ‰¡ ñ¦ì� 
¤ a¡ aì¬ã¢b×
� æ
¤ a¡ë� 6Ú
� Š� m�
¡6 î¤î� r� ã¤ü
¡£ y
›á¥îÜ©Ç� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ Ø
¢ 2¡ é¢¨£ÜÛaë� a6ì¢Ü£š
¤ a� á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa å
¢ î£¡j� í¢
¡ m� æ
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Meali 5erifi

Senden fetvâ istiyorlar, de ki Allah size kelâle (babas ve çocu+u olmayan) hakk nda 'öyle fetvâ veriyor;

"Bir ki'i ölür, çocu+u yok bir k z karde'i var: buna terikesinin yar s , o da buna varis olur bunun çocu+u

yoksa, e+er iki k z karde'i varsa bunlara onun terikesinden üçde ikisi, e+er erkekli di'iler karde'leri varsa o

vak t erke+e iki di'i pay kadar" 'a' r yorsunuz diye Allah size beyan buyuruyor, Allah her 'ey'e alîmdir

176

Kelâlenin ma'nâs sûrenin ba' taraf nda «

ò¦Û� 5� ×
� t
¢ ‰� ìí¢ 3
¥ u
¢ ‰� æ
� b×
� æ
¤ a¡ë� » geçmi' idi

[bak] Bir rivayete göre evvelkisi k ' n bu ikinci âyet de yaz n nâzil olmu' ve bunun için buna «âyeti sayf»

denilmi'dir. O yaz «

o
£ y
¡ î¤j� Û¤a ¢w
¡ 
¡ b�ä£Ûa óÜ� Ç� é¡¨£ÜÛ¡ë� » âyetin nâzil olmu', Resulullah

Mekkeye gitmek için techizat yap yordu. Bu s rada, ya'ni h ccetülvedaa gidilirken Medineden ç k lmadan ve

ba'z lar n n kavlince yolda bu âyet nâzil olmu'dur. Bera ibni Azib rad yallahü anh bunun en son nâzil olan

âyet, «

òöaŠ2 » in en son nâzil olan sûre oldu+unu ve Sahabeden bir ço+u da son nâzil olan sûre

oldu+unu ve Sahabeden bir ço+u da son nâzil olan âyetlerden oldu+unu söylemi'lerdir. Sebebi nüzul

hakk nda da Cabir ibni Abdullah rad yallahü anhten merviydir ki «Resulullah yadetime gelmi' idi, hasta

idim «ya Resulâllah ben kelâleyim malimi ne yapay m? - Di+er bir rivayette «miras kimindir? Bana ancak

kelâle varis olacak»- dedim, bu âyet bu sebeble nâzil oldu.» Hazreti S ddîk rad yallahü anh bir hutbesinde

demi'dir ki «Allah tealân n Sûrei «nisa» da fera z hakk nda inzâl buyurdu+u âyetlerden birincisi veled ve

valid hakk ndad r. kincisi zevc ve zevce ve ana bir karde'ler hakk ndad r. Üçüncüsü ana baba bir veya

baba bir karde'ler hakk ndad r. Sûrei enfalin nihayetindeki âyet de «zevil'erham» hakk ndad r.

Binaenaleyh:
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176.

›7Ú
� Š� m� bß� Ñ
¢ –
¤ ã¡ bè� Ü� Ï� o
¥ 
¤ a¢ ¬é¢Û� ë� †¥Û� ë� é¢Û� 
� î¤Û� Ù
� Ü� ç� a¥ªëŠ¢ß¤a æ
¡ a¡
o+lan veya k z bir çocu+u bulunmayan bir adam ölür ve -

å
� ¡ yahud l
� ¡ - bur hem'iresi
¡ í¤ì� 2� ü
§ ü

bulunursa, terikesinin n sf hem'iresinin farz hakk d r» -di+er n s f, asabesi varsa ounn, yoksa redden yine

hem'iresinindir. O+lu bulunursa hem'ire sak t olur, k z bulunursa hem'irenin bir farz muayyeni olmaz «

ò¦j� –
� Ç� p
� ü
� a¤ aìÜ¢È� u
¤ a¡ » hadîsi 'erifi mucebince asabe olur.
¡ bä� j� Û¤a É� ß� p
¡ aì� 

Amudi nesebin gayr n ifade eden kelâle mefhumunda «veled ve valid olmamak» mu'teber oldu+undan

dolay «

†¥Û� ë� é¢Û� 
� î¤Û� » validi olmad + gibi veledi de olm yan demek olur. Ya'ni baba bulunursa

alel'umum karde'ler sak t olur, miras alamazlar. Hazreti Ömer bu noktada biraz tereddüd etmi' ise de

sünnet bu vech üzere takarrür etmi' ve böyle oldu+una icma' has l olmu'tur. Fakat ana «

¢ †¢¢

£ Ûa é¡¡ß£5
¢ ¡ Ï� ñ¥ì� 
¤ a¡ ¬é¢Û� æ
� b×
� æ
¤ a¡ ë� » medlûlünden anla' ld + üzere karde'leri
iskat etmez. Bu mes'ele lmi fera zde 'öyle ifade olunmu'tur: «
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Birader vefat ederse böyle oldu+u gibi

›6†¥Û� ë� bè� Û� å
¤ Ø
¢ í� á¤Û� ¤æa¡ ¬bè� q¢Š¡í� ì� ç¢ë� 

bil'âkis o, kal r k z karde'i ölür çocu+u -kezalik babas - bulunmazsa o birader de ona varis olur, ya'ni bütün

terikesini al r.» = Fakat o+lu veya babas bulunursa sak t olur. K z bulunursa tamam n alamaz bâk yi al r.

›å
� æ
¤ b¡Ï�  E+er ayn 'era t alt nda kalan hem'ireler iki veya daha ziyade iseler
¡ î¤n� ä� q¤a bn� ã� b×
›6Ú
� Š� m� b�£àß¡ æ
¡ br� Ü¢¢r£Ûa bà� è¢Ü� Ï�  farz haklar terikeden sülüsan, ya'ni üçte ikidir.» - Bâk ,
asabe varsa ona verilir. Yoksa farzan de+il, redden yine onlar n olur.
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� ã¡ë� ü¦ bu
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� æ
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-yine ayn 'erait alt nda- erkekli di'ili muhtel t karde'ler ise, ya'ni hem birader ve hem hem'ire varsa o

zaman

›6å
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� �ˆ£ÜÜ¡Ï�  taksim olunur¡ î¤î� r� ã¤ü
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›a6ì¢Ü£š
¤ a� á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa ¢åî£¡j� í¢ i'bu « aì¢Ü£š
¤ a� » ve emsalini Basriyyun «
¡ m� æ
¡ m� æ
aì¢Ü£š
¤ a� ò¦ç� aŠ� ×
� » diye, Kûfiyyun da « aì¢Ü£š
¡ m� æ
¡ m� 5�£ ÷� Û¡ » diye takdir ederek tefsir
etmi'lerdir ki evvelkisine göre ma'nâ: «Allah 'a' rman z istemedi+i için size beyan ediyor» demek olur.

Bizim lehcei lisan m za göre «'a' r rs n z diye Allah size beyan ediyor» demek de ayn ma'nây ifade eder.

Fakat bu da «beyan etmezse 'a' r rs n z» demek oldu+undan daha uzun bir takdiri muhtevidir. Halbuki bir

harf nefiy takdiri böyle bir cümlei 'art yye takdirinden elbette evlâd r. «

� ã� ìn¢1¤n� 
Ù
¤ í� » istiftasile bu

beyan f kras gelecek olan sûrei «Maide» beyanat na da bir tavt edir.

›á¥îÜ©Ç� õ§ó
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£¡ Ø
¢ 2¡ é¢¨£ÜÛaë�  dir. Sizin hayat ve memat n za müteall k ahvalinizi de pek iyi
bildi+inden masalih-ü menafiinizi tazammun eden ahkâm n size beyan etmi'tir. Binaenaleyh siz de bunlar

biliniz ve ilm-ü nur ile s rat müstak mde yürüyünüz ki mâide lâhiyyeye konas n z.

