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TAKDİM

Biz Müslümanız, dinimizin adı İslâm’dır. Dinimiz bir kitaba istinat eder, 
kitabımızın adı Kur’ân’dır. Kur’ân’ımız kaynaktır, miyardır, mihenktir. Ölçü 
ona göre bilinir, çünkü o değişmez, sâbittir. Sünnet, onun uygulaması; En 
Güzel İnsan Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in şah-
sında, ahlâkında ve hayatında ortaya çıkan en güzel örneğidir. Kitap ve o 
kitabın uygulaması anlamında Sünnet iki ana esas olunca biz Müslümanların 
tarih boyunca ortaya koyduğu her medeniyet kitap medeniyeti olmuştur, 
kitaba dayanmış ve kendisine yöneleni kitaba yöneltmiştir.

Kur’ân, kendisinden önceki kitapların tasdik edicisi ve tamamlayıcısıdır. 
Hz. Âdem’den bu yana gelen farklı kitapların hepsi özünde Kur’ân ile aynı 
mesaja dâvet eder. Bu mesajın özü tevhid akidesidir. Tevhid, sadece Allâh’ın 
varlığını ve birliğini tasdik etmek demek değildir; o aynı zamanda her şeyi 
ve oluşu kendisine bağlamayı gerektiren bir keyfiyettir. Biz o yüzden her 
şeyi ve oluşu son tahlilde kitabımıza bağlar, hayattan maksat ve muhtevâyı 
oradan çıkartır, ona göre yaşar, ona göre davranırız. 

Kitabımız yaş ve kuru ne varsa her şeyi muhtevî, hakkı söyleyen bir 
kitaptır. Bütün şan ve şerefimiz o kitaptadır. Rahmettir, şifâdır. Takva 
sahiplerinin hidayetini, zalimlerin ise ancak ziyanını artırır. Kalbin sela-
metinin yegâne çaresidir; gamı ve hüznü giderir, sadrı kasvetten haşyete, 
daralmaktan genişlemeye ve katılıktan yumuşaklığa çıkarır. 

Kur’ân, câhiliye karanlığına bir bahar aydınlığı gibi doğmuş bir söz mûci-
zesidir. Onunla hisler terfi etmiş, idrakler berraklaşmış, nazarlar durulaşmış-
tır. Kıyamete kadar Allah tarafından korunacak bu mûcize zamanımızın da 
afetlerine karşı elimizdeki en büyük imkândır. Bugün de bencillik, çıkarcılık 
ve maddiyat karanlığında debelenen çağ için Kur’ân ümidin adresidir. O, 
rahmet vasfı ile bizi diğerkâmlığın, fedakârlığın ve maneviyatın aydınlığına 
terfi ettirecek yegâne vâsıtadır. Bu imkândan istifade etmenin yolu Kur’ân 
ile ülfetten geçmektedir. Ülfet kaynaşmak demektir. Bilmeden anlayamaz, 
anlamadan sevemez, sevmeden kaynaşamayız. 
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Elinizdeki kitap Kur’ân ile ülfeti temine medar olsun diye size Altıno-
luk’tan bir gönül hediyesi olarak takdim ediliyor. Erkam Yayınevi titizliğiyle 
hazırlanmış bu rehber kitabı hepinizin velut kimliği ile tanıdığı Dr. Murat 
Kaya göz nuru bir çalışma ile kaleme aldı. Kitabımız Kur’ân -Muhtevâsı 
ve Fazîletleri- bizi muhtaç olduğumuz Kur’ân rabıtasına sevk edecek, oku-
mak ve anlamaktan yaşamaya giden bir seyre götürecek, buna yürekten 
inanıyoruz. Bu rabıtanın nasıl olması gerektiğine dair kitaptan bir bölümü 
dikkatlerinize arz etmek isteriz: 

“En büyük örnek şahsîyetimiz olan Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân-ı 
Kerîm’le ülfet ve ünsiyeti zirve noktadaydı. Her vesîleyle Kur’ân-ı Kerîm 
okurlardı: Namazlarda, gece ibadetlerinde ve bilhassa teheccüd namazlarının 
kıyamlarında uzun uzun Kur’ân okur ve buna her gün düzenli bir şekilde 
devam ederlerdi. İnsanlara İslâm’ı anlatırken, Cuma namazında hutbe 
okurken Kur’ân-ı Kerîm tilâvet ederlerdi. Yolculukta bile Kur’ân okuyarak 
seyrederlerdi. Şu meşhur hâdise bunun en kuvvetli şâhididir: Hicret esna-
sında Sürâka, Peygamber Efendimiz’i yakalamak maksadıyla atını dörtnala 
kaldırmıştı. Hicret kâfilesine, Rasûlullah r’in okuduğu Kur’ân-ı Kerîm’i 
işitecek kadar yaklaştı. Efendimiz’in okuduğu Kur’ân’ı işittiği sırada, birden 
Sürâka’nın atının ön ayakları kuma battı ve dizlerine kadar gömülüverdi… 
Yine Allah Rasûlü r, devesinin üzerinde Mekke’ye girerken, tercî‘ yaparak 
yumuşak, kolay ve akıcı bir kıraatle Fetih Sûresi’ni okuyorlardı. Bir rivayete 
göre Allah Rasûlü ve ashâbı umumiyetle her gün düzenli bir şekilde Kur’ân-ı 
Kerîm’in yedide birini okurlardı. Medîne’ye gelen Sakîf kabilesi heyetinde 
bulunan Evs b. Huzeyfe t şöyle anlatır: “Rasûlullah r bir gece yatsıdan 
sonra uzun müddet yanımıza gelmediler. Biz:

«–Yâ Rasûlallah! Yanımıza gelmekte niçin geç kaldınız?» diye sorduk. 
Efendimiz r:

«–Her gün Kur’ân’dan bir hizb okumayı kendime vazîfe edinmişim-
dir. Bunu yerine getirmeden gelmek istemedim» buyurdular.”

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’i kalbimizin baharı eylesin. Hepimize, onun 
mânâ iklîmine girmeyi, tefekküründe derinleşmeyi, ahlâkıyla ahlâklanmayı, 
ona hürmet ve muhabbet dolu bir kalbî kıvam ile yönelmeyi ve hayatın her 
ânında onun tâlimatları istikâmetinde yaşamayı lütfeylesin. 
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ÖNSÖZ

Kitâb-ı Kerîm’ini inzâl buyurarak biz kullarına sağlam bir kurtuluş 
ipi uzatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun!

Âlemlere örnek güzel hayatıyla Kur’ân-ı Kerîm’in fiilî bir tefsiri olan 
Rasûlullah r Efendimiz’e nihayetsiz salât ü selâm olsun!

Hidayet rehberimiz, şifâ reçetemiz ve kurtuluş vesilemiz olan Kur’ân-ı 
Kerîm’e yaklaşmamız, onu tanıyarak muhtevâsına âşinâ olmamız gerekiyor. 
Onun ne olduğunu, kime ve nasıl indiğini ve hangi hususiyetlere sahip ol-
duğunu bilmeliyiz. Hidayetini, fazîletini, şifâsını ve bereketini farketmeliyiz. 
Bu, onu sevip hayatımıza nakşedebilmemiz için zarurîdir. Bu, aynı zamanda 
Kur’ân’ı yanlış tanıtan art niyetli insanların propagandalarından korunmak 
için de son derece lüzumludur. Doğrunun ne olduğunu bilmeyen bir insanın 
yanlışlardan birine sapması kuvvetle muhtemel, o yanlışlar arasında doğruyu 
bulabilmesi ise oldukça zayıf bir ihtimaldir. Pek çok insan doğruyu bilmediği 
için ondan mahrum kalır, hattâ bazen ona düşmanlık eder ve neticede tarifi 
mümkün olmayan kayıplara uğrar. Dolayısıyla bir nimetten tam olarak istifade 
edebilmek için onu hakkıyla tanımak ve kadrini bilmek gerekir.

Bir misalle anlatmak gerekirse; kendimizi ve neslimizi istikâmet üzere 
tutabilmek için Allâh’ın bize uzattığı sağlam ipi, sapasağlam kulpu iyi tanıyıp 
ona sıkıca sarılmak mecburiyetindeyiz. Zira bize her yönden nefse hoş gelen 
ipler uzatılmakta, aslında onların dikenli tel olduğu ise nice sonra anlaşıl-
maktadır. Bu kadar çok aldatıcı ipin arasından doğru ipi bulup ona sarılmak 
çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Yoksa hayatın zorlukları ve tehlikeleriyle 
karşılaşınca can havliyle nefsin hoşlandığı iplerden birine sarılırsak ellerimiz 
parçalanır, kan-revân içinde kalır. Bir müddet sonra da onu bırakmak zorunda 
kalarak uçuruma yuvarlanırız.

Kur’ân’ı gücümüz nisbetinde tanıdıktan sonra ona karşı vazifelerimizi 
öğrenmeli ve bunları büyük bir gayretle yerine getirmeliyiz. Bu mes’ûliyeti-
mizi tam olarak yerine getirdiğimiz takdirde emsalsiz mûcize Kur’ân’dan en 
güzel şekilde istifade etmiş ve ebedî hayatın güzelliklerini kazanmış oluruz. 
Böylece dünyamız ve âhiretimiz aydınlanır. Akla hayâle gelmez nimetlere 
ve bereketlere nâil olur, dünyada da âhirette de nice güzelliklere kavuşuruz. 
Aksi takdirde yanlış ve batıl itikatlara saparak Kur’ân-ı Kerîm’den hakkıyla 
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istifade edemeyiz. O mübarek kitap kötü niyetli insanların emellerine kurban 
edilir. İlâhî Emanete sahip çıkmamış oluruz. Dünya hayatımız Kur’ân’ın 
feyzinden uzak düştüğü gibi âhiretimiz de onun nûrundan mahrum kalır. İki 
dünyada da aydınlığa çıkmamız hayâl olur. Sonunda ağır bir hesaba çekilir, 
Allah korusun, elîm bir azaba müstahak oluruz.

Kur’ân-ı Kerîm’e karşı vazifelerimizin en büyüğü, onu diğer insanlara 
tebliğ edip tanıtmaktır. İnsanların tanıdıkça ona daha fazla inanacakları ve 
gösterdiği yola daha fazla rağbet edecekleri muhakkaktır. Bu sebeple onu 
daha iyi tanıyıp tanıtabilmek için var gücümüzle çalışmamız gerekir.

Burada şunu da ifade edelim ki “Rabbinin ismiyle oku” emriyle başlayan 
ve 23 senede kemâle erdirilen Kur’ân-ı Kerîm, bize Allâh’ın râzı olduğu 
dini getirmiş ve insanlığın gördüğü en büyük medeniyeti inşâ etmiştir. Bu 
“İkra’ Medeniyeti” ile Allah Teâlâ, insanlığa olan nimetini tamamlamıştır. 
Müslümanlar Allâh’ın Kitâbı’nı okuyup yaşayarak ve Rasûlullah’ın sünnetini 
takip ederek o medeniyeti ilmek ilmek örmüşlerdir. Doğuşundan günümüze 
kadar geçen uzun asırları düşündüğümüzde onun son derece zengin ve 
derinlikli bir medeniyet olduğunu görürüz. Dolayısıyla onu anlayıp tam ola-
rak idrak edebilmek, büyük bir gayreti ve uzun bir zamanı gerektirir. Basit 
gayretlerle onun derinliklerine inilemez. O hâlde günümüz Müslümanları 
olarak bu uğurda daha fazla ve daha ciddî mesâi sarfetmek durumundayız.

Elinizdeki eser, haşmetli İslâm medeniyetinin kaynağı olan Kur’ân-ı 
Kerîm’i bir nebzecik de olsa tanıtmak ve insanları onu güzelce okuyup 
anlamaya teşvik etmek için hazırlandı. Böyle bir eserin ortaya çıkmasına 
vesile olan Muhterem Osman Nûri Topbaş üstadımıza ve telif esnâsında her 
türlü desteği sağlayan Prof. Dr. Ömer Çelik hocama sonsuz teşekkürlerimi 
arzederim.

Allah (c.c) Kur’ân’ı yakından tanıyıp onu güzelce öğrenmeyi ve hakkıyla 
yaşamayı cümlemize nasîb eylesin! Dünyada Kur’ân’ın nûrundan istifade 
etmeyi, âhirette de şefaatine nâil olmayı lütuf ve keremiyle hepimize ihsân 
eylesin!

Âmîn!

 Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya
 03 Nisan 2019 / Küçük Çamlıca
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TAKRİZ

Bizleri îman ile şereflendiren, Kur’ân-ı Kerîm’e muhâtap kılan 
Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun!

Emsalsiz örnek şahsîyetiyle Kur’ân-ı Kerîm’in fiilî bir tefsiri 
olan Hazret-i Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e sonsuz salât ü 
selâm olsun.

Şüphesiz ki Rabbimiz’in biz âciz kullarını muhâtap alarak yüce kelâ-
mını lûtfetmiş olması; mü’minler için nâiliyet, mazhariyet ve iltifatların 
en yücesi, şeref ve izzetlerin en muhteşemidir…

Zira;

· Kur’ân-ı Kerîm, kullarını seven, sayısız nîmetleriyle perverde 
kılan, rahmet ve mağfiretini tecellî ettiren Yüce Rabbimiz’in, katından 
lûtfettiği, iki cihanda huzur ve saâdet hazînesinin haritasıdır.

· Kur’ân-ı Kerîm, ilâhî imtihanlarla dolu hayat dershanesinin en 
büyük ders kitabıdır.

· Kur’ân-ı Kerîm, ilâhî bir rahmet membaıdır. Mü’minlere hikmet 
dolu öğüt, hatırlatma ve nasihattir. Kalp ve rûha basîret nurlarıyla im-
dâd eden sonsuz bir mûcizedir. Dünyada istikâmet ölçüsü, ukbâda ise 
Cennet’in yol göstericisidir.

· Kur’ân-ı Kerîm, nefsânî ve şeytânî marazların kıskacında gaflet 
ve cehâlet illetine müptelâ olmuş çâresizlerin kendilerine şifâ reçeteleri 
bulabilecekleri yegâne ilâhî sır ve hikmetler eczâhanesidir.

· Kur’ân-ı Kerîm, insanoğluna ebedî kurtuluş ufuklarını göstermek 
için, Rabbimiz’in en Emîn ve Azîz Elçi’si ile gönderdiği, kıyamete kadar 
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bir harfinin bile tahrif edilmemesi için ilâhî muhafazası altına alarak 
muazzam bir şan ve şeref bahşettiği, mûcizelerle dolu bir hidâyet ve 
istikâmet mektubudur.

Düşünmek îcâb eder ki, herhangi birimize resmî makamlardan bir 
mektup gelse ve o mektup -faraza- mâlî bir konuyla alâkalı olsa, onu 
tekrar tekrar okur, anlayamadığımız veya ihmâl ettiğimiz hususlar var 
mı diye bir de mâlî müşâvire veya muhâsebeciye danışırız. 

Gelen mektup, şayet hukûkî bir belge ise daha da titiz inceler, bir 
hukuk müşâvirine danışır, işin aslını-esâsını en ince teferruatına kadar 
büyük bir ciddiyetle tedkik ederiz. Fânî dünya hayatımızda bir sıkıntıya 
düşmemek için bu kadar ciddî bir alâka gösteririz.

Yine gurbet diyarında yaşayan çok sevdiğimiz birinin gönderdiği 
mektupları, merak ve iştiyakla, hiç bekletmeden açıp okur, öper koklar, 
yüzümüze-gözümüze sürer, ömürlük bir hâtıra kıymetinde görüp îtinâ 
ile saklarız.

Kur’ân-ı Kerîm ise, bizleri yoktan var eden, yegâne Hâlık’ımız, sa-
hibimiz ve kendisine dönülecek mutlak merciimiz olan Allah Teâlâ’nın 
gönderdiği, şânı yüce bir hidâyet mektubudur. Beşeriyete Hak katından 
gelen son ilâhî çağrıdır. Hem bir ebedî saâdet müjdesi, hem de elîm 
bir azâbın ihtârıdır.

Dolayısıyla fânî mektuplarla kıyaslanamayacak kadar büyük 
bir dikkat, ciddiyet ve gayretle okuyup hayatımızı ulvî düstur ve 
ölçüleriyle tanzim etmemiz gereken, paha biçilmez kıymette bir 
ilâhî emanettir.

Rabbimiz’in bu ilâhî fermânına, bâkì ve ebedî olanın fânî ve geçici 
olana üstünlüğü nisbetinde yüksek bir îtinâ, ihtimam ve ihtiram göster-
mek gerektiği muhakkaktır.

Hakîkaten bu dünya şartlarında Rabbimiz’le beraberliğin en güzel 
yolu, O’nun yüce kelâmıyla ciddî ve samimî bir ülfet içinde bulunmaktır. 
Nitekim hadîs-i şerîflerde şöyle buyrulmuştur:

“Sizden biri, Rabbine yalvarıp O’nunla konuşmayı severse, kalp 
huzuruyla Kur’ân okusun.” (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 13/360)
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“Kur’ân, bir ucu Allâh’ın, diğer ucu da sizin elinizde olan sağlam 
bir ip (gibi)dir. Ona sıkıca sarılın! İşte o zaman sapıtmaz ve helâk 
olmazsınız.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, IX, 164)

Allah Rasûlü r’in mânevî terbiyesi altında yetişen ashâb-ı kirâmın 
Kur’ân-ı Kerîm’e muhabbetle bağlılıkları, bizlere müşahhas bir örnek 
olmalıdır. Ashâb-ı kirâm, maddî bakımdan fakr u zarûret içinde olsalar 
da, Kur’ânî hakîkatlerin cennet iklîminde gerçek huzuru yaşadılar. 
Canlı bir Kur’ân olabilmenin gayret ve heyecanı içinde, ilâhî emirleri 
muhabbet ve fedakârlıkla îfâ ettiler. Kur’ân’ın ulvî sadâsını dünyanın dört 
bir yanına ulaştırmak için mallarını ve canlarını cömertçe fedâ etmeyi 
canlarına minnet bilerek en büyük saâdete eriştiler.

Sahâbe-i kirâm, Kur’ân-ı Kerîm’in peyderpey nâzil olan âyetleriyle 
böylesine içli-dışlı, böylesine kalbî irtibat hâlinde, feyizli bir hayat yaşı-
yorlardı. Onların en büyük düşüncesi ve en mühim meşgalesi Kur’ân-ı 
Kerîm’di. Kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir herkesin ana gündeminde 
Kur’ân-ı Kerîm vardı.

Hanım sahâbîler, akşam eve gelen beylerine;

“–Günün nasıl geçti, eve ne getirdin, çarşı-pazara neler gelmiş?” 
diye sormak yerine, o gün nâzil olan âyet-i kerîmeleri ve örnek şahsî-
yetiyle canlı bir Kur’ân olan Peygamber Efendimiz’in buyurduğu hadîs-i 
şerîflerden neler öğrendiklerini sorarlardı.

Kur’ân âyetleri, 23 senelik nebevî hayatı âdeta bir ağ gibi ilmek 
ilmek dokuyan ilâhî mesajlar sûretinde peyderpey nâzil oluyordu. Her 
nâzil olduğunda da Allah Rasûlü r Efendimiz’i ve O’nun can yoldaş-
ları olan ashâb-ı güzîni, bazen târifsiz bir sürûra, bazen dehşete ve her 
hâlükârda takvâya sevk ediyordu. Allah Teâlâ’dan gelen bu mesajlarla, 
mü’minlerin mâneviyatları takviye oluyor, azimleri artıyor, gönüllerindeki 
îman muhabbeti ve heyecanı zirveleşiyordu.

Ashâb-ı kirâmın Kur’ân’a karşı bağlılık, muhabbet, heyecan ve coş-
kuları o derecedeydi ki; Cenâb-ı Hak tarafından inzâl buyrulan Kur’ân 
âyetleri, onlara âdeta semâdan inen ve tadına doyum olmayan, ilâhî bir 
ziyafet sofrası gibi geliyordu. Ne zaman bir âyet nâzil olduğunu duysalar, 
hemen o ilâhî ziyafete iştiyakla koşar, büyük bir îman heyecanı içinde; 
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“Acaba Cenâb-ı Hakk’ın murâdı nedir, rızâsı hangi ameldedir?” 
suâlinin cevâbını, yeni gelen tâlimatlardan öğrenmeye çalışırlardı.

Yine onlar Kur’ân’ı yaşama hususunda öyle rakik bir gönle sahip 
oldular ki; meselâ infâkı emreden âyetler inmeye başladığı zaman, infak 
edecek hiçbir şeyi bulunmayan fakir sahâbîler bile dağlara çıktılar, odun 
kestiler, Medîne çarşısında satıp Allah Rasûlü r’in önüne getirdiler.

Hâlbuki onlar; 

“–Biz zaten yarı çıplak, fakir insanlarız. Bu ilâhî emirden mes’ûl 
değiliz, bundan muâfız.” diyebilirlerdi. Fakat demediler. Bilâkis onlar 
büyük bir îman vecdiyle; 

“–Biz hiçbir ilâhî emri îfâdan geri kalmayalım, bu şeref ve bahti-
yarlıktan mahrum olmayalım!” diye çâreler aradılar, fırsatlar kolladılar. 
Böylece her âyetin muhtevâsına, şümûlüne, istikâmetine girebilmenin 
gayret ve heyecanı içinde yaşadılar.

Zira Peygamber Efendimiz r, bir defasında şöyle buyurmuşlardı:

“–Şüphesiz insanlardan Allâh’a yakın olanlar vardır!” 

Ashâb-ı kirâm:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Onlar kimlerdir?” diye sorunca Efendimiz r:

“–Onlar Kur’ân ehli, Allah ehli ve Allâh’ın has kullarıdır!” 
cevabını verdi. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 16)

Bu itibarla ashâb-ı suffe başta olmak üzere pek çok güzîde sahâbî, 
hakîkî bir “Kur’ân ehli” olabilmek için Allah Rasûlü’nün taht-ı terbi-
yesinde;

P Kàriu’l-Kur’ân

P Hâfizu’l-Kur’ân

P Âlimu’l-Kur’ân 

P Hâdimu’l-Kur’ân 

P Âmilu’l-Kur’ân 

P Hâmilu’l-Kur’ân olarak yetiştiler. 
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P Kàriu’l-Kur’ân oldular: Yani evvelâ, mahreç ve tecvîdiyle Kur’ân-ı 
Kerîm’i doğru bir sûrette tilâvet etmeyi öğrendiler.

P Hâfizu’l-Kur’ân oldular: Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona ezberle-
diler.

P Âlimu’l-Kur’ân oldular: Kur’ân-ı Kerîm’in sır ve hikmet derya-
sından gerçek mânâda nasiplenmek maksadıyla Kur’ân ilimlerini tahsil 
ettiler.

P Hâdimu’l-Kur’ân oldular: Zihinlerine ve gönüllerine nakşettikleri 
Kur’ân ilimlerini, ondan mahrum olanlara da ulaştırabilme hizmetine 
koştular. Yani Kur’ân’ı öğrenen, öğreten ve Kur’ân ile emr-i bi’l-mâruf 
ve nehy-i ani’l-münkerde bulunan bahtiyar kullardan oldular. Böylece 
Rasûlullah r Efendimiz’in;

“Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.”1 müjdesine 
nâil olma heyecanıyla yaşadılar.

P Âmilu’l-Kur’ân oldular: Hem Kur’ân ahlâkıyla ahlâklandılar, 
hem de hiçbir tâviz vermeden Kur’ân ahkâmını takvâ üzere yaşamaya 
başladılar.

Zira Peygamber Efendimiz r şöyle buyurmuştu:

“Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir:

Biri, Allâh’ın kendisine Kur’ân verdiği kişidir. O kişi, Kur’ân 
ile gece-gündüz meşgul olup onunla amel eder. Diğeri, Allâh’ın 
kendisine mal verdiği kimsedir. O da gece gündüz bu malı infâk 
eder.” (Müslim, Müsâfirîn, 266, 267)

P Hâmilu’l-Kur’ân oldular: Âdeta canlı bir Kur’ân hâline geldiler. 
Baştan ayağa bir edep timsâli oldular. İslâm’ı yaşayışlarıyla tebliğ ettiler.

Velhâsıl, nâzil olan Kur’ân âyetleri, yeni teşekkül etmekte olan 
genç İslâm toplumunun dünya görüşünü, fikriyat ve hissiyâtını, akıl ve 
gönül dokusunu inşâ etti. Zaten Kur’ân’ın gönderilişindeki büyük gâye 
de buydu: Yani fert ve toplumu dâimâ hakka ve hayra istikâmetlendi-
rerek huzura kavuşturmaktı. Nitekim asr-ı saâdet toplumu da, geçtiği 

1  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15/2907.
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merhaleler ve ulaştığı mânevî seviye neticesinde, insanlık tarihine 
“fazîletler medeniyeti” armağan eden örnek bir nesil hâline geldi.

Onların yolunu takip edebilmek için Kur’ân-ı Kerîm’in yalnızca 
harflerini telâffuz etmek kâfî değildir. Kur’ân’ın lâfızlarını tilâvetle birlikte, 
onun mânâ iklîmine girmek, ahkâmıyla âmil, ahlâkıyla da kâmil olmak 
zarûrîdir. Zira Kur’ân-ı Kerîm, âdeta yeni bir âletin yanında gönderi-
len “kullanma kılavuzu” gibi, bizleri yaratan Rabbimiz’in bizlere her 
iki cihanda nasıl huzurlu bir hayat yaşayabileceğimizi bildirmek üzere 
gönderdiği ilâhî tâlimatnâmedir.

Merhum Mehmed Akif, müslümanlar olarak, Kur’ân’ın mânâsını 
idrâk edip yaşamaktaki noksanlığımıza dâir bir nefis muhâsebesi sade-
dinde şöyle der:

Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;
Yâhut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân, şunu hakkıyla bilin;
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!..

Evet, Kur’ân-ı Kerîm, mevtâların ruhlarına ilâhî rahmeti celbetmek 
ümîdiyle de okunmalıdır. Fakat ona en çok dirilerin ihtiyacı vardır. Zira 
bugün diri olanların yarınki ebedîyet yolculuğu, hayatlarını Kur’ân-ı 
Kerîm’e göre tanzim edebildikleri nisbette huzurlu olacaktır.

Kur’ân-ı Kerîm; kendisini huşû ve huzur ile okuyup tatbik edenler 
için, kabir karanlıklarında nur, Mahkeme-i Kübrâ’da şefaatçi, Mîzan’da 
ağır gelen bir sevap ve Sırat’ta imdâd-ı ilâhîdir.

Kur’ân-ı Kerîm’den gerçek mânâda istifâde edebilmek ise; onun 
hikmet ve hakîkatlerinin tefekküründe derinleşerek, telkin ettiği ahlâk 
ile ahlâklanmak ve muktezâsınca amel etmekle mümkündür.

Bu sebepledir ki birkaç âyet-i kerîmeyi tefekkür ederek tâne tâne 
okumak, tefekkürsüz olarak yapılan uzun uzun tilâvetlerden daha hayırlı 
kabul edilmiştir. Zira Kur’ân’ın her kelimesinde, hesaba gelmeyecek 
sırlar mevcuttur. Kişi ancak derin tefekkür, yüksek ahlâk ve amel-i 
sâlihlerle elde ettiği musaffâ bir kalp ve rakik bir gönülle o sırlara vâkıf 
olabilir. Bu kalbî kıvama erebilenler için Kur’ân-ı Kerîm, hakkı bâtıldan, 
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doğruyu eğriden, hayrı şerden ayıran bir hayat rehberidir. Nitekim âyet-i 
kerîmede buyrulur:

ٰذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ۪فيِه ُهًدى ِلْلُمتَّ۪قيَن

“Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan şu yüce kitap, müttakîler 
(takvâ sahipleri) için bir yol göstericidir.” (el-Bakara, 2)

Yani Kur’ân’ın mânâ iklîminden feyz alabilmek, onu okurken sahip 
olunan kalbî seviye ile doğrudan alâkalıdır. Bu sebeple kalbe mânen 
seviye kazandırmak îcâb eder. 

Zira Kur’ân-ı Kerîm, âdeta bir güneş gibidir. Lâkin her kalbe farklı 
doğar. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’den istifâde hususunda insanların çok 
farklı seviyelerde bulunduğunu, Mevlânâ Hazretleri’nin şu teşbîhi ne 
güzel îzah eder:

“Güneş, bütün mahlûkâtın üzerine eşit doğar. Ama gül başka, 
leş başka kokar!”

“Güneş, kuru dala da, yaş dala da aynı yakınlıktadır. (Her 
ikisine de aydınlatan ve ısıtan şuâlarını cömertçe ikram eder.) 
Fakat zamanı gelince, olgun, lezzetli ve güzel kokulu meyvelerini 
yiyeceğin yaş ve taze dalın Güneş’e yakınlığı nerede, kuru dalınki 
nerede?!

Kuru dal, Güneş’e yakınlığı yüzünden daha beter kurumaktan 
(ve yakılacak bir odun olmaktan) başka ne elde edebilir?!”

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede şöyle buyurur:

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için 
şifâ ve rahmettir; zâlimlerin ise yalnızca ziyânını artırır.” (el-İsrâ, 82)

Hakîkaten, bir hidâyet rehberi olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisine sa-
mimiyet, muhabbet ve hürmetle yaklaşanları irşâda,2 bunun aksine ona 
sırt çevirip kalben uzak kalanları ise idlâle3 vesîle olabilecek bir mâhiyet 
taşır. Nitekim avâm-havâs bütün mü’minler aynı rahle önünde diz çöküp 

2  İrşâd: Doğru yolu göstermek.
3  İdlâl: Doğru yoldan saptırmak.
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Kur’ân okusalar; hepsi de kendi kalbî seviyelerine göre ondan farklı 
derecelerde istifâde ederler.

Hazret-i Osman t şöyle buyurmuştur:

“Eğer kalplerimiz tertemiz olsaydı (yani tezkiye ve tasfiye süre-
cinden geçmiş olsaydık), Rabbimiz’in kelâmına doyamazdık. Ben, 
Mushaf’a bakmadığım bir günün geçmesini çok çirkin görürüm.”

Nitekim Kur’ân âşığı Hazret-i Osman t şehîd edildiğinde, sayfa-
larına çok bakmaktan dolayı Mushaf’ı iyice yıpranmış, bazı yaprakları 
ise delinmişti.4 Hattâ Hazret-i Osman’ın bu şekilde iki Mushaf eskittiği 
nakledilir.5

Kur’ân-ı Kerîm; ilâhî sırlarını, kudsî hikmetlerini, hakîkî renklerini 
ancak takvâ sahibi kulların gönül gözlerine sergiler. Yani Kur’ân’ın 
ihtişâmı, onu okuyanın kalbindeki takvâ derinliği nisbetinde idrâk edi-
lebilir. Dolayısıyla Kur’ân’ın asıl kalben okunması gerekir. Akıl ve göz, 
ilâhî hakîkatleri kalbin daha net idrâki için gereken yardımcı vâsıtalardan 
ibârettir. Asıl idrâk etmesi gereken, îmanın karargâhı olan kalptir. Zira 
îman; ilâhî hakîkatleri dil ile ikrar, kalp ile tasdik neticesinde oluşur. 
Akıl ile tasdik neticesinde değil. 

Akıl, kalbin hizmetinde ve ona bağlı olarak okuduğu takdirde 
Kur’ân’dan gerçek mânâda istifâde edebilir. Böyle olmadığı takdirde 
insan, aklen ilâhî gerçekleri kabul etse bile, nefsânî menfaatlerin kıska-
cında kalarak o Kur’ânî gerçeklere lâyıkıyla teslîm olamaz. Aklı ve kalbi 
Kur’ân’a râm etmeden de sâlih bir mü’min olunamaz.

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in gereği gibi idrâk edilip hayat, kâinât 
ve hâdisâtın Kur’ân mantığı ile tefekkür edilmesini emretmektedir. Bunun 
içinse, saâdete de sefâlete de vesîle olabilen aklı, vahyin muhtevâsında 
istikâmetlendirmek şarttır.

Aklın; insan, kâinat ve bunlardaki hakîkatlere bir ayna mesâbesinde 
olan Kur’ân-ı Kerîm üzerinde tefekkür ederken elde edeceği netice, 

4  Beyhakî, Şuab, III, 509, el-Esmâ ve’s-Sıfât, s. 182; Ali el-Müttakî, II, 287/4022, 
316/4110.

5  Muhammed Abdülhayy b. Abdilkebîr el-Kettânî (v. 1382), et-Terâtîbü’l-idâriyye 
(Nizâmü’l-hukûmeti’n-nebeviyye), thk. Abdullah el-Hâlidî, Beyrut: Dâru’l-Erkam, 
ts., II, 197.
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tıpkı topraktan çıkarılan ham mâdenler gibidir. Bu mâdenleri mâmûl 
hâle getiren ise, îman muhabbetiyle dolu bir kalptir.

Kalp; hissiyâtın, yani duyguların merkezidir. Allah’tan gayrısından 
tasfiye edilerek mânen seviye kazanmış bir kalp, aklın sunduğu delilleri 
birleştirerek, tıpkı kırık bir vazonun parçalarını bir araya getirip aslî şek-
lini ortaya çıkarmak gibi, hakîkatin kâmil mânâda idrâkini temin eder.

Velhâsıl Kur’ân-ı Kerîm’i yalnızca kıraat etmek kâfî değil, onun 
mânâ iklîmine girmek, tefekküründe derinleşmek, ahlâkıyla ahlâklan-
mak, ona hürmet ve muhabbet dolu bir kalbî kıvam ile yönelmek ve 
hayatın her ânında onun tâlimatları istikâmetinde yaşamaya çalışmak 
îcâb eder.

Fakat bu noktada mühim bir mesele karşımıza çıkmaktadır: 
Kur’ân’ın mânâ iklîmine lâyıkıyla girebilmek için Arapçayı bilmek de 
kâfî değildir. Lisânın âlet ilimleri, yani daha yüksek bilgiler edinmeye 
vesîle olan belâgat, dilbilgisi, edebî sanatlar, mantık gibi ilimlerin ya-
nısıra, asıl “tefsir ilmi”nin sağlayacağı zemin kültürüne ihtiyaç vardır.

Bunu temin edebilmenin pek çok usûlü bulunmakla birlikte, şüphesiz 
ki bunun en güzel yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in açık ve anlaşılır bir şekilde 
şerh ve îzâhı demek olan tefsirlere müracaat etmektir.

Bu meyanda evvelâ meâl okumak da akla gelebilir. Fakat belli 
bir ilmî altyapıya ve Kur’ân kültürüne sahip olmayan kimseler için 
bunun bazı mahzurları bulunmaktadır. Zira Kur’ân-ı Kerîm, bütün 
ilimlerin hikmet tarafını ifâde eden kaynak kitaptır. Yaş ve kuru ne 
varsa hepsinin ilmi Kur’ân-ı Kerîm’de bir nüve hâlinde, gizli bir hazîne 
gibi meknuzdur. Bütün ilim ve hikmetlerin şifreleri ve her meselenin 
çözümü Kur’ân’dadır. Lâkin bunlar, tafsîlâtıyla değil, veciz bir üslûpla, 
öz ve hulâsa olarak bildirilmiştir.

Yine Kur’ân-ı Kerîm’de sayıları hayli fazla olan müteşâbih, yani 
tam olarak ne mânâya geldiğine karar vermenin zor olduğu âyetler 
de bulunmaktadır. Bazı ifadeler mecâzî, bazıları hakîkî, kimisi umûmî, 
kimisiyse husûsî mânâdadır. Nâsih-mensûh âyetler vardır. Fert ve toplum 
hayatını tanzim eden ibadet, ahlâk, muâmelât ve hukuka dâir ahkâm 
âyetleri mevcuttur. Nüzûl sebebi ve sünnetteki îzahları bilinmeden 
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anlaşılamayacak olan telmihler, hurûf-i mukattaa gibi tamamen Rab-
bimiz ile O’nun bildirdikleri arasında sır kalan âyetler bulunmaktadır.

Ayrıca Kur’ân’ı Kerîm, Rasûlullah r Efendimiz’in pâk kalbine 
indirilmiş, oradan ümmete tebliğ edilmiştir. Peygamber Efendimiz’e 
ilâhî emirler bazen mücmel olarak gelirdi. Yani mânâsı özlü ve kapalı 
olduğundan, şerh ve îzah edilmedikçe maksadı tam olarak anlaşıla-
mayan ifadeler hâlinde vahyedilirdi. Efendimiz r 23 senelik nübüvvet 
hayatıyla bu icmâlî beyanları Rabbimiz’in dilediği kadarıyla tafsil ve 
tefsir etmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’ın ilk müfessiri, Peygamber Efen-
dimiz r’dir.

Bu sebeple Kur’ân’dan lâyıkıyla feyz alabilmenin en mühim şartı, 
Efendimiz’in hayatı üzerinde yoğunlaşarak O’nun gönül iklîmine âşinâ 
olabilmektir. Zira Kur’ân âyetlerinde bildirilen pek çok hükmün aslî 
mâhiyetini ve hayata ne şekilde tatbik edileceğini, ancak Allah Rasû-
lü r Efendimiz’in örnek hâl ve tavırlarından öğrenebiliriz. Bu hâle 
kavuşabilmek de ancak usûl-i hadis ve siyer-i Nebî’ye vâkıf olabilmek 
ile mümkündür.

Bunun gibi daha nice incelikler bilinmediği takdirde, âyetlerin 
sadece meâlini okuyanın kendi aklıyla yanlış bir yorumda bulunması 
kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple belli seviyede bir Kur’ân ve Sünnet 
kültürüne sahip olmayanların, meâl ile iktifâ etmeleri son derece mah-
zurludur. Bütün bu Kur’ânî inceliklerin, takvâ ehli âlimler tarafından 
tefsîrine, yani şerh ve îzâhına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, kıyamete kadar 
hiç bitmeyecektir. Bugüne kadar pek çok tefsir kaleme alındığı gibi, 
bugünden sonra da nice tefsir yazılacak, fakat yine de Kur’ân’ın mânâ 
zenginliklerinin nihâyetine varılamayacaktır. Nitekim hadîs-i şerîfte:

“…Kur’ân’ın her an ortaya çıkan bediî (daha önce keşfedil-
memiş) mânâları tükenmez…”6 buyrularak Kur’ân-ı Kerîm’in bu 
husûsiyeti dile getirilmiştir.

İnsan sözünün beşerî kâbiliyetlerle çevrilmiş belli bir hududu vardır 
ki; her lisan âlimi bunu kolayca kavrayabilir. Allah Teâlâ’nın kelâmında 
ise; sınır tanımayan bir genişlik, nihâyetine erilemeyen bir derinlik, 

6  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 14.
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kâ’bına varılamayan bir yücelik, tadına doyulamayan ezelî bir âhenk 
ve târif edilemeyen bir mânevî lezzet vardır.

Bu itibarla, Kur’ân’ın mânâlarını şerh ve îzah etmek için yapılan 
sayısız tefsirler bile, sahili olmayan bir okyanustan alınmış birkaç dam-
la mesâbesinde kalmaya mahkûmdur. İslâmî edebiyatta 1400 küsur 
seneden beri yazılan bütün eserler, bir kitabın ve bir insanın îzâhı 
mâhiyetindedir. O kitap, her iki cihânın saâdet menbaı olan Kur’ân-ı 
Kerîm; o insan da emsalsiz örnek şahsîyetiyle canlı bir Kur’ân tefsîri 
olan Peygamber Efendimiz r’dir.

Dolayısıyla ilâhî kelâmın sonsuz mânâ ve muhtevâsını beşer keli-
melerindeki darlığa hapsetmek doğru değildir. Nitekim âyet-i kerîmede 
şöyle buyrulmaktadır:

ُه ِمْن َبْعِد۪ه َسْبَعُة   َوَلْو اَنَّ َما ِفى اْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة اَْقَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ
َ َع۪زيٌز َح۪كيٌم ِ ِانَّ اللّٰ اَْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِلَماُت اللّٰ

“Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürek-
kep olsa, arkasından buna yedi deniz daha eklense, imkânı yok, 
Allâh’ın kelimeleri yazmakla bitmez. Muhakkak ki Allah, kudreti 
dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.” 
(Lokmân, 27)

Yani Cenâb-ı Hak, ilâhî hakîkatlerin sonsuzluğunu beyân ederek 
Kur’ân-ı Kerîm’de de beşer kelimeleriyle ifade edilemeyecek derinlik 
ve yücelikte sır ve hikmetler bulunduğuna işaret buyurmaktadır.

Nitekim Mevlânâ Hazretleri de bu hususta:

“Kur’ân-ı Kerîm’in zâhirini bir okka mürekkeple yazmak 
mümkündür. İhtiva ettiği bütün sırları ifade etmeye ise sahilsiz 
deryâlar mürekkep, yeryüzündeki bütün ağaçlar da kalem olsa 
yine de kifâyet etmez.” buyurur.

Hakîkaten Kur’ân-ı Kerîm, mânâ derinliği nihâyetsiz bir kitaptır. 
Tıpkı yerin altına doğru tabaka tabaka uzanan altın mâdeni gibi, her 
âyetin ifade ettiği farklı mânâ mertebeleri vardır. Bunlar zâhirden 
bâtına, dıştan içe, satıhtan derine doğru gider. 
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Yine Kur’ân-ı Kerîm, kalbin seviyesi nisbetinde derinliğine dalına-
bilen uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri, 
ancak kıyıdaki sığ sularda kulaç atabilirken; mâhir bir dalgıç, denizin 
en derin yerlerine dalarak kıyıdakilerin göremediği, acâyip, garâib ve 
değişik manzaralarla bambaşka âlemler seyrederse, takvâ yolunda kalben 
merhaleler kateden kimseler de Kur’ân’da pek çok hikmet tecellîleriyle 
karşılaşır, ondan gerçek mânâda feyz alırlar. 

Nasıl ki derin bir kuyuya bakan insanın başı dönerse, Kur’ân’ın 
hakîkatinde derinleşen bir kalbin duyuşları da sonsuza açılır, kulu hayret 
vâdilerinin yolcusu kılar, mârifetullah’tan hisseler almaya sevk eder.

Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm beyanlarının hikmet, hakîkat, gâye ve 
murâdını en iyi idrâk eden kâmil âlim ve ârifler de, tıpkı denizin derin-
liklerine dalabilen mahâretli dalgıçlar gibidirler. Onlar, kâbiliyet, istîdat 
ve imkânları nisbetinde Kur’ân’ın ilâhî sır ve güzelliklerini ortaya çıkarıp 
insanların istifâdesine sunarlar.

Bu bakımdan, kıyâmete kadar sürecek ilâhî bir mûcize olan Kur’ân-ı 
Kerîm’in mânâ iklîmine lâyıkıyla girebilmek için, ilim ve irfanda belli 
bir seviyeye ulaşmış, incelikleri kavramaya istîdatlı, takvâ ehli, sâlih 
müfessirlerin tefsirlerine mürâcaat etmek zarûrîdir. 

Ayrıca, yaşayışlarıyla canlı bir Kur’ân olan âlim ve ârif Hak dost-
larının hâl ve tavırlarını, irşad ve nasihatlerini de bu hususta büyük bir 
nasip bilmek îcâb eder. Zira Kur’ân-ı Kerîm, murâd-ı ilâhîyi ifâde ettiği 
için, ondan en iyi anlayanlar, Allâh’a yakın olan sâlih zâtlardır.

Kıymetli kardeşlerimiz!

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya tarafından titiz bir emeğin mahsûlü 
olarak sizlere takdim edilen bu eserin, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e 
karşı mes’ûliyetimizin büyüklüğünü yeniden hatırlamak, onun kıymet 
ve azametini daha derinden idrâk etmek ve böylece Kur’ân’ın feyizli 
iklîminde huzurlu bir kulluk hayatı yaşayabilmek yolunda nice hayırlara 
vesîle olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

Unutmayalım ki, tarih boyunca hak ve hakîkat nâmına her fetret 
devrinden kurtuluşun en mühim vesîlesi, Kur’ân-ı Kerîm hizmetlerindeki 
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samimî ve fedakâr gayretler olmuştur. Za ma nı mız da, böy le gay ret le rin 
ha yâ tî derecede ehem mi yet arz et ti ği bir de vir dir. Bu za man da bütün 
ümmetin yeniden silkiniş ve öz benliğine dönüşünü temin edebilecek olan 
asıl hizmet, Kur’ân-ı Kerîm’e yö ne lik il gi ve alâkaya revaç verebilmektir.

Yine unutmayalım ki Kur’ân’dan uzak bir hayat, mutlak bir ebedî-
yet intiharıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in feyiz ve rûhâniyeti, çorak gönüllere 
bereketli nisan yağmurları gibi yağmadıkça, Muhammedî bir baharın 
zümrüt hazînelerine kavuşulamaz.

Cihânın en hayırlı ve mes’ûd insanları, Kur’ân-ı Kerîm’in gölgesi 
altında yaşayan, onun hayat nûru ile nurlanan ve onda fânî olanlar, 
yani canlı bir Kur’ân hâline gelebilenlerdir.

Ne mutlu kalplerini Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye iklîminde 
mânevî bir dergâh hâline getirerek, bütün mahlûkâtı onun içine alabilen 
bahtiyar kullara!..

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i dünyada rehberimiz, kabirde ay-
dınlığımız, kıyâmette şefâatçimiz ve ebedî saâdet vesîlemiz eylesin.

Âmîn!..

 Osman Nûri TOPBAŞ
 Mart 2019
 Üsküdar
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İçinde yaşadığımız dünyayı yoktan var eden Allah (c.c), yarattığı 
varlıkları kendi hâline bırakmış değildir. Zira kendi bedenimizde ve 
kâinâtta yaratmanın her an devam ediyor olması başka bir ihtimale 
imkân vermez. Her an yavruların doğması, fidelerin büyümesi ve yaşlı-
ların ölmesi, Allâh’ın devamlı yarattıklarıyla beraber olduğunu gösterir. 
Mahlûkât içinde insanın ayrı bir yeri vardır. Allah ona akıl ve irade vermiş 
ve onu imtihana tâbî tutmuştur. İmtihan şartlarını bildirmek ve ona yol 
göstermek için de devamlı peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Son 
peygamberi Hz. Muhammed Mustafâ’ya da kitapların sonuncusu olan 
Kur’ân-ı Kerîm’i indirmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm, inmeye başladığı günden itibaren insanların hayatını 
değiştirmiş, tarihin akışına başka bir yön vermiştir. Sahip olduğu mânâ 
ve nazım kuvvetiyle kısa zamanda büyük bir coğrafyaya yayılmış ve 
günümüze kadar büyük halk kitlelerinin tâkip ettiği en mühim rehber 
olmuştur. Ona inanan ve peşinden giden tâbîleri olduğu gibi onu inkâr 
edip düşmanlık eden muhâlifleri de her zaman olagelmiştir. Mü’minler 
onun rehberliğinde güzel bir hayat yaşayıp sonunda daha güzel ve ebedî 
bir mükâfat âlemine kanat açarken, muhâlifleri de nefislerinin hevâsı 
peşinde helâk vâdilerinin birinden diğerine sürüklenerek nihâyetinde 
ebedî bir azap zindanına yuvarlanmışlardır. Bu durum kıyamete kadar 
böyle devam edip gidecektir.

Bu ebedîyet rehberinden daha fazla insanın istifade edip felâha 
erebilmesi için onun mâhiyetinden, muhtevâsından ve fazîletlerinden 
bahsetmeye gayret edeceğiz.
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1. Kur’ân-ı Kerîm’in Tarifi ve İsimleri
“Kur’ân” kelimesi, Rasûlullah r Efendimiz’e indirilen kitaba verilen 

husûsî bir isimdir. Lügat itibariyle toplamak (اَْلَقْرُئ), okumak, dışarı çıkarıp 
atmak (ََقَرأ), deliller, birbirine benzeyen şeyler (َقَراِئُن), bir şeyi diğerine 
yaklaştırmak (َقَرَن) gibi anlamlara gelen kelimelerden türediği söylenmiş-
tir. Bu mânâların her biri aslında Kur’ân-ı Kerîm’in hususiyetlerinden 
birine işaret eder. Zira o, geçmiş kitapların bütün faydalarını kendisinde 
toplamış; müjde, korkutma, emir, yasak, kıssa, sûre ve âyetleri bir ara-
ya getirmiştir. Hem ilim hem de ibadet için gizli açık devamlı okunup 
kendisinden dersler ve ibretler alınır. Âyetleri muhtevâ, nazm, vezn, 
fâsıla ve ahenk yönünden birbirine benzer ve birbirine delildir. Sûreleri, 
âyetleri ve harfleri birbirine yakın, bitişik ve âhenkli olarak muazzam 
bir nizâm meydana getirir.

Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed r’e vahiy yoluyla Arapça olarak 
indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtür yoluyla nakledilen, tilâvetiyle 
ibadet edilen ve mûcizevî yönleri olan bir kelâm-ı ilâhîdir.

Kur’ân-ı Kerîm, her devirde aklen yalan üzere birleşmeleri müm-
kün olmayan pek büyük ve sâlih bir topluluk tarafından nesilden nesile 
günümüze kadar sağlam bir şekilde nakledilegelmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm, tilâvetiyle ibadet olunan bir kitaptır. Onun dışında 
herhangi bir sözün tilâvetiyle ibadet edilmiş olmaz. Hadîs-i kudsî ile de 
ibâdet edilmez.

Kur’ân-ı Kerîm hem bir kanun kitabı, hem de hikmetler membaı-
dır. Hem dua, ibâdet, zikir ve tefekkür kitabı, hem de emir ve nehiyler 
mecmuasıdır. İnsanın ihtiyaçlarını karşılayacak bütün kâide ve esasları 
ihtivâ eden bir Kitâb-ı Mübîn’dir.

Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ismi vardır. Bunların bir kısmı şöyledir: 

,Kalemle yazılan :(Kitap) اَْلِكَتاُب

 ,Hakla bâtılı, helalle haramı tam anlamıyla ayı ran :(Furkàn) اَْلُفْرَقاُن
beyan eden, kısım kısım indirilen,

ْكُر  Allah Teâlâ’yı hatırlatıp tanıtan, öğüt veren; mü’minler :(Zikr) اَلّذِ
için şeref kaynağı olan,
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,Apaçık, aydınlatan :(Nûr) اَلنُّوُر

وُح ,Kalpleri ve ruhları dirilten :(Ruh) اَلرُّ

,Öğüt ve nasihat veren :(Mev‘iza) اَْلَمْوِعَظُة

َفاُء ,Şifâ olan :(Şifâ) اَلّشِ

,Doğru yolu gösteren :(Hüdâ) اَْلُهَدي

,Her şeyi anlaşılır bir şekilde beyan eden :(Beyân) اَْلَبَياُن

,Allâh’ın sözü :(Kelâm) اَْلَكَلُم

ْحَمُة .Tüm insanlığa rahmet olan :(Rahmet) اَلرَّ

Bu isimlerin her biri, Kur’ân’ın bir yönünü îzah etmektedir. Tüm 
bu güzellikleriyle o, her yöne farklı bir renk yansıtan muhteşem bir 
kristale benzemektedir.

2. Kur’ân-ı Kerîm’in Mâhiyeti
Kur’ân-ı Kerîm nazım1 ve mânâdan teşekkül eder.2 İslâm âlimleri 

onun hem sözlerinin, hem de mânâsının Allâh’a âit olduğunda ittifak 
etmişlerdir. Birçok âyet-i kerîme, onun bütünüyle Allâh’a âit olduğunu 
açıkça ifade etmektedir:

“İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça 
bir Kur’ân olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer 
verdik.” (Tâhâ, 20/113)

“Şüphesiz bu Kur’ân, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. 
Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça ile 
Rûhu’l-Emîn indirmiştir.” (eş-Şuarâ 26/192-195)

1  Hanefî fakihi ve kelâm âlimi Sadruşşerîa, Kur’ân için “lâfız” kelimesini kullanmayı 
sû-i edeb olarak görür. Zira lâfız kelimesi kök olarak “bir şeyi ağızdan düşürmek” 
mânâsına gelir. Bu sebeple o, lâfız yerine “nazm” kelimesini tercih eder. Nazm 
kelimesi ise “incileri bir ipe dizmek” demektir. (Bkz. Sadruşşerîa es-Sânî Ubeydullūh 
b. Mes‘ûd (v. 747/1346), et-Tavzîh fî hâlli ğavâmizi’t-Tenkìh, thk. Muhammed 
Adnân Dervîş (Beyrut: Dâru’l-Erkam, 1419/1998), 1: 73; Sa‘düddîn Mes’ud b. Ömer 
et-Teftâzânî (v. 792/1390), et-Telvîh ilâ keşfi hakâiki’t-Tenkîh, thk. Muhammed 
Adnân Dervîş (Beyrut: Dâru’l-Erkam, 1419/1998), 1: 73) 

2  Bkz. Sadrüşşerîa, et-Tavzîh fî hâlli ğavâmizi’t-Tenkìh, 1: 72, 75; Teftâzânî, et-
Telvîh ilâ keşfi hakâiki’t-Tenkîh, 1: 72-73.
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“İşte sana, Ümmü’l-Kurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman 
ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini 
haber vermen için böyle Arapça bir Kur’ân vahyettik.” (eş-Şûrâ 42/7)

Bazıları tarafından Kur’ân’ın sadece mânâ ve mefhum olarak in-
dirildiğine delil olarak ileri sürülen “O Kur’ân, şüphesiz öncekilerin 
kitaplarında da vardır”3, “Bunlar önceki kitaplarda, İbrâhim ve 
Mûsâ’nın kitaplarında da vardır”4 âyetleri Kur’ân’ın ana konularının 
önceki ilâhî kitaplarda da bulunduğunu haber vermektedir. Dolayısıyla 
ne Cebrâil u’ın, ne de Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân’a herhangi 
bir müdahalesi ya da katkısı olmamıştır. Bunu ifade eden âyetlerin bir 
kısmı şöyledir:

“Sen onlara bir âyet getirmediğin vakit, «(Ötekiler gibi) onu da 
derleyip toplasaydın ya!» derler. De ki: Ben sadece Rabbimden bana 
vahyedilene uyarım. İşte bu Kur’ân, Rabbinizden gelen delillerdir, 
inanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir.” (el-A‘râf 7/203)

“Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bizimle 
karşılaşacaklarına inanmayanlar, «Bundan başka bir Kur’ân getir 
veya bunu değiştir» dediler. Onlara şöyle de: Onu kendiliğimden 
değiştirmeye hak ve yetkim yoktur, ben ancak bana vahyedilene 
uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir 
günün azabından korkarım.” (Yûnus 10/15)

Bir kısım âyetlerde ise Kur’ân’ın nazma dizilmesi husûsunda Rasû-
lullah’ın hiçbir rolünün olmadığı daha açık bir şekilde ifade edilir:

“Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbet-
te onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık. 
Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız.” (el-Hâkka 69/44-47)

“Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan 
Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur’ân’ı oku-
mada aceleci davranma ve «Rabbim! İlmimi arttır» de!” (Tâhâ, 20/114)

 “Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu 
zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize âittir. O hâlde onu 

3  eş-Şu‘arâ 26/196.
4  el-A‘lâ 87/18.
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okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu 
beyân etmek elbette bize âittir.” (el-Kıyâme 75/16)

Burada Allah Rasûlü’nün unutma endişesiyle kendisine gelen 
âyetleri aceleyle tekrar etmek istemesi, Kur’ân’ın hem nazmı hem de 
mânâsıyla birlikte Arapça olarak inzâl buyrulduğunu göstermektedir. 
Yoksa sadece mânâ indirilmiş olsaydı fetanet sahibi bir peygamberin 
onu kavraması daha kolay olur, aceleyle tekrar etmek istemezdi. 
Zaten insan belli bir dilde söz kalıplarına dökülmemiş bir mânâyı 
tekrar etme ihtiyacı hissetmez.

Allah Teâlâ, “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin di-
liyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah 
dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola 
iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir” buyurur.5 Bu sünnetullah 
mûcibince vahiy bazen İbranice, bazen Süryanice, bazen de Arapça 
indirilmiştir. Cebrâil u vâsıtasıyla bütün bu dillerde indirilen ilahî 
kelamlar, Allâh’ın zâtıyla kâim olan Kelâm sıfatına delalet etmektedir. 
Allah Teâlâ hitabını bir peygamberine bir cümle hâlinde bildirdiğinde 
ona uygun sesler yani Arapça’nın ya da bir başka dilin kalıplarına 
uygun sözler yaratır, sonra da onları muhataba işittirir.6

İmam Mâtürîdî (v. 333/944), Kur’ân’ın Arapça olarak yani na-
zım ve mânâsıyla birlikte Allah Rasûlü’ne geldiğine şu âyeti de delil 
gösterir:

“Hiç şüphesiz, «Kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor» 
dediklerini biliyoruz. Hâlbuki ona öğretiyor dedikleri kişinin dili 
yabancıdır, bunun dili ise apaçık bir Arapça’dır.” (en-Nahl 16/103)7

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre Allâh’ın kelâmı olan Kur’ân, ya-
ratılmamıştır, mahlûk değildir. Mâtürîdî’nin kurduğu Sünnî kelâm 
mezhebini geliştiren âlimlerin başında gelen Ebü’l-Muîn en-Nesefî 
(v. 508/1115) şöyle der:

5  İbrâhim 14/4.
6  Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî (ö. 403/1013), et-Takrîb ve’l-irşâd (es-

Sağîr) (nşr. Abdülhamîd b. Ali Ebû Zenîd), Beyrut 1413/1993, 1: 322; Ebü’l-Muin 
en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille (Ankara: DİB Yayınları, 2004), 1: 372.

7  Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, 1: 74; 3: 121, 541.
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“Bütün nebî ve rasüllere gönderilen kitaplar, Allah kelâmı olup 
bunların yaratılmadığının bilinmesi gerekir.”8

Ancak nazım-mâna bütünlüğü içinde yaratılıp Cebrâil u’a verilen 
ve onun da Rasûlullah’a indirdiği; okuduğumuz, dinlediğimiz ve ezber-
lediğimiz Kur’ân yaratılmıştır. Arapça olarak yaratılmış olan bu Kur’ân, 
Allâh’ın ezelî ve yaratılmamış olan kelâmına delalet eder. Mâtürîdî 
mezhebinin âlimleri bu ikili durumu, “kelâm-ı nefsî” ve “kelâm-ı lafzî” 
diye tasnif etmişlerdir. Kelâm-ı nefsî, yaratılmamış olan Allâh’ın kelâmı; 
kelam-ı lafzî ise, Cebrâil u’a intikal ettiği andan itibaren yaratılmışlık 
vasfı kazanan kelâmdır. Eş‘arî âlimler ise bunu, “yaratılmış varlıklarda 
bulunan kelâm hâdistir ve Allâh’ın ezelî kelâmına delalet eder” şeklinde 
ifade etmişlerdir.9

Kur’ân-ı Kerîm hem kendisinin hem de naklettiği kıssaların apaçık 
bir hak ve hakikat olduğunu defalarca ifade eder.10 Onun ihtiva ettiği 
haberler vehim, hayal, mübâlağa ve uydurulmuş sözler değil bizzat 
yaşanmış, vakıaya uygun gerçeklerdir.11 Bu sebeple o, müşriklerin 
kendisini “öncekilerin masalları” diye târif etmesini şiddetle reddeder.12 
Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’i 
kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur‘a için) atar-
larken sen yanlarında değildin. (yine bu konuyu) tartışırlarken de 
sen yanlarında değildin.” (Âl-i İmrân 3/44)

“İşte bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu 
ile bildiriyoruz. yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri 
zaman sen onların yanında değildin.” (Yûsuf 12/102)

“Biz sana onların (Ashab-ı Kehf’in) haberlerini gerçek olarak 

  8  Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Bahru’l-kelâm, trc. Ramazan Biçer (İstanbul: Gelenek 
Yayıncılık, 2010), s. 137.

  9  Bkz. Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, 1: 368-369, 383-384; Ebü’l-Feth 
Tâcüddîn Muhammed b. Abdilkerîm eş-Şehristânî (ö. 548/1153), el-Milel ve’n-
nihal, nşr. Abdulemir Ali Mehnâ, Ali Hasan Fâgur (Beyrut 1410/1990), 1: 108.

10  el-Bakara 2/252; Yûnus 10/108; el-İsrâ 17/105; ez-Zümer 39/2, 41; el-Câsiye 45/6.
11  Âl-i İmrân 3/62; Yûsuf 12/111.
12  en-Nahl 16/24-25; el-Furkân 25/5-6; el-Kalem 68/15-16.



33

GİrİŞ     

anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. 
Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.” (el-Kehf 18/13)

Bu âyetler Kur’ân’da anlatılan kıssaların gerçekten yaşanmış hâdi-
seler olduğunu göstermektedir. Onlar bize gaybden verilmiş haberlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm, Hakîm ve Habîr olan Allah tarafından nazmı 
muhkem kılınmış, mânâları tafsilâtıyla anlatılmış, sûreten ve mânen 
kâmil bir kitaptır.13 Müslümanlar için birinci kaynak, bütün şer‘î delillerin 
kendisine ircâ edildiği ana delil, yani “Aslü’l-usûl”dür. Onun ahkâmı 
da -prensip olarak- cihanşümuldür. Onun hücciyeti (delil oluşu) belirli 
bir dönem ve mekânla sınırlandırılamaz. Şartlar uygun olmadığı veya 
illeti ortadan kalktığı için bazı zamanlarda uygulanmayan hükümlerin 
bulunması Kur’ân’ın cihanşümul (evrensel) oluşuna engel değildir.

3. Kur’ân-ı Kerîm’in Bazı Husûsiyetleri
Ebedî bir mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm, pek çok hususiyete sahiptir. 

Bunların bir kısmını şöyle ifade etmek mümkündür:

· Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân olan Allâh’ın insanlığa en büyük rah-
met tecellisidir, hayır ve berekettir. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

ْنَساَنۙ ﴿3﴾ َعلََّمُه اْلَبَياَن ﴿4﴾  ﴿2﴾ َخَلَق اْلِ
ط

ْحٰمُنۙ ﴿1﴾ َعلََّم اْلُقْرٰاَن اَلرَّ

“Rahmân; Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyânı (anlayıp 
açıkça anlatmayı) öğretti.” (er-Rahmân 55/1-4)

Sûrenin başında Rahmân ismi zikredildikten sonra hemen pe-
şinden “Kur’ân’ı öğretti” buyrulmuştur. Bu da Rahmân olan Allâh’ın 
insanlığa en büyük rahmet tecellîsinin Kur’ân-ı Kerîm olduğuna işaret 
eder.

Diğer bir âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Allâh’a karşı gelmekten sakınanlara, «Rabbiniz size ne in-
dirdi?» diye sorulur. Onlar, «Hayır indirdi» derler. Bu dünyada 

13  Hûd 11/1; Ebü’l-Fidâ İsmâil b. Ömer b. Kesîr (v. 774/1373), Tefsîru’l-Kur’âni’l-
Azîm, thk. Sâmî ibn Muhammed Selâme (Dâru’t-Taybe, 1420/1999), 4: 303.
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iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Âhiret yurdu daha da 
hayırlıdır. Allâh’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel!” 

(en-Nahl 16/30)

Ashâb-ı kirâmın ve takvâ ehli mü’minlerin diliyle de ifade edildiği 
üzere Kur’ân kendisine inanan ve ittibâ edenler için büyük bir hayır, 
rahmet, bereket ve iyiliktir, hayra dâvettir.14

Allah (c.c) kullarına öyle büyük lütuflarda bulunmuştur ki onların 
İslâm, Peygamber ve Kur’ân nimetlerini devamlı hatırlamaları, şükrünü 
edâ etmeleri ve hakkını yerine getirmeleri lâzımdır.15 Nitekim Cenâb-ı 
Hak şöyle buyuruyor:

“…Allâh’ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size 
öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah’tan 
korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir.” (el-Bakara 2/231)

· Kur’ân-ı Kerîm’de en ufak bir şüphe, nazmında ve mânâsında 
herhangi bir eğrilik yoktur. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

ٰذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَبۚۛ ۪فيِهۚۛ ُهًدى ِلْلُمتَّ۪قيَنۙ ﴿2﴾
“Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan şu yüce Kitap, müttakîler 

için bir yol göstericidir.” (el-Bakara 2/2) 

ِ الَّ۪ذٓي اَْنَزَل َعٰلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا ﴿1﴾ اَْلَحْمُد لِلّٰ
“Hamd o Allâh’a mahsustur ki, kuluna kitabı indirdi; onda hiçbir 

eğrilik, çarpıklık ve tutarsızlık yoktur.” (el-Kehf 18/1. Bkz. ez-Zümer 39/28)

· Kur’ân-ı Kerîm Allah’tan gelen bir nûr ve basirettir. Yüce Rabbimiz 
bunu ne güzel ifade buyurur:

“Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve 
size apaçık bir nûr indirdik.” (en-Nisâ 4/174)

“…Şüphe yok ki size Allah’tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi. Al-
lah, kendisinin izniyle rızâsını arayanları o kitapla selâmet yollarına 

14  İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 2: 557; İbn Kesîr, Tefsîr, 4: 568.
15  Nesefî, Medârik, 1: 193.
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erdirir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir 
yola iletir.” (el-Mâide 5/15-16)

Yüce Rabbimiz soruyor:

“Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüye-
ceği bir nûr verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde 
kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? 
İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösteril-
miştir.” (el-En‘âm 6/122)

Kur’ân’da nice basîretler, hakkı gösteren nurlar vardır. O, aklı 
aydınlatır, zihni aydınlatır, kalbi aydınlatır, hayra götüren bütün yolları 
aydınlatır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…Bu (Kur’ân âyetleri) Rabbinizden gelen basiretlerdir (gönül 
gözlerini aydınlatan nurlardır.) Îman edecek bir topluluk için bir 
hidayet kaynağı ve bir rahmettir.” (el-A‘râf 7/203)

Kur’ân, insanı karanlıklardan nûra çıkarır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Elif-lâm-râ. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan 
aydınlığa, güçlü ve övgüye lâyık olan Allâh’ın yoluna çıkarman için 
sana indirdiğimiz kitaptır.” (İbrâhim 14/1)

Ebû Zerr t:

“–Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin 
Efendisi r:

“–Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân 
yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır” buyur-
muşlardır.16

· Kur’ân-ı Kerîm bir hidâyet rehberidir, kendisine uyanları en doğru 
yola ulaştırır. Yüce Rabbimiz:

ُهًدى ِلْلُمتَّ۪قيَن ﴿2﴾
16  Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân el-Büstî (ö. 354/965), Sahîhu İbn-i Hibbân, 

Beyrut, 1993, 2: 78.
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“Kur’ân, müttakîler için bir yol göstericidir” buyurur. (el-Bakara 2/2)

Kur’ân-ı Kerîm, aslında “bütün insanlar için hidâyet” olarak indiril-
miştir.17 Ancak onun hidâyetinden sadece müttakîler istifade ederler. 
Kur’ân, insanları dünya ve âhirette kendilerine faydalı olacak, Allâh’ın 
rızâsını kazandıracak ve nihâyet cennet ve cemâlullâha vâsıl edecek 
dosdoğru yolu gösterir. Kur’ân’ın hidâyeti, inkârdan îmana, ondan 
da ihsan ve takvaya doğru bir hidâyettir. Îmandan sonraki hidâyetin 
gerçekleşmesi, ancak Kur’ân’a tâbî olmakla mümkündür. Âyet-i kerî-
melerde şöyle buyrulur:

ُر اْلُمْؤِم۪نيَن الَّ۪ذيَن َيْعَمُلوَن  ِانَّ ٰهَذا اْلُقْرٰاَن َيْه۪دي ِللَّ۪تي ِهَي اَْقَوُم َويَُبّشِ
اِلَحاِت اَنَّ َلُهْم اَْجًرا َك۪بيًراۙ ﴿9﴾ َواَنَّ الَّ۪ذيَن َل يُْؤِمنُوَن ِباْلِٰخَرِة  الصَّ

اَْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا اَ۪ليًما۟ ﴿10﴾

“Hiç şüphesiz bu Kur’ân, insanları her hususta en doğru yola, 
en sağlam ve en isabetli tutuma iletir. Sâlih ameller yapan mü’min-
lere, kendilerini çok büyük bir mükâfatın beklediğini müjdeler. 
Âhirete inanmayanlar için ise, can yakıcı bir azap hazırladığımızı 
haber verir.” (el-İsrâ 17/9-10)

Allah Rasûlü’nün vefatının ertesi günü, Müslümanlar Hz. Ebû Bekir’e 
bey’at ettiklerinde Ömer t Rasûlullah r Efendimiz’in minberine çıktı. 
Hz. Ebû Bekir’den önce şehâdet getirdikten sonra şöyle dedi:

“Allah Teâlâ, Rasûlü için kendi katındakileri sizin yanınızdakilere 
tercih etmiştir. İşte şu Kitap, Allâh’ın peygamberinizi doğru yola ulaş-
tırdığı kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın ki Allah, onunla Rasûlü’nü hidâyete 
eriştirdiği gibi siz de hidâyete eresiniz.”18

· Kur’ân-ı Kerîm bir rûhtur. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir rûh (Kur’ân) 
vahyettik. Sen kitap nedir, îman nedir bilmiyordun; ama şimdi onu, 

17  Bkz. el-Bakara 2/185.
18  Buhârî, İ’tisâm, 1, Ahkâm, 51; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 13: 246.
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dilediğimiz kullarımızı kendisiyle doğruya eriştirdiğimiz bir nûr 
kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin.” (eş-Şûrâ 

42/52. Bkz. en-Nahl 16/2; el-Mü’min 40/15; el-Mücâdele 58/22)

İnsanlar Kur’ân ile hayat bulurlar. Suyun ve yağmurun ölü toprağa 
hayat verdiği gibi Kur’ân da sağır, dilsiz, kör, akletmeyen, yeryüzünde 
âdeta ölü gibi gezen inançsız insanlara îmanla hayat verir.19

· Kur’ân-ı Kerîm’de herhangi bir ihtilâfa, tenâkuza, tutarsızlık ve 
çelişkiye rastlanmaz. Onun sûreleri ve âyetleri birbirini destekler; biri 
diğerini tekit eder ve açıklar. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

ِ  َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللّٰ
ط

 اََفَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرٰاَن
َلَوَجُدوا ۪فيِه اْخِتَلًفا َك۪ثيًرا ﴿82﴾

“Kur’ân’ı inceleyip üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Eğer o 
Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve 
çelişki bulurlardı!” (en-Nisâ 4/82)

· Kur’ân-ı Kerîm, sözlerin en güzelidir, اَْحَسَن اْلَح۪ديِث (ahse-
nü’l-hadîs)tir. Emsalsiz fesâhat ve belağatıyla akıllara ve kalplere tesir 
eder. Dinleyenleri hayrân bırakıp kendine meftûn eder. Anlamını 
bilmeyenler dahi onu dinlediklerinde kalpleri titrer, deriler ürperir, 
ruhları coşup aşk ve heyecana gelir. Kur’ân ile gönüller huzura erer, 
kalpler ve deriler Allâh’ın zikrine alışıp yumuşar. Cenâb-ı Hak şöyle 
buyuruyor:

َل اَْحَسَن اْلَح۪ديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمَثاِنَيۗ ُ َنزَّ اَللّٰ

“Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile ge-
tiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi…” (ez-Zümer 39/23)

· Kur’ân-ı Kerîm “mesânî”dir (اَْلَمَثاِني). Mühim olan bilgileri bazen 
aynı, bazen farklı ifadelerle zaman zaman tekrar eder. Ama bu tekrarı 
mutedil bir şekilde, bıktırmadan en güzel bir üslupla ve yerinde yapar. 

19  Bkz. el-Enfâl 8/20-24.
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İnsan nefsi, nasihatten hoşlanmaz. Eğer bir konu tekrar tekrar anlatıl-
mazsa onun aklına tam olarak yerleşmez. Bu sebeple Rasûlullah r de 
önemli cümlelerini üç, hattâ bazen yedi defa tekrar ederdi.20

Mesânî kelimesinin bir diğer anlamı da şudur: Kur’ân-ı Kerîm’de 
mevzular umûmiyetle çift çift anlatılır. Emir-yasak, helâl-haram, umûmî-
husûsî, göklerin durumu-yerin durumu, cennet-cehennem, karanlık-ay-
dınlık, melekler-şeytanlar, müjde-uyarı, ümit-korku peş peşe gelir.

· Kur’ân-ı Kerîm her yönüyle azamet sahibi bir kitaptır. Büyük 
bir nimet, muazzam ve dehşetli bir haberdir.21 Mânâları yüce, üslû-
bu güzel, metodu sağlam, hükümleri şümullü ve tesiri kuvvetlidir. 
Öyle bir heybeti ve kudsiyeti vardır ki insan-cin, mü’min-kâfir işiten 
herkesin kalbinde büyük bir tesir bırakır. İnsanı en sağlam, en doğ-
ru, en faydalı ve en şerefli hedeflere yöneltir. Mûcizevî yönleriyle 
kâfirleri âciz bırakır. Düşmanları bile onun yüceliğine şehâdet 
ederler. Ona îman edip emirlerine uyan kimse ise şereflerin en 
büyüğünü kazanır.22

· Kur’ân-ı Kerîm son derece değerli ve şerefli bir kitaptır. Allah 
Teâlâ “Bakın! yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz, bu 
gerçekten pek büyük bir yemindir” buyurduktan sonra “Şüphesiz 
o, değeri çok yüce Kur’ân’dır. Korunmuş bir kitapta bulunmakta-
dır”23 buyurmuştur. Yani bu yeminin büyüklüğünü anlarsanız, kendisi 
için yemin edilen şeyin azametini de anlarsınız ki o da çok değerli 
Kur’ân’dır.24

· Kur’ân-ı Kerîm hakîmdir, yani ihtivâ ettiği hükümleri ve delilleri 
sebebiyle son derece muhkem ve sağlamdır. Bâtıl ehli ondan ne bir 
şey eksiltebilir, ne de ona bir şey ilâve edebilir. Pek kıymetli öğütler, 
hatırlatmalar ve ibretler ihtivâ eder. O, çok değerli ve şerefli bir kitaptır. 
Üç âyette bu vasıfları zikredilerek Kur’ân üzerine yemin edilmiştir.25

20  Bkz. Buhârî, İlim 30; Tirmizî, Fiten 76.
21  el-Hicr 15/87; Sâd 38/67.
22  Dûserî, Azametü’l-Kur’âni’l-Kerîm, s. 31-44.
23  el-Vâkıa 56/75-78.
24  İbn Kesîr, Tefsîr, 7: 544.
25  Yâ-sîn 36/2; Sâd 38/1; Kâf 50/1.
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· Rasûlullah r hâtemü’n-nebiyyîn yani peygamberlerin sonuncusu 
olduğu gibi, ona indirilen Kur’ân-ı Kerîm de son ilâhî kitaptır. Kıyâmete 
kadar artık ne başka bir peygamber, ne de başka bir kitap gelecektir. 
Bütün zamanların ve mekânların dini olan İslâm, Allah tarafından 
tamamlanmış ve kemâle erdirilmiştir. Âyet-i kerîmede buyrulur:

 اَْلَيْوَم اَْكَمْلُت َلُكْم ۪ديَنُكْم َواَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَم۪تي
ط

ْسَلَم ۪ديًنا َوَر۪ضيُت َلُكُم اْلِ

“…Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi 
tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim...” (el-Mâide 5/3)

Bu âyetten hareketle Kur’ân-ı Kerîm’in İslâm’ı kemâle erdirmek 
için indirildiğini söyleyebiliriz. Diğer bir âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Onlar Allâh’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. 
Allah ise, kâfirler hiçbir zaman hoşlanmasa da, nûrunu mutlaka 
tamamlamak istiyor. Allah, Rasûlü’nü doğru yolun ta kendisiyle 
ve adâlet ve hakkaniyet üzerine kurulan hak dini ile gönderdi ki, 
müşrikler hiçbir zaman istemese de, o dini diğer bütün dinlere 
üstün ve hâkim kılsın.” (et-Tevbe 9/32-33. Ayrıca bkz. es-Saff 61/8-9)
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KUR’ÂN-I KERÎM ALLAH KELÂMIDIR

Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Rabbimizin kelâmı olduğunu hem nazmındaki 
belâğat, hem de muhtevâsındaki hakikat ve hikmetlerle her dâim ispat 
edip durmaktadır. Zira onun hem nazmı, hem de mânâsında nice mû-
cizeler gizlidir. O, sonsuz mûcizevî hususiyetleriyle inkârcılara meydan 
okumaya devam etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm, içinde yaşadığımız ve her an hârikulâde manzaralara 
şahit olduğumuz şu kâinâtın kendi kendine meydana geldiği düşüncesinin 
ne kadar köksüz ve anlamsız olduğunu ortaya koyar. Buna mukabil, 
bütün mahlûkâtı, ilim ve iradeye mâlik, azamet sahibi bir zâtın var ettiğini 
beyan eder. Yerlerde ve göklerde, canlı-cansız bütün varlıklarda görülen 
muhteşem nizâm ve âhenge dikkat çeker. Bu muazzam ölçü ve âhenk 
kesinlikle kendi kendine olamaz. Biraz düşündüğümüzde bütün bunları 
yaratan ve yöneten bir varlığın olduğunu ve O’nun; eşi, benzeri, şeriki 
ve yardımcısı olmayan tek bir ilâh olduğunu anlarız. O, sonsuz güç ve 
kudret sahibi, her işi hikmetle, yerli yerince ve en güzel şekilde yapan 
bir kâdir-i mutlaktır. O, her türlü kemâl sıfatlara ve üstün vasıflara sa-
hip, her türlü noksan sıfattan da münezzeh ve uzaktır. Her şey O’nun 
el-Hâlık, el-Bârî, el-Musavvir esmâsının tecellîsi ile var olmuştur. Kur’ân 
bize bu yüce zâtın Allah Teâlâ olduğunu haber verir.

Acaba hangi inkârcı Kur’ân’ın bu beyanını çürütüp kâinattaki 
devamlılık, nizâm ve âhengin tesadüf eseri olduğunu akıl ve mantığın 
reddedemeyeceği bir şekilde ispat edebilir? Bu gerçekten imkânsızdır. 
Allâh’ın tabiata koyduğu ve fizik, kimya, biyoloji gibi tabiat ilimleri ta-
rafından incelenen ilâhî kanunlar, bir yaratıcı olmadan kendi kendine 
oluşabilir ve devamlılık sağlayabilir mi? Kesinlikle hayır!
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İşte bütün bunları vâkıaya uygun olarak haber veren ve insan ve 
kâinat kitaplarıyla mükemmel bir uyum içinde olan yegâne kitap Kur’ân-ı 
Kerîm’dir. Verdiği bütün haberler doğru çıkan bu kitap, kendisinin 
Allah kelâmı olduğunu haber vermektedir. O hâlde onun bu haberine 
inanmaktan başka doğru yol yoktur. Yani Kur’ân-ı Kerîm, nazmındaki 
ve mânâsındaki mûcizeleriyle kendisinin Allah kelâmı olduğunu kesin 
bir şekilde ispat etmektedir.

Allah Teâlâ övgüye lâyık olan ve hayranlık uyandıran bütün mev-
cûdâta yemin ederek Kur’ân’ın sıdkını ve azametini şöyle beyan eder:

“Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o 
(Kur’ân), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah’tan alıp tebliğ 
ettiği) sözüdür. O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! 
Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! O, Âlemlerin 
Rabbi tarafından indirilmedir.” (el-Hâkka 69/38-43)

Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmesinden bahsederken 
Rahmân, Rahîm, Azîz, Hakîm, Hamîd, Rabbü’l-âlemîn gibi ulvî sıfatlarını 
hatırlatır.1 Bu da hiç şüphesiz Kur’ân’ın azametini, şânının yüceliğini 
ve nüzûlünün ehemmiyetini ortaya koyar. Yani Kur’ân’ın azameti bu 
esmâ-yı hüsnânın azametinden gelmektedir. Onlardan Kur’ân’a ak-
seden yücelik, onu kendisinde hiç şüphe olmayan biricik kitap hâline 
getirmiştir.2

1. Kur’ân-ı Kerîm Vahiy Yoluyla Gelmiştir
İnsanlar, sınırlı ve zayıf akıllarıyla, ilâhî ve uhrevî hakîkatleri tam 

olarak idrâk edemezler. Allah Teâlâ engin rahmetinin bir tecellîsi olarak 
bu hakîkatleri insanlar arasından seçtiği ve üstün vasıflarla donattığı 
peygamberlerine vahyederek açıkça beyân etmiştir. İşte Kur’ân-ı Kerîm 
de, ilâhî ve uhrevî hakîkatlerin en şümûllü bir şekilde ifâde edildiği bir 
mûcizeler mecmuası ve son ilâhî kitaptır.

1  ez-Zümer 39/1; Fussılet 41/2, 42; el-Câsiye 45/2; el-Ahkâf 46/2. 
2  Mahmûd bin Ahmed ed-Dûserî, Azametü’l-Kur’âni’l-Kerîm, Demmâm: Dâru İbn 

Hazm, 1426, s. 94-95.



45

kur’ÂN-ı kErÎm aLLaH kELÂmıDır     

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i Rasûlullah r Efendimiz’e “vahiy” 
yoluyla indirmiştir. Vahy (َوْحي), kelimesi lügatte, gizli ve süratli bir 
şekilde bildirmek, gizli konuşmak, seslenmek, fısıldamak, ilham etmek, 
emretmek, işaret etmek, yazı yazmak, bir şeyi başkasına ulaştırmak, 
elçi göndermek mânâlarına gelir.

Istılah olarak vahiy, Yüce Allâh’ın insanlara ulaştırılmasını istediği 
tâlimatlarını, emirlerini ve yasaklarını peygamberlerine, alışılmışın 
dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde ulaştırmasıdır.

Vahiy Allâh’ın insanlığa en büyük lûtfu ve rahmetidir. Onu daha 
önceki bütün peygamberlerine göndermişti. Son olarak da bizim 
peygamberimize ihsân eyledi. Hz. Âişe t, Peygamber Efendimiz’e 
vahyin ilk defa nasıl geldiğini sormuş, o da anlatmıştı. Âişe t bunları 
bize şöyle nakletmiştir:

“Rasûlullah r’e ilk vahyin başlaması sâdık rüyalar hâlinde olmuş-
tu. Onun gördüğü her rüya sabahın aydınlığı gibi açık ve net olarak 
aynen gerçekleşirdi. Bu durum altı ay kadar devam etti. Sonra ona 
yalnızlık hâli sevdirildi. Bunun üzerine Hıra dağındaki mağarada 
hâlvete çekilmeye başladı. Birkaç gün bazan de günlerce orada kalı-
yor ve kendini ibadete veriyordu. Zaman zaman ev halkının yanına 
gidiyor ve azığını alıp tekrar o mağaraya dönüyordu. Bu durum 
Hira’da kendisine ilâhî vahiy gelinceye kadar bu şekilde devam etti. 
Yine bir gün Hira’da bulunuyordu ki ansızın vahiy meleği Cebrâil 
u gelerek «Oku!» dedi. Rasûlullah r «Ben okuma bilmiyorum» 
diye karşılık verdi.

Allah Rasûlü r hâdisenin bundan sonraki seyrini şöyle anlatır:

“Melek beni yakalayıp tâkatim kesilinceye kadar sıktı ve sonra 
bırakıp tekrar «oku» dedi. Ben de ona «Ben okuma bilmiyorum» 
dedim. Bunun üzerine beni aynı şekilde tutup tâkatim kesilin-
ceye kadar sıktı ve arkasından serbest bırakıp tekrar «oku» dedi. 
Ben yine ona «Ben okuma bilmem» diye cevap verdim. Bu cevap 
üzerine beni üçüncü kez tuttu ve tâkatim kesilinceye kadar sıkıp 
bıraktıktan sonra kendisi okumaya başladı. Alâk sûresinin ilk 
beş âyetini okudu.”
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ْنَساَن ِمْن َعَلٍقۚ ﴿2﴾ ِاْقَرْأ َوَربَُّك  ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَّ۪ذي َخَلَقۚ ﴿1﴾ َخَلَق اْلِ
﴾5﴿ 

ط

ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم اْلَْكَرُمۙ ﴿3﴾ اَلَّ۪ذي َعلََّم ِباْلَقَلِمۙ ﴿4﴾ َعلََّم اْلِ
“yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alâktan yarattı. Oku! 

Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren 
Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (el-Alak 96/1-5)

Bu hâdiseden hemen sonra Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, kalbi 
korkudan titreyerek eşi Hz. Hatice’nin yanına dönüp “Beni örtün, 
beni örtün!” buyurdular. Korku hâli dininceye kadar bu hâlde kal-
dılar. Sonra başından geçenleri muhtereme zevcesine bir bir anla-
tarak “Kendimden korktum” diye ilave ettiler. Bunun üzerine asil 
bir hanımefendi olan Hz. Hatice t, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e 
şunları söyledi: 

“–Hayır, asla öyle düşünme! Cenâb-ı Hakk’a yemin ederim 
ki, Allah hiçbir zaman seni üzüp mahcup etmez. Zira sen akrabanı 
görüp gözetirsin, işini görmekten âciz olanların yükünü kaldırırsın, 
yokluk içinde kıvranan fakirlere iyilik eder, onlara son derece faydalı 
olursun. Misafiri ağırlar ve Hak yolunda ortaya çıkan mühim hadise 
ve musibetlerde insanlara yardım edersin.”

Bu sözlerden sonra Hz. Hatice, Rasûl-i Ekrem’i amcazadesi 
Varaka b. Nevfel’e götürdü. Cahiliyye döneminde hıristiyanlığı kabul 
eden Varaka, İbrânice yazı bilir ve İncil’den zaman zaman bazı şeyler 
yazardı. İleri yaşlarında gözleri görmez olmuştu. Hatice t, Varaka’ya:

“–Amcazâdem, dinle bak yeğenin neler söylüyor” dedi. Varaka: 

“–Hayrola yeğenim ne oldu, söyle bakalım” diye sorunca Rasû-
lullah r gördüğü şeyleri bir bir kendisine anlattılar. Bunun üzerine 
Varaka: 

“–Bu gördüğün, Allah Teâlâ’nın Mûsâ u’a gönderdiği Nâmûs 
diye adlandırılan Cebrâil’dir. Âh! Keşke senin dâvet günlerinde genç 
olaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracağı zaman keşke hayatta 
olsaydım!” dedi. Bu sözler üzerine Allah Rasûlü r: 
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“–Onlar beni çıkaracaklar mı?” diye sordular. O da: 

“–Evet, zira senin getirdiğin gibi bir şey (vahiy) getirip de düşman-
lığa uğramayan kimse yoktur. Eğer dâvet günlerine yetişirsem sana var 
gücümle yardım ederim” cevabını verdi. Ondan sonra çok geçmedi, 
Varaka vefat etti. O günlerde Fetret-i vahiy vukû buldu (yani bir müddet 
için vahiy kesildi.)3

Câbir ibn-i Abdullah el-Ensarî t bu hadise şunları ilave etmiştir:

“Rasûlullah r fetret-i vahiyden bahsederken söz arasında şöyle 
buyurdular:

«Ben bir gün yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses 
işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hırâ’da bana gelen Me-
lek sema ile arz arasında bir kürsî üzerinde oturmuş. Pek ziyâde 
korktum. (Evime) dönüp:

“–Beni örtün, beni örtün!” dedim. Bunun üzerine Allah Teâlâ 
Hazretleri’nin

“Ey örtüye bürünen Rasûlüm, kalk da sana îman etmeyenleri 
inzâr et (uyar)! Rabbinin azamet ve kibriyâsından bahset! Elbiseni 
pâk ve mutahhar tut! Putlara ibadet necâsetini terk etmekte dâim 
ol!”4 âyetlerini inzâl buyurdu. Artık vahiy kızıştı ve peş peşe gelmeye 
devam etti».”5

1.1. Vahyin Geliş Şekilleri

Vahiy tek kaynaktan inmekle birlikte farklı şekillerde gelirdi. Cenâb-ı 
Hak şöyle buyurur:

اِئۨ ِحَجاٍب اَْو يُْرِسَل  ُ ِالَّ َوْحياً اَْو ِمْن َوَرٓ َمُه اللّٰ َوَما َكاَن ِلَبَشٍر اَْن يَُكّلِ
 ِانَُّه َعِليٌّ َح۪كيٌم 

ط

اُء َرُسولً َفُيوِحَي ِبـِاْذِن۪ه َما َيَشٓ

3  Buhârî, Bed’ül-Vahy 3; Müslim, Îman 252.
4  el-Müddessir, 1-5.
5  Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 3.
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“Herhangi bir beşer ile Allâh’ın konuşması ancak vahiy ile 
yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip, izni ile dilediğini 
vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin 
hikmet sahibidir.” (eş-Şûrâ 42/51)

Bu âyet-i kerîme ve Efendimiz’den gelen bilgilere dayanarak 
vahyin geliş şekillerini şöyle sıralayabiliriz:

– Vahyin ilk geliş şekli, sâdık rüyâ şeklinde olmuştur. Rasûlullah 
r, sonradan meydana gelecek hâdiseleri rüyasında görür ve bunlar 
aynen Efendimiz’in gördüğü şekilde gerçekleşirdi.

– Bazen Cebrâil u aslî sûretiyle görünerek vahiy getirmiştir. 
Bu iki defa olmuştur. İlki peygamberliğin başlangıcında Hıra ma-
ğarasında; ikincisi ise Miraç gecesi Sidretü’l-Münteha’da olmuştur.

– Vahiy bazen meleğin görünmeden Allâh’ın sözünü Hz. Pey-
gamber’in kalbine ilham etmesi şeklinde gelmiştir. Rasûlullah r 
Efendimiz’e en zor gelen vahiy şekli bu idi. Bu esnada zil sesine benzer 
bir ses duyardı. Ses kesildiği zaman Peygamberimiz r vahyedilen 
âyetleri kavramış olurdu.

– Vahiy meleği bazen, “Cibrîl Hadîsi”nde6 olduğu gibi insan 
sûretine girerek, vahyedilecek şeyi bildirirdi. Abdullah b. Abbâs’ın 
(ö. 68/687-88) naklettiği şu hâdise buna güzel bir misâldir:

“Babam Abbâs’la birlikte Rasûlullah r’in yanında idim. Allah 
Rasûlü’nün yanında biri vardı, başbaşa görüşüyorlardı. Bu sebeple 
babamla alâkadar olamadı. Yanından çıktığımızda babam:

«–Oğlum! Allah Rasûlü’nün bana iltifat etmediğini gördün değil 
mi?» dedi. Ben de:

«–Babacığım! Yanında biri vardı, onunla konuşuyordu» dedim.

Bunun üzerine hemen Rasûlullâh r’in yanına döndük. Ba-
bam:

6  Rasûlullah Efendimiz r bir gün mescidde iken Cebrâîl u temiz kıyafetli bir insan 
sûretinde yanına gelerek, îman, İslâm, ihsân ve kıyâmet alâmetleri hakkında sualler 
sordu. Böylece ashâb-ı kirâma dinlerini öğretti. İşte bu hâdiseyi anlatan hadîse 
“Cibrîl Hadîsi” denilir. (Bkz. Buhârî, Îman, 37; Müslim, Îman, 1, 5)
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«–Yâ Rasûlallah! Abdullah’a şöyle şöyle demiştim, o da sizin, biriyle 
başbaşa görüştüğünüzü söyledi. Gerçekten yanınızda biri var mıydı?» 
diye sordu. Rasûlullah r bana hitâben:

«–Ey Abdullah! Sen onu gördün mü?» buyurdular. Ben de «Evet! 
Gördüm» dedim. Rasûlullah Efendimiz r:

«–O Cebrâîl idi. Bu sebeple seninle alâkadar olamadım» buyur-
dular.”7

Cebrâil u çoğu zaman sahâbeden Dihye t’ın sûretinde görü-
nerek gelirdi. Ebû Osman t şöyle anlatır: “Bana şöyle haber verildi: 
Bir gün Cibrîl u Peygamber Efendimiz’in yanına geldi. Bu esnâda 
Efendimiz’in yanında hanımı Ümmü Seleme c vardı. Cebrâîl u 
Allah Rasûlü r ile biraz konuştuktan sonra kalkıp gitti. Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz, Ümmü Seleme vâlidemize:

«–Bu kimdir?» diye sordular veya buna benzer bir şey söylediler. 
Ümmü Seleme c:

«–Bu, Dıhye’dir» dedi. Ümmü Seleme c daha sonra:

«–Allâh’a yemin ederim ki, Peygamber Efendimiz’in hutbede Cibrîl 
u ile aralarındaki konuşmadan bahsettiğini işitinceye kadar hâlâ o 
gelen kişinin Dıhye olduğunu zannediyordum» dedi. Böyle veya buna 
benzer bir söz söyle di.”8

– Bazen Peygamber Efendimiz uyanık iken melek görünmeden 
vahyi kalbine ilkâ ederdi.

– Vahiy, Peygamberimiz uyanık iken doğrudan doğruya Allâh’ın 
kelamını duyması şeklinde de gelmiştir. Bu tür vahye Rasûlullah r 
Miraç gecesinde mazhar olmuşlardır. Beş vakit namazın farz olması 
bu şekildedir.

– Allah Rasûlü r uykuda iken meleğin vahiy getirdiği de 

7  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1: 293-294; Ebü’l-Hasen Nureddin Ali b. Ebî Bekr el-
Heysemî (v. 807/1405), Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-fevâid, thk. Hüsâmüddîn 
el-Kudsî (Kâhire: Mektebetü’l-Kudsî, 1414/1994), 9: 276.

8  Buhârî, Menâkıb, 25, IV, 185.
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olmuştur. Ancak bu yolla Kur’ân vahyi inmemiş, bazı sünnet va-
hiyleri gelmiştir.9

1.2. Vahiy Esnâsında Görülen Hâller

Hangi yolla ve ne şekilde gelirse gelsin vahyin belli bir ağırlığı vardı. 
O, ağırlığıyla yüce dağları yerle bir edecek bir azamet ve kuvvetteydi.10 
Yüce Rabbimiz vahyin ilk geldiği günlerde Rasûlüne, “Doğrusu biz sana 
ağır bir söz vahyedeceğiz” buyurmuştu.11 Bu sebeple, gelen vahiyler 
Allah Rasûlü’nün üzerinde kuvvetli bir tesir bırakır ve Efendimiz’de şu 
hâller görülürdü:

– Üzerine büyük bir ağırlık çökerdi. Vahiy, Allah Rasûlü r deve 
üzerinde iken geldiğinde, hayvan vahyin ağırlığına tahammül edemez, 
ayakları bükülür ve çökerdi. Nitekim Rasûlullah r, Adbâ isimli deve-
sinin üzerinde bulundukları sırada Mâide Sûresi’nin üçüncü âyeti nâzil 
olmaya başlayınca devenin ayakları kırılacak gibi olmuş, Allah Rasûlü 
r devenin üzerinden inmişlerdi.12

Zeyd bin Sâbit t şöyle anlatır: “Rasûlullâh r’in yanında oturuyor-
dum. Bu esnâda Allah Rasûlü’ne vahiy hâli geldi. Dizi benim dizimin 
üzerindeydi. Vallâhi Rasûlullah’ın dizinden daha ağır bir şey görmedim. 
Neredeyse dizim ezilecek sandım.”13

Ubâde bin Sâmit t da bu konuda şöyle buyurmuştur: “Peygamber 
r Efendimiz’e vahy indirildiği zaman onun ağırlığını hissederler ve 
mübarek yüzlerinin rengi atardı.14

– Vahiy gelirken Rasûlullah r Efendimiz’in yanında bazen arı 
vızıltısına benzer sesler işitilirdi. Hz. Ömer t anlatıyor: “Rasûlullah 

  9  Bkz. Babanzâde Ahmed Naîm Efendi, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh 
Tercemesi ve Şerhi (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1987), 1: 3-7.

10  Bkz. Haşr 59/21.
11  el-Müzzemmil 73/5.
12  Ahmed, 2: 176; 6: 445; Ebû Abdillah Muhammed b. Sa‘d (v. 230), et-Tabakâtü’l-

kübrâ, thk. İhsan Abbas (Beyrut: Dâru Sâdır, 1968), 1: 197; Ebû Ca‘fer Muhammed 
b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, thk. Ahmed Muhammed 
Şâkir (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1420/2000), 6: 106.

13  Bkz. Ahmed, V, 190-191; Buhârî, Salât, 12, Cihâd, 31; Ebû Dâvûd, Cihâd, 19.
14  Müslim, Hudûd, 13.
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r’e vahiy indiği zaman, yüzünün yakınlarında arı uğultusu gibi bir ses 
işitilirdi. Bir gün ona vahiy indirildi. Bir müddet bekledik. Sonra o hâl 
açıldı. Kıbleye yönelerek ellerini kaldırıp:

“Allâh’ım bizim (hayrımızı ve terakkîmizi) artır, bizi (hayrımızı, 
mertebemizi ve sayımızı) noksanlaştırma! Bize ikrâm et, zillete 
düşürme. Bize ihsanda bulun, mahrum etme. Bizi tercih et, (düş-
manlarımızı) bize tercih etme. Allâh’ım, bizi râzı kıl ve bizden râzı 
ol!” diye dua ettiler. Sonra:

“–Bana on âyet indirildi. Kim bunları tatbik ederse cennete 
girer” buyurup Mü’minûn sûresinin ilk on âyetini okudular:

“Muhakkak ki, mü’minler felâha ermişlerdir: Ki onlar namazla-
rında huşû içindedirler, boş şeylerden yüz çevirirler, zekâtı verirler, 
iffetlerini korurlar, sadece eşleri ve ellerinin altında olan (câriyeleri) 
ile yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama kim bu-
nun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. yine onlar 
emanetlerine ve ahidlerine riâyet ederler, namazlarını muhafaza 
ederler. İşte vâris olacaklar onlardır, Firdevs cennetine varis olacak 
ve orada ebedî kalacaklardır».”15

– Vahiy gelirken Efendimiz’in mübârek yüzleri gül gibi kızarır, ya-
nakları al al olurdu. Vahiy hâli zuhûr ettiğinde sahâbe-i kirâm, Rasûlullah 
r Efendimiz’in üzerini bir örtüyle örterlerdi.

Ya‘lâ bin Ümeyye bir gün Hz. Ömer’e, “Peygamber Efendimiz’e 
vahiy gelirken onu bana gösteriver!” demişti. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz 
r Cîrâne’de bulunduğu esnâda, yanında sahâbîlerinden bir topluluk da 
varken bir kişi çıkageldi ve:

“–Yâ Rasûlallah! Güzel koku sürünmüş olarak umre için ihra ma 
giren bir kimse hakkında ne buyurursunuz?” diye sordu. Nebiyy-i 
Ekrem Efendimiz r bir müddet sustular. Bu esnâda üzerinde vahiy 
hâlleri belirdi. Ömer t hemen Ya‘lâ’ya işaret etti. O da geldi. Allah 
Rasûlü’nün üzerine bir elbise örtülmüştü. Ya‘lâ başını bu örtünün içine 
sokup baktı. Rasûlullah r Efendimiz’in yüzünün kızardığını gördü. 

15  Tirmizî, Tefsir, 23/3173.
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Uyuyan kim senin gidip gelen nefesi gibi hırıltıyla nefes alıp veriyordu. 
Sonra Rasûlullah’tan bu hâl yavaş yavaş açıldı. Peşinden:

“–Umreden sormuş olan kimse nerede?” buyurdular. Yanına 
hemen birisi getirildi. Rasûlullah r ona:

“–Bedenine ve elbisene bulaşan kokuyu üç kere yıka, üzerin deki 
cübbeyi de çıkar, hacda yaptığın fiilleri umrede de yap!” buyurdular.16

– Vahiy gelirken Rasûlullah r Efendimiz’in mübârek alınları en 
soğuk günlerde bile buram buram terlerdi. Ebû Saîd el-Hudrî t şöyle 
nakleder: Rasûlullah r bir gün minber üzerinde aya ğa kalktılar ve:

“–Ben ancak benden sonra sizin üzerinize açılacak olan dün ya 
bereketlerinden dolayı sizin için korkuyorum” buyurdular. Sonra 
dünyanın süsüne dalmaktan bahsettiler. Önce birini, sonra diğerini 
anlattılar. Bunun üze rine sahâbîlerden bir zât ayağa kalkarak:

«–Yâ Rasûlallah! Hiç hayır, şer getirir mi?» diye sordu. Peygamber 
Efendimiz r bu soruya cevap vermeyip bir müddet sükût ettiler. Biz, 
«Rasûlullah r Efendimiz’e vahiy indiriliyor» dedik. İnsanlar sanki başları 
üze rinde kuş varmışçasına sükût ettiler. Bir müddet sonra Rasûlullah 
r dökmekte olduğu teri mübarek yüzünden silerek:

«–Biraz önce suâl soran nerede? Mal (hakîkaten) hayır mıdır?» 
(deyip, bunu üç defa tekrarladılar ve devamla) «Hakîkî hayır ve nimet, 
hayırdan başka bir şey getirmez (fakat dünya malı hakîkî hayır 
değildir. Şöyle ki): Bahar gelip etraf yeşerdiğinde, otlar arasında 
çok yiyeni öldüren veya ölüme yaklaştıran şeyler de biter. Lâkin 
yeşil otları hırsa kapılmadan yavaş yavaş yiyen hay van, ölüm 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaz. Bu hayvan yeşil otlardan yiyip 
iki böğrünü doldurunca bahar güneşinin karşısına geçip biraz 
istirahat eder, kolayca tersler ve bevleder. Sonra yine yayılır. İşte 
bu dünya malı da yeşil ot gibi çekicidir, tatlıdır. Bu dünya malını 
hakkıyla alan ve onu Allah yoluna, yetimlere, fakirlere tahsis 
eden zengin müslüman ne hayırlı kişidir! Dünya malını hakkıyla 
almayan (haram mal toplayan hırslı) kişi de dâima yiyen ama bir 

16  Buhârî, Hac, 17. Krş. Müslim, Hac, 8.
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türlü doymayan obur kimse gibi dir. Kıyamet gününde bu mal 
kendi sahibinin cimriliğine bir şâhid olacaktır».”17

– Vahiy esnâsında Rasûlullah r Efendimiz’in üzerinde bir heybet 
hâli zuhur ederdi. Ebû Hüreyre t şöyle der: “Vahiy geldiği zaman 
bize gizli kalmazdı. Vahiy geldiğinde, o hâl geçinceye kadar hiç birimiz 
gözünü kaldırıp Rasûlullah r Efendimiz’e bakamazdı.”18

1.3. Vahyin Çeşitleri

Rasûlullah r Efendimiz’e gelen vahyi genel mânâda ikiye ayıra-
biliriz:

Birincisi; ُّاَْلَوْحُي اْلَمْتُلو (el-Vahyu’l-Metlüvv) yani Kur’ân olarak 
okunan ve tilâvetiyle ibadet edilen vahiydir. Kur’ân-ı Kerîm’in tüm 
sûre ve âyetleri bu kısma girer. Bu vahiyde mânâ da nazım da Allâh’a 
âittir. Bu tür vahiy, bir hükümdarın elçisine yazılı bir mektup verip 
“bunu falana oku” diye emretmesine, elçinin de bunu bir harfini bile 
değiştirmeden aynen okumasına benzer.

İkincisi; ِاَْلَوْحُي َغْيُر اْلَمْتُلّو (el-Vahyu Ğayru’l-Metlüvv) yani okunma-
yan vahiydir. Buna “hadis/sünnet vahyi”, “vahy-i beyân” gibi isimler 
verilir. Cebrâil u, Allah Teâlâ’dan telâkkî ettiği vahyi Peygamber 
Efendimiz’e getirir, o da Cebrâil’den aldığı bu mânâları kavrayarak 
kendi ifadeleriyle insanlara aktarırdı. Yani mânâ Allâh’a, lafızlar ise 
Peygamber Efendimiz’a âittir.

Vahy-i Ğayr-i Metlüv de “Nebevî Hadis” ve “Kudsî Hadis” olmak 
üzere ikiye ayrılır:

1. Nebevî Hadis: Rasûlullah r Efendimiz’e izafe edilen söz, fiil, 
takrir ve sıfatların bütünüdür. Bu da iki kısımdır:

a. Tevkîfî olan Nebevî hadis: Allah Rasûlü’nün mânâ ve muh-
tevâsını vahiyle Rabbinden alıp kendi sözleriyle insanlara açıkladığı 
dinî hakikatlerdir. Bu nevi hadiste mânâ Allah’tan, lafızlar ise Rasû-
lü’ndendir.

17  Buhârî, Cihâd, 37, Rikâk,7.
18  Müslim, Cihâd, 84.
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b. Tevfîkî olan Nebevî hadis: Rasûlullah r Efendimiz’in vahiy 
kaynaklı olmaksızın bizzat kendi akıl ve içtihadını kullanarak bir konu-
da görüş beyan etmesi, âyetlerden bir mânâ çıkarmasıdır. Efendimiz 
r doğruya isabet buyurursa vahiy onun doğruluğunu ikrar eder ve bu 
tevfîkî hadis olur. Hata ederse, hemen vahiy gelerek onu düzeltir, o 
hâlde bırakmazdı. Nitekim Bedir esirlerinin öldürülmesi veya onlardan 
fidye alınması konusunda istişare neticesinde Efendimiz r, Hz. Ebû 
Bekir’in fidye alınması yönündeki görüşünü benimsemişti. Fakat gelen 
Enfâl sûresi 67. âyet, Efendimiz’in bu kararda hata ettiğini ve nasıl 
hareket etmesi gerektiğini haber verdi.

Demek ki ister “tevkîfî” olsun ister “tevfîkî”, Allah Rasûlü’nün dinle 
ilgili bağlayıcı tüm hadisleri vahyin tasdikinden veya ikrarından geçmiştir. 
Netice itibariyle hepsi de Allâh’ın muradına uygundur. Nitekim şu âyet-i 
kerîme bu hakikati ifade etmektedir:

“Peygamber, asla kendi arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun 
bildirdikleri, kendisine Allah tarafından gelen vahiyden başka bir 
şey değildir.” (en-Necm 53/3-4)

2. Kudsî Hadis: Rasûlullah r Efendimiz’in “Allah (c.c) şöyle 
buyurdu” diye Allah Teâlâ’ya izafe ederek naklettiği sözlerdir.

Vahy-i Metlüv dediğimiz Kur’ân-ı Kerîm vahyi ile Kudsî hadis ara-
sında şu farklar vardır:

– Kur’ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ’nın nazmı ve mânâsıyla birlikte 
Rasûlü’ne vahyettiği, Araplara meydan okuduğu, Arapların onun en 
küçük bir sûresine bile benzer bir söz getiremedikleri Allah kelamıdır. 
Kur’ân’ın bu meydan okuması devam etmektedir ve Kur’ân kıyamete 
kadar mûcize olarak kalacaktır. Hadîs-i kudsîde böyle bir meydan okuma 
ve i‘câz söz konusu değildir. Onun mânâsı Allah’tan, lafzı Peygamber 
Efendimiz’dendir.

– Kur’ân-ı Kerîm’in bütün âyetleri tevâtür yoluyla günümüze kadar 
nakledilmiştir. Hadis-i kudsîlerin pek çoğu âhâd haberlerdir.

– Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvetiyle ibadet edilir. Hadîs-i kudsî için böyle 
bir şey mevzubahis değildir.19

19  Mennâu’l-Kattân, Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1987, s. 26.
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Bu îzahlardan, Allah Rasûlü’nün günlük sözleri dışındaki hadisleri-
nin ve sünnetlerinin vahiy kaynaklı olduğu anlaşılır. Onun dâimâ ilâhî 
murâkabe ve koruma altında olduğu görülür. Allah Teâlâ onu aslâ kendi 
hâline bırakmamıştır. Bu sebeple de kendine olduğu gibi Rasûlü’ne de 
itaat ve ittibâyı emretmiştir.20

2.  Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğunu Gösteren 
Deliller

Kur’ân-ı Kerîm Allâh’ın vahyettiği kelâmıdır. Ne Cebrâil u’ın 
ne de Rasûlullah r Efendimiz’in ona hiçbir müdâhalesi olmamıştır. 
Bunu pek çok yönden ispat etmek mümkündür. Hulâsaten şu delilleri 
zikredebiliriz:

2.1. Efendimiz’in Vahyi Ezberleme Gayreti

Vahyin başlangıcında Rasûlullah r, nâzil olan âyetleri unutmamak 
için acele acele tekrarlar, dudaklarını kıpırdatırdı. Eğer Kur’ân, onun 
kendinden kaynaklanan bir söz olsaydı, böyle bir harekete ihtiyaç his-
setmezdi. Allah Teâlâ şu âyetlerle, Rasûl’ünü bu davranıştan men etmiş 
ve vahyi kendisinin koruyup beyan edeceğini vaad etmiştir:

 ﴿1٦﴾ ِانَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرٰاَنُهۚ ﴿1٧﴾
ط

ْك ِب۪ه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِب۪ه َل تَُحّرِ
﴾19﴿ 

ط

 َفِاَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرٰاَنُهۚ ﴿18﴾ ثُمَّ ِانَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه

“Vahyi tam alma endişesiyle dilini kıpırdatma! Onu zihinde 
toplayıp okumanı sağlamak bize âittir. O hâlde, onu okuduğumuz 
zaman okunuşunu takip et. Sonra onu beyân etmek de elbette bize 
âittir.” (el-Kıyâme 75/16-19)

İbn-i Abbâs t bu âyetlerin nüzulüyle ilgili olarak şöyle der:

“Rasûlullah r nâzil olan âyet-i kerîmeleri derhal ezberlemek için 
kendini meşakkate sokar ve bundan dolayı çok kereler mübarek dudak-
larını kımıldatırlardı.” Bunu söylerken İbn-i Abbas t:

20  Âl-i İmrân 3/31; en-Nisâ 4/80…
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“–İşte bak Rasûlullah r dudaklarını nasıl kımıldattıysa ben de sana 
öylece kımıldatıyorum” buyurdu ve devam etti:

“Bunun üzerine Allah Teâlâ Hazretleri ona Kıyâme sûresinin 
16-19. âyet-i kerîmelerini inzâl buyurdu. Bunlardan «Onu zihinde top-
layıp okumanı sağlamak bize âittir» âyeti «Kur’ân’ı senin sadrında 
toplamamız, ezberletmemiz ve sonra da senin onu okuyabilmen bize 
âittir» demektir. «O hâlde, onu okuduğumuz zaman okunuşunu 
takip et» âyeti «Kur’ân’ı Cibril’in diliyle sana okuduğumuzda onu dinle 
ve sükût ederek ona kulak ver!» demektir. «Sonra onu beyân etmek 
de elbette bize âittir» âyeti de «senin lisânınla onu açıklamak da bize 
âittir» demektir. İşte bundan sonra Rasûlullah r Efendimiz’e ne zaman 
Cibril u gelirse sükût buyurup onu dinler, Cibril u gidince getirmiş 
olduğu âyet-i kerîmeleri o nasıl tilâvet etmişse Nebiyy-i Muhterem r 
de öylece tilâvet ederlerdi.”21

Vahiy gelirken Rasûlullah r Efendimiz’in aceleyle onu okumaya 
çalışması, vahye olan muhabbeti22, vahyin lisânına verdiği halâvet23 ve en 
mühimi de vazifesine verdiği ehemmiyet ve gösterdiği titizlik sebebiyle 
idi. O, gelen vahyin bir harfini bile kaçırmayayım ve unutmayayım diye 
hemen âyetleri ezberlemeye çalışıyordu. Cenâb-ı Hak ona bu hususta 
endişe ve telâş göstermemesini emrederek vahyi tam olarak kendisine 
ezberleteceğini vaad etti.24

Bu konuyla ilgili diğer bir âyet de şudur: 

ى ِاَلْيَك  ۚ َوَل َتْعَجْل ِباْلُقْرٰاِن ِمْن َقْبِل اَْن يُْقٰضٓ ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َفَتَعاَلى اللّٰ
َوْحُيُهۘ َوُقْل َرّبِ ِزْد۪ني ِعْلماً 

“Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan 
Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur’ân’ı oku-
mada aceleci davranma ve «Rabbim! İlmimi arttır» de!” (Tâhâ, 20/114)

21  Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 4, Tefsîr, 75; Müslim, Salât, 147.
22  Taberî, Câmiu’l-beyân, 24: 65, 66.
23  Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Ali en-Numânî (v. 775), el-Lübâb fî ulûmi’l-Kitâb, thk. 

Âdil Ahmed - Ali Muhammed (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419/1998), 19: 559. 
24  Taberî, Câmiu’l-beyân, 24: 67.
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Yani, Cibrîl u vahyi bitirmeden unutma korkusuyla onu okumaya 
başlama! Gelen mücmel âyetlerin mânâlarını biz sana açıklamadan onları 
ashâbına okuma ve yazdırma! Kur’ân’la hüküm vereceğin zaman, biz 
sana meseleyi beyân edinceye kadar o konuda acele etme!25 “Rabbim, 
bana daha fazla âyet ve sûre indir, Kur’ân’a dâir ilmimi ve anlayışımı 
artır, senin kitabına dair daha çok şey öğrenmeyi ve onun mânâlarını 
daha iyi anlamayı bana nasîb eyle, ezber kuvvetimi artır” diye dua et.26

Bu âyette Kur’ân’ı nasıl dinleyip öğrenmek ve ezberlemek gerek-
tiğine dâir güzel bir edep ve metot öğretiliyor. Onu önce dikkatlice 
dinlemek, sonra da güzelce okuyup ezberlemeye çalışmak gerekiyor. 
Böyle güzel bir inceliği bize öğrettiği için de Allâh’ın huzûrunda boyun 
eğip O’na şükretmek ve “daha bilmediğimiz nice incelikleri bize öğret” 
diye dua etmek gerekiyor.27

Yine Rabbimiz, diğer bir âyette Peygamber Efendimiz’e, “Sana 
okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın” diye vaadde 
bulunmuştur.28

Bu âyetler Kur’ân’ın, Peygamber Efendimiz’e âit sözler olmayıp ilâhî 
bir kaynaktan geldiğini ve ona öğretildiğini gösteren apaçık delillerdir.

2.2. Bazen Vahyin Gecikmesi

Risaletin ilk günlerinde meydana gelen “Fetret-i Vahiy” esnâsında ve 
daha sonra yaşanan muhtelif hâdiselerde Rasûlullah Efendimiz r vahyin 
nüzûlünü çok arzu etmişlerdi. Ancak Cebrâîl u onun istediği zaman 
değil, Allah Teâlâ ne zaman emrettiyse o zaman vahyi getirdi. Zira o, 

25  Mukâtil b. Süleyman (v. 150/767), Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, thk. Abdullah 
Mahmûd Şahhâte (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs, 1423), 3: 43; Taberî, Câmiu’l-
beyân, 18: 382; İbn Atıyye, Ebû Muhammed Abdülhak b. Gàlib el-Endelüsî, 
el-Muharraru’l-vecîz fî tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz, thk. Abdü’s-Selam Abdü’ş-Şâfî 
Muhammed (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1422), 4: 66; Nâsırüddîn Ebû Saîd 
Abdullàh b. Ömer el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, thk. Muhammed 
Abdurrahman el-Mer‘aşlî (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1418), 4: 40; Ebû 
Hayyân, 7: 387-388.

26  Semerkandî, Bahru’l-ulûm, 2: 414; Vâhıdî, el-Vecîz, s. 706; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-
mesîr, 3: 177-178.

27  Bkz. Zemahşerî, 3: 90.
28  el-A‘lâ 87/6-7.
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gökteki “Emîn”dir. Allah Teâlâ onu kerîm (değerli), çok kuvvetli, üstün 
vasıflarla müzeyyen, Arş’ın sahibi yanında itibarlı, göklerde kendisine 
itaat edilen ve güvenilir diye methetmiştir.29 Semâlardaki Emîn, vahyi 
en güzel şekilde getirip yerdeki Emîn’e veriyordu. O da bu vahiyleri tam 
olarak insanlara ulaştırıyordu. Hattâ kendisini azarlayan vahiyleri bile 
aynen tebliğ ediyordu. Nitekim Cenâb-ı Hak onun bu emânet vasfını 
“O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez”30 âyetiyle tasdik ve tescil 
etmiştir. Bu durum Kur’ân’ın senedinin ve bize geliş yolunun ne kadar 
sağlam ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Bir defasında Rasûlullah r, Hz. Cibrîl’e:

“–Niçin yanıma daha fazla gelmiyorsun?” diye sormuşlardı. 
Bunun üzerine:

“Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda 
ve bunlar arasında olan her şey O’na âittir. Rabbin, unutmaktan 
münezzehtir”31 âyeti nâzil oldu.32

Şimdi konuyla ilgili birkaç misal zikredelim: Kureyş müşrikleri, Nadr 
bin Hâris ve Ukbe bin Ebî Muayt’ı Medîne’deki yahudî hahamlarına 
göndermişlerdi. Yanlarındaki kitapta Rasûlullah r Efendimiz hakkında 
bir bilgi olup olmadığını soruyorlardı. Ehl-i kitap oldukları için onları 
kendilerinden daha bilgili ve kültürlü görüyor ve sözlerine itimat edi-
yorlardı. Yahudî hahamları onlara şu aklı verdiler:

“–Şimdi size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun! Eğer onları bilirse, 
Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Bilemezse, bir sahtekârdır 
ve söyledikleri şeyleri kendi kendine uyduruyordur. Bu durumda ona 
istediğinizi yapabilirsiniz. İlk olarak ona çok eski zamanlarda yaşamış 
olan gençleri (Ashâb-ı Kehf’i) sorun! Onların gerçekten garip, şaşır-
tıcı haberleri vardır. Sonra, çok dolaşan ve yeryüzünün doğularına, 

29  eş-Şu‘arâ 26/193; en-Necm 53/5-6; et-Tekvîr 81/19-21.
30  et-Tekvîr 81/24.
31  Meryem 19/64.
32  Buhârî, Tefsir 19/2, Bed’ü’l-Halk 6, Tevhid 28; Tirmizî, Tefsir, 19/3157; Ebû 

Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, thk. 
Ahmed el-Berdûnî, İbrahim Itfeyyiş (Kâhire: Dâru’l-Kütübi’l-Mısrıyye, 1384/1964), 
11: 128-129.
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batılarına kadar giderek oraları fetheden zâtı (Zülkarneyn’i) sorun. Bir 
de rûhu sorun...”

Kureyşliler Allah Rasûlü’ne gelerek bunları sordular. Rasûlullah r 
de “inşâallah” demeyi unutarak:

“–Sorduklarınızın cevâbını size yarın vereceğim” buyurdular. 
Bunun üzerine Kureyşliler yanından ayrıldılar. Allah Rasûlü r on beş 
gün (bir rivâyete göre kırk gün) beklediler. Fakat bu zaman zarfında 
Allah Teâlâ kendisine bu konularla ilgili ne bir vahiy indirdi ne de Cebrâîl 
u’ı gönderdi. Nihâyet Mekkeliler:

“–Muhammed bize yarın cevap vereceğim diye vaadde bulundu. 
Bugün on beş gün oldu hâlâ sorduklarımızdan hiçbiri hakkında bize bilgi 
vermedi” demeye başladılar. Vahyin gelmemesi elbette Allah Rasûlü’nü 
çok üzüyor, Mekkelilerin bu konuşmaları onu bir hayli incitiyordu. So-
nunda Cebrâîl u geldi. Rasûlullah Efendimiz r:

“–Ey Cibrîl, o kadar geciktin ki senin hakkında (artık gelmeye-
ceksin diye) sû-i zanda bulundum ve aynı zamanda seni özledim!” 
buyurdular. Cebrâîl u:

“–Ben seni daha çok özledim, fakat ben vazifeli bir memurum, gön-
derildiğimde inerim, gönderilmediğimde gelemem!” dedi. Cebrâîl u, 
Allah Teâlâ’dan Kehf Sûresi’ni getirmişti. Bu sûrede inkârcıların sorduğu 
Ashâb-ı Kehf ile Zülkarneyn u’ın haberleri vardı. O esnâda bir de:

“Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir 
ve size ancak az bir ilim verilmiştir”33 âyeti nâzil oldu.34

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r Medîne’ye ilk teşriflerinde on altı ve-
ya on yedi ay Beytü’l-Makdis’e doğru namaz kıldılar. Hâlbuki kıblenin 
Beytü’l-Harâm’a doğru olmasını arzu ediyorlardı.35 Rasûlullah Efendimiz 
r, bu arzusunu ifâde etmek için uzun zamandır yüzünü semâya çevirip 
duruyor, ilâhî emri bekliyorlardı. Çünkü Kâbe, İbrahim u’ın kıblesiydi 

33  el-İsrâ 17/85.
34  Bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, 15: 238-239, [el-İsrâ 17/85]; Ebû Abdullah Fahreddin 

Muhammed b. Ömer er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr (Mefâtîhu’l-ğayb) (Beyrut: Dâru 
İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1420), 21: 204, [Meryem 19/64].

35  Buhârî, Îman, 30.
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ve ona yönelmek Arapları îmana daha fazla teşvik ederdi. Üstelik 
Araplar Kâbe ile iftihar ediyor, onu ziyaret ederek tavâf ediyorlardı. 
Bir de, Kâbe’ye dönmek sûretiyle, yahudîlere benzemekten ve onların 
muhtelif ithamlarından kurtulacaklardı.36 Ancak kıble, on altı ya da on 
yedi ay gibi uzun bir süre bekledikten sonra, pek çok hikmete mebnî 
Kâbe istikâmetine çevrildi. Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. 
İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyo-
ruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız 
olun yüzünüzü o yöne çevirin!” (el-Bakara 2/144)37

Benî Mustalık Gazvesi’nden dönerken münâfıklar Hz. Âişe Vâlide-
miz’e nâmus iftirâsı attılar (İfk Hâdisesi). Daha sonra da bunu insanlar 
arasında yaymaya başladılar. Rasûlullah r hayatının en zor günlerini 
yaşıyordu. Zira âilesine, iffet ve nâmusuna iftirâ atılmıştı. Bu durum 
insanların zihnine şüphe sokacak ve onun tebliğ vazifesini yerine ge-
tirmesini güçleştirecekti. Allah Rasûlü r işin hakikatini bilmiyor, ne 
olduğunu öğrenmek için vahiy bekliyordu. Âilesiyle ilgili olarak, “Ben 
onun hakkında iyilikten başka bir duruma şâhid değilim!” buyuruyor ve 
bekliyordu. İşi tedkik ve tahkik ettikten ve ashâbıyla gerekli istişâreleri 
yaptıktan sonra, en nihâyet Hz. Âişe’ye:

“Bak Âişe! Senin hakkında şöyle şöyle bir söz işittim. Şayet mâ-
sum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Yok, eğer günâha teşebbüs 
ettiysen, Allah’tan af dile!” buyurdular. Bu, gaybı bilmeyen bir beşerin 
ifâdesidir. İşin hakikatini ancak Allah Teâlâ bildirdiğinde öğrenecektir. 
Tam bir ay böylesine zor günler geçirdiler. Nihâyetinde Nûr Sûresi’nin 
âyetleri nâzil oldu. Hz. Âişe vâlidemizin mâsumiyeti âyet-i kerîmelerle 
haber verildi.38 Rasûlullah r, vahye müdâhalede bulunabilseydi en fazla 
bugünlerde ihtiyacı vardı. Ancak vahiy tamamen Allâh’a âittir. O istediği 
zaman istediği şeyi vahyeder. Allâh’ın rasûl olarak seçtiği insanların hangi 

36  Ebü’s-Suûd Muhammed b. Muhammed, İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-
Kerîm (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 1: 174, (el-Bakara 2/144).

37  Buhârî, Îman, 30; Tefsir, 2/12, 18; Salât, 31; Müslim, Mesâcid, 11; Nesâî, Kıble, 
1, Salât, 22; İbn Sa‘d, 1: 241-242.

38  Bkz. en-Nûr 24/11-21; Buhârî, Şehâdât 15, 30, Hibe 15, Cihâd 64, Megâzi 11, 
34, Tefsir 12/3, 24/6, 11, Eymân 18, İ‘tisan 28, Tevhîd 35, 52; Müslim, Tevbe 56.
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şartlar altında olursa olsun Allah adına bir söz uydurmalarına imkân 
yoktur. Bu, aklen herkesin kavrayabileceği bir durum olmakla birlikte 
Cenâb-ı Hak insanların zihnindeki şüpheleri tamamen izâle etmek için 
bunu bir de Kur’ân’da haber vermiştir:

“Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 
elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını kopa-
rırdık. Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.” (el-Hâkka 69/44-47)

Demek ki Rasûlullah Efendimiz r bütün sıkıntı, meşakkat ve 
iptilâlara rağmen tebliğ vazifesinde herhangi bir kusur göstermemiş, 
Allâh’ın râzı olacağı şekilde vazifesini îfâ etmiştir. Diğer peygamberler 
de aynı şekilde sıdk ve emânetle vazifelerini îfâ etmişlerdir. Hayatlarında 
kitaplarına herhangi bir beşerî müdâhale olmamıştır. Önceki kitaplar 
hep peygamberlerin vefatından sonra tahrîf edilmiş, inananlar ve âlimler 
kitaplarına hakkıyla sahip çıkamamışlardır. 

2.3. Zaman Zaman İtâb Âyetlerinin İnmesi

Rasûlullah r kendi içtihadına bırakılan meselelerde bazen ilâhî 
hükme uymayan hükümler verdiğinde veya kendisinden bir zelle zuhur 
ettiğinde derhal uyarılıyor ve düzeltiliyordu. Hattâ zaman zaman azar-
landığı bile oluyordu. Bugün Kur’ân-ı Kerîm’de bunun birkaç misalini 
hâlâ okumaktayız. 

Meselâ Rasûlullah r bir gün Kureyş’in bazı ileri gelenlerine İs-
lâm’ı anlatıyorlardı. Daha önce müslüman olan âmâ sahâbî Abdullah 
b. Ümmi Mektûm t yanına gelerek kendisini irşâd etmesini istedi. 
Fakat o esnada meşgul olduğu muhâtaplarını gücendirmek istemeyen 
Allah Rasûlü r, onunla ilgilenemedi. Çünkü önde gelenlerden birinin 
müslüman olması kapıları açacak, ardından pek çok insanın îman 
etmesine sebep olabilecekti. İbn-i Ümmi Mektûm’un talebini ısrarla 
tekrarından dolayı da ona karşı yüzünü biraz ekşitti. Bunun üzerine şu 
âyet-i kerîmeler nâzil oldu:

“Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri 
gelmişti. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı. yahut o öğüt 
alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şey-
den müstağnî görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen 
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sorumlu değilsin! Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup 
sana gelenle ilgilenmiyorsun!”39 (Abese 80/1-10)40

Rasûlullah r, amcası Ebû Tâlib için Allah’tan mağfiret dilemek 
isteyince:

“(Kâfir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli 
olduktan sonra, akrabâ dahî olsalar, (Allâh’a) ortak koşanlar için af 
dilemek ne Peygamber’e yaraşır ne de inananlara!”41 âyeti nâzil oldu.42

Münâfıkların reîsi Abdullah bin Übey bin Selûl’ün, Abdullah isminde 
sâlih ve sâdık bir oğlu vardı. Babası vefat edince Rasûlullah r Efendi-
miz’e gelip cenâze namazını kıldırması için ısrâr etti. Allah Rasûlü r 
de münâfıkların kalplerini yumuşatıp hakikî îmana gelmelerine vesile 
olmak gibi bir takım mülâhazalarla bu isteği kabul ettiler. Bunun üzerine 
şu âyet-i kerîme nâzil oldu:

“Onlardan ölmüş olan hiçbirine aslâ namaz kılma; onun kabri 
başında da durma! Çünkü onlar Allah ve Rasûlü’nü inkâr ettiler ve 
fâsık olarak öldüler.” (et-Tevbe 9/84)43

Allah Rasûlü r, keyfî ve basit bahanelerle Tebük Seferi’ne iştirâk 
etmeyen seksen kişinin mâzeretlerini kabûl edip onlara izin vermişlerdi. 
Bunun üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu:

39  Bu âyet-i kerîmelerdeki itâb (azarlama), Rasûlullah r Efendimiz’in zellesi sebebiyle 
vâkî olmuştur. Zelle, peygamberlerin işlediği gayr-i irâdî hatâdır. Bu zelleler 
peygamberlere murâd-ı ilâhî ile şu gâyelere mâtuf olarak yaptırılır:
1. Cennete girmeleri teminat altında olan peygamberlere âcizliklerini idrâk ettirmek,
2. Kendilerinin lûtf-i ilâhîye müstağrak olduklarını bilerek vazifelerine ihtimam 
göstermelerini sağlamak,
3. İşlenen zelleyi ümmete irşad vesilesi kılmak,
4. Seçkin kulların, böyle îkazlar karşısında rikkat-i kalbiyye sahibi olup bu ve benzeri 
fiillerden kaçınarak Kur’ân ahlâkına kavuşmalarını temin etmek,
5. Peygamberlerin de beşer olduğunu gösterip, insanların hristiyanlıkta olduğu 
gibi onlara ulûhiyet izâfe etmesine mânî olmak.

40  Bkz. Tirmizî, Tefsir, 80/3331; Muvatta’, Kur’ân, 8.
41  et-Tevbe 9/113.
42  Buhârî, Tefsîr, 9/16; Ebü’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vâhidî en-Neysabûrî (v. 468/1076), 

Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, thk. Kemâl Besyûnî Zağlûl (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1411/1990), s. 266-267.

43  Buhârî, Tefsîr, 9/12-13; Müslim, Münâfıkîn, 3; Tirmizî, Tefsîr, 9/3097-8; Neseî, 
Cenâiz, 40, 69.
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“Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup 
yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin?!” (et-Tevbe 9/43)44

Kur’ân-ı Kerîm, Rasûlullah r Efendimiz’in sözü olsaydı, o, kendisi 
hakkında bu kadar şiddetli ve acı ifâdeler kullanmazdı. Bu tür konularda 
hiç değilse sükût ederek kusûrunu örtmek isterdi.

Konuyla ilgili bir misal de şu hâdisedir: Rasûlullah r Zeyd b. 
Hârise’yi (ö. 8/629) küçük yaşta köle olarak tanımış, onu azat ederek 
evlatlık edinmişti. Zeyd büyüdüğünde Rasûlullah Efendimiz onu halası-
nın kızı Zeyneb bint-i Cahş ile evlendirdi. Aralarında uyum olmadı. Bir 
sene kadar evli kaldılar. İyice bunalan Zeyd t nihayetinde Peygamber 
Efendimiz’e şikâyete geldi ve boşanmak istediğini söyledi. Rasûlullah r 
ona “Allah’tan kork ve zevcene sahip çık!” buyurdular. Hâlbuki Cenâb-ı 
Hak onların boşanacağını ve Zeyneb’in kendisiyle evleneceğini Rasûlul-
lah’a bildirmişti. Ancak o, toplumda yaygın olan çok kuvvetli bir âdet 
sebebiyle insanların kendisini ayıplamasından ve bu evliliği aleyhine delil 
olarak kullanmasından korkuyor ve bu haberi kimseye söyleyemiyordu. 
Bunun üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu:

“Bir zaman, Allâh’ın kendisine lutufta bulunduğu, senin de 
lutufkâr davrandığın kişiye, «Eşinle evlilik bağını koru, Allah’tan 
kork» demiştin. Bunu derken Allâh’ın ileride açıklayacağı bir şeyi 
içinde saklıyordun, kendisinden çekinme hususunda Allâh’ın önceliği 
bulunduğu hâlde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onu boşayınca, 
mü’minlere evlâtlıklarının boşadığı eşleriyle evlenmeleri hususunda 
bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allâh’ın emri 
elbet yerine getirilecektir.” (el-Ahzâb 33/37)

Allah Teâlâ, insanların evlatlık edindikleri kimseleri kendi öz evlatları 
gibi görmelerinin yanlış olduğunu kuvvetli bir şekilde vurgulamak için 
Peygamber Efendimiz’e Hz. Zeyneb’le evlenmesini emretti. Müşrikler 
ve Münâfıklar, “bize yasakladığı hâlde kendisi oğlunun boşadığı hanımla 
evlendi” diye dedikoduya başladılar. Bunun üzerine şu âyet-i kerîmeler 
indi:

44  Abdurrahman b. Ebî Bekir Celâlüddin es-Süyûtî, Lübâbü’n-nükûl, tahric: 
Abdürrazzak el-Mehdî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1426/2006), s. 126.
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“…Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi 
birden almak da size haram kılındı…” (en-Nisâ 4/23)

“…Allah evlâtlıklarınızı gerçek oğullarınız yapmamıştır…” 
(el-Ahzâb 33/4)

“…Mü’minlere evlâtlıklarının boşadığı eşleriyle evlenmeleri 
hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik…” 
(Ahzâb 33/37)

“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o 
Allâh’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur.” (el-Ahzâb, 33/40)45

Allah daima hakkı söyler ve O’nun hükmü mutlaka yerine gelir. Zeyd 
t, Allah Rasûlü’nün oğlu değil, din kardeşi idi. Her insanı babasına 
nispet etmek Allah katında daha doğru ve gerçekçidir. Bu sebeple o 
gün topluma iyice yerleşmiş olan bu yanlış anlayış ve âdet, bu evlilikle 
ortadan kaldırılmış oldu. O güne kadar Zeyd b. Muhammed diye çağ-
rılan Zeyd’e, bu âyetlerin inmesinden sonra tekrar Zeyd b. Hârise diye 
hitap edilmeye başlandı.46

Hz. Âişe c şöyle demiştir:

“Şayet Muhammed u, kendisine gelen vahiyden herhangi bir 
şey gizlemiş olsaydı «…Allâh’ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyor, 
insanlardan korkuyordun. Hâlbuki en çok Allah’tan korkman ge-
rekirdi...»47 âyetini gizlerdi.”48

Yine Hz. Âişe c şöyle demiştir:

“Kim Rasûlullah r’in Allâh’ın kitâbından bir şeyi gizlediği zannına 
kapılırsa Allâh’a çok büyük bir iftirâ atmış olur. Çünkü Allah Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır:

“Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yap-
mazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun…” (el-Mâide 5/67)49

45  Abdulfettâh el-Kâdî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 62.
46  Bkz. Ahmed, 3: 195-196; Müslim, Nikâh, 89, 93, 95; Tirmizî, Tefsîr, 33/3207, 

3212; İbn Kesîr, 11: 112-116, 171-175.
47  Ahzâb 33/37.
48  Tirmizî, Tefsîr, 33/3207.
49  Müslim, Îman, 287.
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Naklettiğimiz misallerde de görüldüğü üzere vahiy tamamen Al-
lâh’ın irâdesiyle gelmiştir. Rasûlullah r Efendimiz’in çok istediği bazı 
zamanlarda gelmediği gibi bazen de onun tercihinin hatalı olduğunu 
bildirmiş ve kendisini îkâz etmiştir. Bütün bunlara rağmen Allah Rasû-
lü r kendisine inen vahyi, bir tek harfini bile gizlemeden tam olarak 
tebliğ etmiştir. İnsanlar ise kendi yazdıkları kitaplarda aleyhlerine olan 
herhangi bir şeyi yazmaz, kendilerini tenkid edip azarlamazlar.

Bu nevi âyetler aynı zamanda Rasûlullah r’in her zaman Allah 
Teâlâ’nın gözetiminde olduğunu göstermektedir. Öyle anlaşılıyor ki, 
onun fiil ve sözleri bir tarafa, kalbindeki duyguları bile vahiyle tashih 
edilmiştir.

2.4. Bazen Vahyin Kapalı Gelmesi

Rasûlullah r Efendimiz’e gelen vahiy bazen kapalı olurdu. Ashâb-ı 
kiram âyeti nasıl yaşayacaklarını sorarlar ancak Efendimiz r, Allah’tan 
herhangi bir bilgi gelmeden kendiliğinden herhangi bir îzahta buluna-
mazdı. Meselâ;

“Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh’ındır; içinizdekini 
açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesâba çeker...”50 
âyet-i kerîmesi nâzil olmuştu. Bu âyet ashâb-ı kirâma çok ağır geldi. 
Rasûlullah r Efendimiz’in huzuruna varıp diz çökerek:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, biz şimdiye kadar gücümüzün yettiği amellerle; 
namaz, oruç, cihâd, sadaka ile mükellef kılınmıştık. Şimdi ise size bu 
âyet nâzil oldu ki bizim ona gücümüz yetmez. Biz içimizden geçirdikle-
rimiz sebebiyle de cezâlandırılırsak mahvolduk!” dediler. Rasûlullah r:

“–Siz de sizden önceki yahudî ve hristiyanlar gibi; «İşittik fakat 
isyan ettik» mi demek istiyorsunuz? Siz onların aksine; «İşittik ve 
itaat ettik. Bizi bağışla, dönüş sanadır» deyin!” buyurdular. Ashâb-ı 
kirâm bu sözü tekrar etmeye başladılar ve dilleri böyle söylemeye alış-
tı. Bunun üzerine Allah Teâlâ kalplerindeki îmanı kuvvetlendirdi. Bir 
müddet sonra aşağıdaki âyet-i kerîme nâzil olarak, kapalı olan mânâ 
şöylece îzâha kavuştu: 

50  el-Bakara 2/284.
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“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene îman etti, mü’min-
ler de (îman ettiler). Her biri Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine îman ettiler. «Allâh’ın peygamberlerinden hiçbiri 
arasında ayırım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına 
sığındık! Dönüş sanadır» dediler. Allah, kimseye gücünün üstünde 
bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük 
de kendi zararınadır. (Siz şöyle duâ ediniz:) Rabbimiz! Unutur ya da 
yanılırsak bizi muâheze etme (mes’ûl tutma)! Rabbimiz! Bize, biz-
den öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Rabbimiz! Bize 
gücümüzün yetmediği şeyler yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize 
merhamet eyle! Mevlâmız Sen’sin. Kâfirlere karşı da bize yardım 
eyle!” (el-Bakara 2/285-286)51

Böylece ashâb-ı kiram, ellerinde olmadan kalplerine gelen havâtır-
dan mes’ûl olmadıklarını anladılar.52

2.5. Kur’ân’ın Hitap Şekli
Kur’ân’ın kendine mahsus bir üslûbu ve hitap tarzı vardır. Onun 

hitap tarzı incelendiğinde beşer sözü olmadığı veya insanın içinden do-
ğan şuuraltı bir his olmadığı derhal anlaşılır. Âyetleri okuyan bir insan 
onlarda konuşan zâtın kesinlikle bir insan olmadığını hemen farkeder. 
Söz, sahibinin renginde zuhûr eder ve yüce bir Yaratan’a âit olduğunu 
gösterir.

Kur’ân’da kullarına hitâb eden zât dâimî sûrette Allah Teâlâ’dır. 
Yüce Rabbimiz emreden, yasaklayan, rasûlüne ne söyleyeceğini öğreten, 
seven, gazap eden, râzı olan veya olmayan zât olarak sözü dâimâ elinde 
tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk âyeti emirle başlayıp yüzlerce defa 
 Ey insanlar, söyleyiniz” diye hitap :ُقولُوا“ ,”Ey Nebî, onlara söyle :ُقْل“
edilmiştir. Bunun yanında insanlara sayılamayacak kadar emir verilmiş, 
bazı şeyleri yapmaları, bazılarını da yapmamaları söylenmiştir. Böylece 
Cenâb-ı Hak, vahyin başından itibaren kullarına yaratılmış olduklarını 

51  Bkz. Müslim, Îman, 199-200; Tirmizî, Tefsîr, 2/2992; Ahmed, 1: 233; II, 412; 
Vâhidî, s. 97.

52  İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, 1: 390.



67

kur’ÂN-ı kErÎm aLLaH kELÂmıDır     

hatırlatacak şekilde âmir bir üslupla konuşmuş, her şeyin yaratıcısının 
kendisi olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu gösteren hitap tarzının bir yönü 
de, bütün âyetlerde Allâh’ın isimlerine, sıfatlarına ve fiillerine ya açıktan 
ya bir zamirle veya gizli bir işaretle mutlaka yer verilmesidir. Kur’ân’da 
Allâh’ın kemâl sıfatları, azamet ve celâli açık bir üslupla ve hiçbir beşerin 
kitabında olmayacak kadar çok zikredilir. Kur’ân-ı Kerîm, baştan sona 
Allâh’ın esmâ-i hüsnâsı, kemâl sıfatları, ulûhiyeti, rubûbiyeti, hâlıkiyeti, 
rahmâniyeti ve kudsiyeti gibi mevzuların en yüksek anlatımı ile dolu-
dur. Onda “Allah” lafzı dünyadaki hiçbir kitapta olamayacak şekilde 
çoktur. Hangi sahifesine, hattâ hangi satırına bakılsa orada muhakkak 
Allâh’ın bir takım isim veya sıfatları bulunur. Kur’ân-ı Kerîm, dinî ve 
dünyevî muâmelâtla alâkalı hükümler, şahsî, âilevî ve ictimaî hayata 
dâir esaslardan hangisini işlerse işlesin, muhakkak bir vesîleyle Allâh’ın 
isim veya sıfatlarından pek çoğunu orada zikreder. 

Her şeyi elinde tutan Allah Teâlâ’nın azameti, Kur’ân’ın başından 
sonuna kadar her yerinde kuvvetli bir şekilde dâimâ hissedilir. Bu da, 
boş bir kuruntu, gurur ve kibirden kaynaklanan bir bencillik değil, 
hakîkaten öyle olduğu için gerçeklerin açıklanmasından kaynaklanan 
ve kendinden emîn, kat‘î ifâdelerin verdiği bir havadır.53 Bu azameti 
beşer kelâmında bulmak mümkün değildir.

Diğer mühim bir husus da Kur’ân-ı Kerîm’in üslûbunun, Rasûlullah 
r Efendimiz’in hadîs-i şerîflerdeki üslûbundan çok farklı olmasıdır. 
Kur’ân-ı Kerîm, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in sözü olsaydı, her yönüyle 
onun hadislerine benzemesi gerekirdi. Bir insanda ise böylesine farklı 
iki üslûp hiç görülmemiştir.

3. Kur’ân’ın Kısım Kısım İnmesindeki Hikmetler
Kur’ân-ı Kerîm, toptan bir defada değil, yirmi üç yıl boyunca kısım 

kısım indirilmiştir. Bunun bir kısım hikmetleri âyet-i kerîmelerde şöyle 
beyan edilir:

53  Bkz. Murat Kaya, Kur’ân-ı Kerîm’de İlâhî Azamet (İstanbul, Yedirenk, 2011), 
s. 312-331.
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ْلَناُه َتْن۪زيًل ﴿10٦﴾ َوُقْرٰاًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَراَُهۧ َعَلى النَّاِس َعٰلى ُمْكٍث َوَنزَّ
“Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye (sûreler ve âyetlere) 

ayrılmış Kur’ân yaptık, peyderpey indirdik.” (el-İsrâ 17/106)

َت  َل َعَلْيِه اْلُقْرٰاُن ُجْمَلًة َواِحَدًةۚ َكٰذِلَك ِلنَُثّبِ َوَقاَل الَّ۪ذيَن َكَفُروا َلْوَل نُّزِ
ِب۪ه ُفٰؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْر۪تيًل ﴿32﴾ َوَل َيْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحّقِ 

﴾33﴿ 
ط

َواَْحَسَن َتْف۪سيًرا
“İnkârcılar, «Kur’ân ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya!» 

diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle 
yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne 
zaman bir talep ileri sürseler biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en 
güzel açıklamayı bildiririz.” (el-Furkân 25/32-33)

Kur’ân-ı Kerîm’in bir bütün hâlinde değil de kısım kısım indiril-
mesi ve ağır ağır okunmasının âyetlerde zikredilen hikmetlerini şöyle 
sıralayabiliriz:

1. Rasûlullah r ve mü’minlerin kalplerine sebât vermek, onla-
rı desteklemek, cesaretlendirmek ve heyecanlarını artırmak. Allah 
Rasûlü r ve mü’minler müşriklerin inkâr, alay ve eziyetleri karşısında 
üzülüyor, zaman zaman ümitsizliğe kapılıyor ve Rabbimizin tesellisine 
ihtiyaç duyuyorlardı. Tebliğ faaliyetleri uzun bir zamana yayıldığı için 
vahiyle gelen tesellî ve takviye de bu zaman zarfında yenilenerek devam 
etmeliydi. Cibrâil u gibi kuvvetli bir dostun sık sık gelerek bilgi ve 
tâlimâtlar vermesi, Rasûlullah r ve mü’minler için muazzam bir güç 
ve ümit kaynağı oluyordu.

– Bazen Allah Rasûlü’ne önceki peygamberlerin kıssaları nakledi-
lerek onların da aynı şeyleri yaşadıkları hatırlatılıyordu. Bu kıssaların 
içinde hem tesellî, hem ibret, hem de mücâdele usulleri yer alıyordu. 
Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendirece-
ğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin 
bilgisi, mü’minlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor.” (Hûd 11/120)
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– Cenâb-ı Hak bazen sabır tavsiye ediyordu: “Sen sabret; sa-
bır göstermen de Allâh’ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan 
dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü 
Allah takvâ ile hareket edip ihsân sahibi olanların yanındadır.” 
(en-Nahl 15/127-128)

– Bazı âyetlerde teminât yer alıyordu: “Rasûlüm! Rabbinin 
hükmü yerine gelene kadar sabret. Çünkü sen bizim himâye-
mizde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd 
ile tesbih et!” (et-Tûr 52/48)

 “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen âyetleri tebliğ et. 
Eğer böyle yapmazsan O’nun elçilik vazifesini yerine getirmemiş 
olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, 
kâfirler topluluğunu doğru yola erdirmez.” (el-Mâide 5/67)

2. Kur’ân-ı Kerîm’in kısım kısım indirilmesinin bir sebebi de Allah 
Rasûlü’nün ve mü’minlerin inen âyetleri okuyup ezberlemelerini ve 
anlamalarını kolaylaştırmaktı. Eğer Kur’ân-ı Kerîm bir defada inseydi 
onu ezberleyip anlamak oldukça zor olurdu. Zira o günlerde okuma 
yazma nispeti oldukça düşük olduğu gibi okuma ve yazma malzemesi 
de gayet azdı. Kur’ân’ın kısım kısım indirilmesiyle mühim konular 
farklı şekillerde tekrar tekrar anlatılarak net bir şekilde anlaşılması 
sağlanıyor, yazıyla kaydedilmesi de kolaylaşıyordu.

3. Bu konuda diğer bir sebep, ilâhî hükümleri insanlara peyder-
pey tebliğ etmek, bunları mü’minlerle birlikte tedrîcî olarak tatbik 
etmekti. Zira insanın terbiye edilmesi zaman ister. Onların kalplerinde 
îmanı kökleştirerek ibadet ve muâmelâta dair ilâhî emirleri yapmaya 
iknâ etmek, kademe kademe gerçekleştirilecek bir eğitimi gerektirir. 
Kur’ân’ın nüzulünün 23 seneye yayılması insanların bu dönüşümünü 
gerçekleştirmiştir. Hz. Âişe vâlidemiz bu konuda şöyle demiştir:

“İlk nâzil olan sûre mufassal sûrelerden54 biri idi. Bunda cennet ve 
cehennemden bahsediliyordu. Helâl ve harâma dâir hükümler ise ancak 

54  Mufassal sûreler, Mushaf-ı Şerîf’in son bölümü olup, tercih edilen görüşe göre 50. 
sûre olan Kâf’tan itibâren Nâs’a kadarki kısımdır. Kısalığı sebebiyle sık sık Besmele 
ile ayrıldığı için bu isim verilmiştir.
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insanlar İslâm’a tam olarak ısındıktan sonra nâzil olmaya başladı. Eğer 
ilk defâ “İçki içmeyin!” emri inseydi insanlar:

“–Biz içkiyi kesinlikle bırakmayız!” derlerdi. Yine ilk olarak “Zinâ 
etmeyin!” emri gelseydi insanlar aynı şekilde: 

“– Biz zinâyı aslâ bırakmayız!” derlerdi. Ben Mekke’de oyun oyna-
yan bir çocukken Muhammed u’a, “Hayır, onlara va’dedilen (asıl 
azab) vakti, kıyâmettir. İşte o an, cidden çok dehşetli ve çok acıdır”55 
(gibi îman ve kıyâmetle alâkalı) âyetler nâzil olmuştu. (Muâmelâtla alâ-
kalı hükümler ihtivâ eden) Bakara ve Nisâ sûreleri ise ancak ben onun 
yanında iken (Medîne’de) inmiştir.”56

Toplumda iyice kökleşmiş olan içki, kumar, fâiz gibi bir kısım 
haramların ortadan kaldırılması; oruç, zekât ve hac gibi nefislere zor 
gelen ibadetlerin yerleştirilmesi hep bu usulle yani tedricen olmuştur. 
Kur’ân-ı Kerîm hitap ettiği fertleri ve toplumu çok yakından takip etmiş, 
meydana gelen tüm değişim ve gelişimi derin bir nazarla izlemiş, ortaya 
çıkan yeni hadiselerde mü’minlerin ihtiyaçlarını görüp müşkillerini hâl-
letmiş, onlara en güzel şekilde rehberlik etmiştir. Meselâ içkinin haram 
kılınması dört merhalede olmuştur. Birinci merhalede:

 ِانَّ 
ط

َوِمْن َثَمَراِت النَّ۪خيِل َواْلَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا
َيًة ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن ۪في ٰذِلَك َلٰ

“Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının meyvelerinden hem 
sarhoşluk veren bir içki hem de güzel bir rızık elde ediyorsunuz. 
Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için kesin bir delil 
vardır”57 âyeti inmişti. İçkinin güzel bir şey olmadığını anlayan bir kısım 
sahâbîler onu bırakmakla birlikte henüz haram kılınmadığı için içmeye 
devam edenler de olmuştu.

İkinci merhalede Hz. Ömer, Muâz b. Cebel ve sahâbeden bir grup 
Rasûlullah r Efendimiz’e gelerek: “Ya Rasûlallah bize içki hakkında 
fetvâ ver. Çünkü o aklı gidermektedir” dediler. Bunun üzerine: 

55  el-Kamer 54/46.
56  Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 6.
57  en-Nahl 16/67.
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ا ِاْثٌم َك۪بيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِسۘ  َيْسـَُٔلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِرط ُقْل ۪فيِهَمٓ
ا اَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَماط َوِاْثُمُهَمٓ

“Rasûlüm! Sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. Şöyle de: 
«Onlarda büyük bir günah ve zarar, bununla birlikte insanlar için 
birtakım faydalar da vardır; fakat günah ve zararları faydalarından 
daha büyüktür”58 âyeti indi. Bu âyetin inişinden sonra bir takım müs-
lümanlar içki içmeye devam edip: “Biz faydasını alır kötülüğünü terk 
ederiz” dediler. Bir kısmı ise içki içmeyi terk edip: “İçinde pek büyük 
bir günah olan bir şeye bizim ihtiyacımız yok” dediler.

Üçüncü merhalede Abdurrahmân b. Avf t, içki içenlerden bazılarını 
evine dâvet etmişti. Yemekte içki içtiler ve sarhoş oldular. Namaz vakti 
olunca namaza durdular. İmam “Kâfirûn” sûresini okumaya başladı. 
Şöyle diyordu: “De ki: Ey kâfirler, ben sizin ibâdet ettiğinize ibâdet 
ederim.” Sûrenin sonuna kadar “ibâdet etmem” ifâdelerini hep “ibâdet 
ederim” şeklinde okudu. Bunun üzerine:

ٰلوَة َواَْنُتْم  َيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َل َتْقَربُوا الصَّ
ُسَكاٰرى َحتّٰى َتْعَلُموا َما َتُقولُوَن

“Ey îman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilecek derecede 
ayıkıncaya kadar namaza yaklaşmayın”59 âyeti nâzil oldu.60 Bu âye-
tin nüzûlünden sonra içki içenler epey azaldı. İçkiyi terkedenler: “Bizi 
namazdan alıkoyan bir şeyde hayır yoktur” dediler. Bazı kimseler ise 
namaz vakti dışında olmak üzere içki içmeye devam ettiler. Meselâ yatsı 
namazından sonra içiyor, sabahleyin sarhoşluğu gitmiş oluyordu. Veya 
sabah namazından sonra içiyor ve öğle vakti gelinceye kadar ayılıyordu.

Dördüncü merhalede İtbân b. Mâlik bir ziyâfet tertip edip müs-
lümanlardan bazılarını dâvet etmişti. Dâvet edilenlerin içinde Sa‘d b. 
Ebî Vakkâs t da vardı. İtbân misafirleri için deve kellesi kızartmıştı. 

58  el-Bakara 2/219.
59  en-Nisâ 4/43.
60  Vâhidi, Esbâbu’n-nuzûl, s. 73.
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Ondan doyuncaya kadar yediler ve sarhoş oluncaya kadar da içki içtiler. 
Sonra nesepleriyle övünmeye ve bu konuda şiirler söylemeye başladılar. 
Bu sırada Sa‘d, Ensâr’ı hicveden, kötüleyen bir şiir söyleyip kavmiyle 
övününce bir adam, devenin çene kemiğini alarak Sa‘d’ın başına vurup 
yardı. Sa‘d, Rasûlullah r’e gelerek Ensârîyi şikâyet etti. Bunun üzerine 
içkiyi kesin olarak yasaklayan şu âyetler indi:

َيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُٓوا ِانََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَْنَصاُب َواْلَْزَلُم ِرْجٌس 
ْيَطاُن  ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن ﴿90﴾ ِانََّما يُ۪ريُد الشَّ ِمْن َعَمِل الشَّ
ُكْم َعْن  اَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَّ اَْن يُوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضٓ

ٰلوِةۚ َفَهْل اَْنُتْم ُمْنَتُهوَن ﴿91﴾ ِ َوَعِن الصَّ ِذْكِر اللّٰ

“Ey îman edenler! İçki, kumar, tapınmak ve putlara kurban 
kesmek için dikilen taşlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. 
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Hiç şüphesiz şeytan içki 
ve kumar yoluyla sizin aranıza ancak düşmanlık ve kin bırakmak, 
sizi Allâh’ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık 
bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?” (el-Mâide 5/90-91)61

4. Kur’ân’ın kısım kısım indirilmesinin bir sebebi de inkârcıların 
devamlı ortaya attığı asılsız iddiaları, kafa karıştırıcı soruları, şüphe 
uyandırıcı misalleri zamanında cevaplandırmak, gerekli îzahı anında 
yapmaktı. Böylece Allah Rasûlü’ne yöneltilen soru, itiraz ve iddialar 
tekrar tekrar ele alınıp muhtelif şekillerde cevaplandırılarak zihinlerde 
herhangi bir soru işareti bırakılmıyordu.

5. Gelen vahiyler kolayca yazılıp ezberlenerek en sağlam şekilde 
korunabilmiştir.

Böylece İslâm 23 senede tefsir edilerek hayata geçirilmiş ve topluma 
muazzam bir İslâm kültürü yerleşmiştir. Bunları düşündüğümüzde İslâm 

61  Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr, 1: 374; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 43; Taberî, Câmi’u’l-
beyân, 7: 45-46; Ebû Muhammed Huseyn b. Mes‘ûd el-Beğavî (v. 516/1122), 
Meâlimü’t-Tenzîl fî tefsîri’l-Kur’ân, thk. Muhammed Abdullah en-Nemr - Osman 
Cum‘a Dumeyriyye - Süleyman Müslim el-Harş (Dâru’t-Taybe, 1417/1997), 1: 277.
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kültürünün basit bir kültür olmadığını anlarız. Dolayısıyla onu en güzel 
şekilde anlayıp hazmedebilmek için yüzeysel çalışmalar yeterli değildir. 
Ciddî bir şekilde ve uzun müddet teksîf olmak, kaynakların derinliğine 
inmek gerekir. Kısa ve sathî araştırmalarla İslâm hakkında fikir yürütmeye 
kalkanlar hep hata eder ve yanlıştan yanlışa sürüklenirler.

4. Kur’ân-ı Kerîm İlâhî Koruma Altındadır
Kur’ân-ı Kerîm cinlerin ve insanların tahrifinden korunmuş yegâne 

ilâhî kitaptır. Onun membaının tamamen ilâhî olduğu ve onda hiçbir 
beşer izi bulunmadığı âyet-i kerîmelerde şöyle ifade edilir:

“Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi 
elinle yazabiliyordun; öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar 
şüpheye düşerlerdi.” (el-Ankebût 29/48)

“O Allah ki, ümmîlere kendi içlerinden, onlara âyetlerini oku-
yacak, onları her türlü günah kirlerinden temizleyip arındıracak, 
onlara kitâbı ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermiştir. 
Oysa onlar, daha önce apaçık bir şaşkınlık ve sapıklık içindeydi-
ler.” (el-Cuma 62/2)

Cenâb-ı Hak önceki kitapları korumayı taahhüd etmemiş, onları 
koruma vazifesini o ümmetin âlimlerine ve zâhidlerine bırakmıştı.62 
Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur 
vardır. (Allâh’a) teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm 
verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece 
hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allâh’ın kitabını korumakla vazife-
lendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu 
hâlde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi 
az bir karşılığa değişmeyin. Allâh’ın indirdiği ile hükmetmeyenler 
kâfirlerin ta kendileridir.” (el-Mâide 5/44)

62  Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki 
gavâmızı’t-Tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
Arabî, 1407), 1: 636-637.
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Bu âyet-i kerîmeden, kendisini Allâh’a vermiş olan rabbânîler 
ve âlimlerin, kitabullahın muhafazasına memur, onun üzerine gözcü 
ve murâkıb tayin edildiğini anlıyoruz. Ancak onlar bu vazifede kusur 
göstermişler ve ilâhî kitapları tahrif edilmiştir. Son ilâhî kitap ise kıya-
mete kadar bâkî kalacağı için Allah Teâlâ onun muhafazasını kullarına 
bırakmamış, bizzat kendi üzerine almıştır.

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’i nâzil olmadan önce, inzâl buyururken 
ve indikten sonra dâima muhafaza etmiştir. Değerli, tertemiz, emîn ve 
kuvvetli meleklerine yazdırmış, yine aynı vasıflara sahip olan Cebrâil 
u vâsıtasıyla Rasûlullah r Efendimiz’e indirmiştir. Nâzil olmadan 
evvel Kur’ân, “şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, 
tertemiz ve çok değerli sahifelerde”63 idi. Levh-i Mahfûz’da, lâyık 
olmayan her türlü şeyden korunuyordu.64 Oradan yeryüzüne inerken 
nasıl korunduğunu da şu âyetlerde görüyoruz:

“Biz onu (Kur’ân’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. 
Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (el-İsrâ 17/105)

“Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik. Ve (onu) 
her türlü isyankâr şeytanî güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce 
topluluğu dinleyemezler, (bölgeden) uzaklaştırmak için üzerlerine 
her yönden atış yapılır; ayrıca onlar (âhirette de) bitmez bir azaba 
çarptırılacaklardır. Ancak, (o yüce topluluktan) bir bilgi kırıntısı 
kapan olursa onu da delip geçen bir ışık topu kovalar.” (es-Sâffât 

37/6-10)

“Hakikaten biz (cinler), göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar 
ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Hâlbuki biz (daha önce, 
göğü) dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk; 
fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev 
topuyla karşılaşıyor.” (el-Cin 72/8-9)

“Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz; ancak elçi olarak seçtiği 
başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve 
her şeyin sayısını belirlediği hâlde, Rablerinin mesajlarını tebliğ 

63  Abese 80/13-16.
64  el-Vâkıa 56/77-79.
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ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından 
gözcüler gönderir.” (el-Cin 72/26-28. Bkz. el-Mülk 67/5)

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’i inişi esnasında cin ve şeytan saldı-
rılarından, indikten sonra azılı müşriklerin tahrifinden koruduğu gibi, 
kıyâmete kadar da bu korumasına devam edeceğini müjdelemiştir:

ْكَر َوِانَّا َلُه َلَحاِفظُوَن ْلَنا الّذِ ِانَّا َنْحُن َنزَّ
“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu 

da elbette biziz.” (el-Hicr 15/9)

“…Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan 
başka bir sığınak da bulamazsın.” (el-Kehf 18/27)

“Kur’ân kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka 
cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir 
kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm 
ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiş-
tir.” (Fussılet 41/41-42)

Allah Teâlâ, Kitâb-ı Kerîm’ini mûcizevî bir kelâm kılmak sûretiyle 
de muhafaza altına almıştır. Böylece insanlar ve cinler onda herhangi 
bir tahrif ve ilave yapamadıkları gibi ona benzer bir söz de getireme-
mişlerdir. Böyle bir şeyi yapmış olsalar onların ifadeleri Kur’ân’ın 
mûcizevî ifadelerinden derhal ayrılacağı için aklı başında kimse buna 
inanmayacaktır. Kur’ân’ın muhteşem üslûbu, muhkem bir kale gibi 
kuşatarak onu beşer müdahalesinden korumuştur.

Hâsılı bugüne kadar Kur’ân-ı Kerîm’e yönelik hiçbir şeytânî ve 
beşerî müdâhale teşebbüsü maksadına ulaşamadığı gibi, kıyâmete kadar 
da bu tür teşebbüsler, dâimâ neticesiz kalmaya mahkûmdur. Hiçbir 
insan ve cin şeytanı onu değiştiremez, tahrif edemez, ona herhangi 
bir bâtıl karıştıramadığı gibi ondan herhangi bir hakkı da eksiltemez.

Bu ilâhî muhafazanın yakın zamandaki bir tecellîsini nakledelim:

17. asırdan beri Avrupalılar, kendi dinlerinin kitabındaki büyük fark-
lılıkları görünce bundan rahatsız oldukları için bu psikoloji içinde Kur’ân 
üzerinde çalışmaya başladılar. Hattâ bazı müsteşrikler Kur’ân nüshaları 
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üzerinde de benzeri bir çalışmanın yapılmasını üniversitelerine teklif 
ettiler. Münih Üniversitesi bu teklifi kabul etti ve onun bünyesinde 
Kur’ân Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. Gayeleri dünyadaki mevcut 
bütün Kur’ân nüshalarının fotoğraflarını imkân nisbetinde toplamak 
idi. Toplama işini gerçekleştirdikten sonra nüshaları karşılaştırdılar. 
Bu iş yaklaşık altmış yıl kadar sürdü. Bu enstitünün faaliyetlerini bilen 
ve bazı üyeleri ile görüşen Muhammed Hamîdullah, bu konuda şu 
bilgileri vermektedir: 

“Ben Fransa’da öğrenci iken 1934 yılında adı geçen Enstitünün 
müdürü Kur’ân nüshalarının sûretlerini almak için Paris’e gelmişti. 
Paris’deki Millî Kütüphane’de (Bibliotheque Nationale) Hicrî ikinci 
asırdan kalan en az iki Kur’ân nüshası mevcuttur. Bu zâtı ziyaret 
etmiş ve meşgul oldukları iş hususunda kendisiyle konuşmuştuk. 
1934 yılına kadar toplamış oldukları nüsha sayısının 42 bin olduğunu 
söyledi. Bu büyük rakam dünyanın çeşitli yerlerinden alınmış muhtelif 
asırlara âit tam veya noksan nüshaların fotoğraflarını ihtiva ediyordu. 
1934 yılında nüshaları karşılaştırmaya devam ediyorlardı. Enstitünün 
kütüphanesinde Kur’ân tefsirlerini ve kıraat ilmine dair kitapları da 
toplamışlardı. Zira bunlarda sık sık diğer kırâatlar da zikrolunur. Meselâ 
Fâtiha Sûresi’ndeki Mâlik ve Melik kırâatları gibi. Onların gayeleri bu 
bilgileri de toplamaktı.

Daha sonra İkinci Dünya Harbi başladı. Harp sırasında, bir Ameri-
kan bombası Münih Üniversitesi’ndeki bu enstitüye isabet etti. Binanın 
içinde bulunan şahıslarla birlikte toplanan malzeme de mahvoldu. Fakat 
bu imha hadisesi, benzer bir teşebbüsü imkânsız hâle getirmiş değildir. 
Zira Münih’te ortadan kalkan nüshalar, Kur’ân nüshalarının asılları değil 
fotoğrafları idi. Prof. Pretzl, bu enstitünün üçüncü müdürü oluyordu, 
kendisi de bombardımanda ölmüştü. Enstitüde büyük âlimler ile onların 
birçok yardımcıları vardı. Bunlardan biri Jeffery adlı Amerikalı bir âlim 
idi. Bu şahıs, Kur’ân’daki rivayet farklarını bulmaya çalışırdı. Nitekim 
İbn Ebî Davud’un bu konu ile ilgili “Kitâbu’l-Mesâhif”ini neşretmişti. 
Jeffery’nin Abdulmuîd Han adlı benim de arkadaşım olan bir talebesi 
vardı. Jeffery İkinci Dünya Harbi’nden az önce, enstitünün çalışma-
ları hakkında bazı notlar yayınlamıştı. Ben bu notları göremedim. Bu 



77

kur’ÂN-ı kErÎm aLLaH kELÂmıDır     

sıralarda Abdulmuîd Han da vefat etmişti. Yalnız onun bana şifâhi 
olarak naklettiğine göre Jeffery notlarında açıkça şöyle diyordu:

“Biz, şimdiye kadar rivayet farkı göremedik; gördüğümüz, kâtib 
hatasından ileri gelmiş olan istinsah farklarıdır.”

Biz de meselâ bir mektup yazdığımızda, farkında olmadan hata 
yaparız. Bazı kâtipler de Kur’ân’ı istinsah ederken yanılarak hatalar 
yapmışlardır. Buna dair bir misâl verelim: Kur’ân’da “Bismillâhirrah-
mânirrahîm” yerine “bismillâhirrahman” gördüğümüzde bu, rivayet 
hatası da olabilir, kâtip hatası da. Bu durum bir tek sûrede ve sûrenin 
başında vâkî olursa kâtibin hatası olduğuna hükmederiz. Fakat bütün 
sûrelerde görülürse rivayet hatası sayılır. Bu enstitünün bombardıman 
edilişine (hatırladığıma göre 1946 senesine) kadar Jeffery, sadece 
istinsah hatası bulduklarını, rivayet hatası müşahede etmediklerini 
söylüyor. Bu çalışma sonuçlanmamıştı; muhtemelen karşılaştırmadıkları 
nüshalar da vardı…

Bu enstitünün çalışması altmış sene devam etmişti; bu çalışmayı 
bütün Hristiyan ve Yahudi âlemi biliyordu. Çalışmaya çok sayıda âlim 
katılmıştı. Onların ellerinde olan veya görebilecekleri yerlerde bulunan 
çok nüsha vardı. Kur’ân’da ihtilaf olsaydı, bu âlimlerin incelemelerinin 
bunu ortaya koyması gerekirdi. Bunu göstermenin, kendilerince ciddî 
sebepleri de vardı. İncil’de iki yüz bin varyant bulmuşlardı; Kur’ân’da 
da fark bulmaya muhtaç idiler. Kur’ân’da bu farkları bulsalardı “İşte 
bakın! Kur’ân’a da güvenilmez, onda da ihtilâflar var” der gibilerden, 
farkları ifşa etmeleri gerekirdi.65

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i muhâfaza etme va‘dini gerçekleş-
tirmek için önce onun okunup ezberlenmesini kolaylaştırmış,66 onu 
en gelişmiş dilde indirmiş, onun için hâfızası ve anlayışı kuvvetli, niyeti 
sağlam, istikâmet üzere güçlü bir ümmet yaratmıştır. Her devirde 

65  Bkz. Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah, “The Practicability of Islam in This World”, 
Islamic Cultural Forum (Tokyo, Nisan 1977), s. 15; a.mlf., Kur’ân-ı Kerîm Târihi 
Ders Notları (Erzurum 1978), s. 10-11; A. Jeffery, Materials, Preface (Leiden 
1937), s. 1; Muhammed Mustafa el-A‘zamî, Kur’ân Tarihi (İstanbul: İz Yayıncılık, 
2006), s. 260; Celâl Kırca, Kur’ân ve Bilim (İstanbul 1997), s. 114-116.

66  el-Kamer 54/17.
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mevcut olan bu insanlar Kur’ân’ın okunması, ezberlenmesi, yazılması 
ve matbaada tab edilmesi esnâsında âzamî hassâsiyeti göstermişlerdir. 
Meselâ Emevîler zamanında devlet; Âsım el-Cahderî, Nâciye bin Rumh 
ve Ali bin Asma‘ı insanların okumak için kopyaladıkları şahsî Mushafları 
inceleyerek içinde hatâ bulunanları imha etmekle vazifelendirmiştir.67 
Daha sonra da muhtelif heyetler kurularak Mushafların okunması, 
yazılması ve çoğaltılması kontrol edilmiştir. Meselâ son olarak Türki-
ye’de “Mushaflar ve Dîni Eserler Tedkîk Heyeti” nâmı ile ilmî, resmî 
bir müessese kurulmuştur ki başlıca vazifesi, Kur’ân’da yazım hatası-
nın zuhuruna fırsat vermemek tir. Bu sebeple, her asırda yüz binlerce 
hâfızın ezberlediği ve milyonlarca matbu ve yazma nüs haları bulunan 
Kur’ân-ı Kerîm’in velev bir harfinin olsun değiştirilmesine ihtimal 
yoktur. Bazı Mushaflarda matbaa hatası olsa bile bunun derhal tashih 
edileceği şüphesizdir. Bir de İslâm âleminde “İlmü Resmi’l-Kur’ân” 
ismiyle bir ilim tedvin edilmiştir. Bu ilim, Mushaflara mahsûs hatt-ı 
ıstılâhî ile kıyâsî olan resm-i hat arasında hangi kelimelerde muhalefet 
bulunduğunu ve bunun hikmetini göstermektedir. Bu ilmin gâyesi ve 
faydası pek yüksek olduğundan öğretilmesi ve öğrenilmesi farz-ı kifâye 
kabul edilmiştir.68

4.1. Kur’ân-ı Kerîm’in Ezberlenmesi

Kur’ân’ı telakkîde aslolan, ilk günden beri hep onu ezberlemek 
olmuştur. Allah Teâlâ sâlih kullarının kalplerini kelâmı için bir kap, 
sadırlarını da onu ezberlemeleri için mushaf kılmakla ümmet-i Muham-
med’e çok büyük bir lütuf ve ikramda bulunmuştur. Âyet-i kerîmede 
şöyle buyrulur:

“Fakat o (Kur’ân) kendilerine ilim verilmiş kimselerin sînelerinde 
parıldayan parlak âyetlerdir ve bizim âyetlerimizi ancak zâlimler 
inkâr eder.” (el-Ankebût 29/49)

Bu âyetten anlaşılacağı gibi Kur’ân’ın asıl vasfı sadırlarda parla-
maktır. Allah Teâlâ bir hadîs-i kudsîde Rasûlullah r Efendimiz’e şöyle 
buyurur:

67  İbn-i Kuteybe, Tevîlü müşkili’l-Kur’ân (Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), s. 37.
68  Bkz. Ömer Nasûhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, İstanbul 1973, I, 27.
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“Seni imtihan etmek ve seninle diğer insanları imtihan etmek 
için seni peygamber olarak gönderdim. Sana bir kitap indirdim ki 
onu su yıkayamaz! Onu uyurken ve uyanıkken okursun!”69 Kur’ân’ı 
su yıkayamaz, çünkü sadırlarda korunmaktadır. Uyurken de uyanıkken 
de Kur’ân mü’minin kalbinde durur ve onu istediği zaman kolayca 
okur.70 Zira Cenâb-ı Hak onu okuma, ezberleme ve öğüt alma için 
kolaylaştırdığını kuvvetli tekitlerle beyan buyurmuştur.71 Bu sebeple 
Kur’ân’ın tamamını ezberleyemeyen bir mü’min, kolayına geldiği ka-
darını ezberlemelidir.

Kur’ân-ı Kerîm dünya üzerinde en fazla ezberlenen kitaptır. Başka 
bir benzeri de yoktur. Onun kısım kısım nâzil olan âyet ve sûrelerini 
herkesten evvel Rasûlullah r ezberliyordu. Cebrâil u, vahyi Allah 
Rasûlü’ne okuduğunda, âyetlerin nazmı ve mânâları Efendimiz’in 
kalbine iyice yerleşiyordu. Rasûlullah r bu şekilde aldığı Kur’ân va-
hiylerini ezberliyor ve ezberden okuyordu.72 Nitekim âyet-i kerîmede 
şöyle buyrulur:

ط

ُ اَء اللّٰ َسنُْقِرئَُك َفَل َتْنٰسىۙ ﴿٦﴾ ِالَّ َما َشٓ
“Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın.” (el-

A‘lâ 87/6-7)

Allah Teâlâ, diğer âyetlerde de Rasûlullah r Efendimiz’e Kur’ân’ı 
ezberleteceğini, okutacağını ve mânâsını öğreteceğini va‘detmişti.73 
Daha sonra da şöyle buyurmuştu:

“Sana vahyi tamamlanmadan Kur’ân’ı okumada aceleci dav-
ranma ve “Rabbim! İlmimi arttır” de.” (Tâhâ 20/114)

Bu âyetler, daha önce inen Kıyâme sûresinin 17-19. âyetlerini 
hem tefsir hem de tekid etmektedir. Zira orada Allah Rasûlü’ne dilini 

69  Müslim, Cennet, 63; Ahmed, 4: 162.
70  Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî (ö. 676/1277), el-Minhâc fî şerhi Sahîhi 

Müslim b. Haccâc (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1392), 17: 198; Ahmed 
(Arnaût), 29: 34-35.

71  el-Kamer 54/17, 22, 32, 40.
72  el-Bakara 2/97; eş-Şu‘arâ 26/192-195.
73  el-Kıyâme 75/16-19.
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kıpırdatmaması söylenirken bunun ne kadar süreceği açıklanmamıştı. 
Daha sonra inen bu âyet ise, Rasûlullah r’e, Cebrâil’in getirdiği vahyin 
tamamını dinledikten sonra okumaya başlamasını emretmiştir.

Bu âyetlerde Kur’ân’ı ezberleme metoduyla ilgili mühim esaslara 
temas edilmektedir:

– Öncelikle hocayı düzgün bir şekilde dinlemek emredilmiştir. Zira 
ancak bu sâyede doğru bir ezber yapılmış olur.

– Dikkatli olmak, zihni toplamak, ezberi engelleyici hâl ve hareket-
lerden uzak durmak gerekmektedir.

– Allâh’a tevekkül ederek, O’nun kendi kitabını ezberlemeye çalı-
şanlara yardım edeceğini bilmelidir.

– Bir de ilmimizi artırması için Allâh’a dua etmelidir.

Rasûlullah r Kur’ân-ı Kerîm’i her vesileyle devamlı ezberden 
okurlardı. Bu durum sahabenin Kur’ân’ı ezberlemesini kolaylaştırırdı. 
Rasûlullah r kıldırdığı namazlarda bize göre uzun sayılabilecek sûreler 
okurlardı. Hele gece namazlarında kıyâm ve kıraati gerçekten uzun 
olurdu. Cüzlerle ifade edilecek derecede Kur’ân tilâvet ederlerdi. Şu 
rivâyet bu açıdan ne kadar dikkat çekicidir:

Bir gün nâfile namaz kılmakta olan Efendimiz’e iktidâ ederek na-
maza duran Huzeyfe t şöyle anlatıyor: 

“Bir gece Allah Rasûlü’yle beraber namaza durdum. Bakara sûresini 
okumaya başladı. Ben içimden, «Yüzüncü âyete gelince rukûya varır» 
dedim. Yüzüncü âyete geldikten sonra da okumasını sürdürdü. «Her-
halde bu sûre ile iki rekât kılacak» diye zihnimden geçirdim. Okumasına 
devam etti. «Sûreyi bitirince rükûya varır» diye düşündüm. Ancak yine 
devam etti.”

Rasûlullah r bu şekilde Âl-i İmrân ve en-Nisâ sûrelerini de oku-
muşlar. Huzeyfe t onun bu esnadaki kıraatini de şöyle tavsif ediyor:

“Ağır ağır okuyor; tesbih âyetleri geldiğinde « ِ  ,diyor «ُسْبَحاَن اللّٰ
duâ âyeti geldiğinde duâ ediyor, istiâze âyeti geldiğinde de Allâh’a 
sığınıyordu. Sonra rükûya vardı, «ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم» demeye başladı. 
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Rükûu da kıyâmı kadar sürdü. Sonra, «ِلَمْن َحِمَدُه َربََّنا َلَك اْلَحْمُد ُ  «َسِمَع اللّٰ
diyerek doğruldu. Rükûda kaldığına yakın bir müddet kıyamda durdu. 
Sonra secdeye vardı. Secdede, «ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَْعٰلى» diyordu. Secdesi de 
kıyâmına yakın uzunlukta sürdü.”74

Allah Rasûlü r’in ve ashâbının her gün düzenli bir şekilde Kur’ân-ı 
Kerîm’in yedide birini okuma âdeti vardı.75 Böylece Rasûlullah r ile 
birlikte sahâbe-i kirâm da durumlarına göre Kur’ân-ı Kerîm’i ezberli-
yorlardı. Bu şekilde Kur’ânı ezberleyen pek çok sahâbînin ismi geç-
mektedir. Bunların bir kısmı Kur’ân’dan bazı sûreleri ezber bildikleri 
gibi, içlerinden Kur’ân’ı başından sonuna kadar ezberleyen “hâfız”lar 
da vardı.76

Rasûlullah r Efendimiz âyetler ve sûreler nâzil oldukça onları 
hemen ashabına ezberletmeye çok büyük ihtimam gösterirlerdi. “Sizin 
en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir”77 buyurmak sûretiyle 
buna teşvik ederlerdi. Sahabe-i kirâm, inzâl edilen âyetleri bizzat yaz-
mak veya yazmayı bilmiyorsa birisine kendisi için yazdırıvermek için 
güçleri yettiğince koşar, Kur’ân’ı indiği gibi ezberlemek maksadıyla 
sabah akşam Allah Rasûlü’ne okurlardı. Öyle ki bu gayrete şaşıran 
kâfirler, ileri geri konuşmaya başlamışlardı. Kur’ân’da bu durum şöyle 
ifade edilir:

“İnkâr edenler; «Bu (Kur’ân), olsa olsa onun uydurduğu bir 
yalandır. Başka bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir» 
dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvur-
muşlardır. yine onlar dediler ki: «(Bu âyetler), onun, başkasına 
yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan, öncekilerin 
masallarıdır».” (el-Furkân 25/4-5)

74  Müslim, Müsâfirîn, 203. Krş. Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî (v. 
852/1449), el-Metâlibü’l-âliye bi-zevâidi’l-mesânîdi’s-semâniye, haz. Sa‘d b. 
Nâsır b. Abdilaziz eş-Şesrî (Dâru’l-Âsıme - Dâru’l-Ğays, 1419-1420), 4: 389/585.

75  Bkz. Müslim, Müsâfirîn 142; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 9; İbn Mâce, Salât 178.
76  Abdurrahman b. Ebî Bekir, Celâlüddin es-Süyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân, 

thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim (el-Hey’etü’l-Mısrıyyetü’l-Âmmetü li’l-Kütüb, 
1394), 1: 72.

77  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Ebû Dâvud, Vitr, 14; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; 
İbn Mâce, Mukaddime, 16; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2; Ahmed, 1: 153.
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Civar kabilelerden Medîne’ye gelen heyetler ve kalacak yeri olma-
yan muhacirler, Allah Rasûlü’nün gözetimi altında Mescid-i Nebî’nin 
sofasında barınır, orada devamlı Kur’ân’ı okur, birbirlerine dinletir ve 
müzâkere yaparlardı. Bu esnada mescidi arı vızıltısı gibi bir uğultu kap-
lardı. Nitekim, “Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek 
ibadet edenlerle birlikte candan sebat et!”78 âyeti onlar hakkında 
nâzil olmuştur. Suffe ismi verilen bu mübarek mekân, serî bir şekilde 
Kur’ân muallimleri yetiştiren ve dışarıdan İslâm’ı öğrenmek için gele-
rek bir müddet orada kalan insanların en kaliteli eğitimi tatbikî olarak 
aldığı bir medrese hüviyetinde idi. Rasûl-i Ekrem r onları bir müddet 
sonra muhtelif kabilelere hoca olarak veya kendi kabilelerine tebliğci 
olarak gönderirlerdi. Bunlardan 70 hâfız Bi’r-i Maûne fâciasında pusuya 
düşürülüp şehid edildiğinde Rasûlullah r buna çok üzülmüş ve bir ay 
boyunca hainlere beddua etmişlerdi.79 Bu hadiseden sonra sahabenin 
Kur’ân hıfzı konusunda gösterdiği ihtimam daha da artmıştı.80

Bu sebeple Allah Rasûlü r vefat edip vahiy tamamlandığında pek 
çok kişi Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberlemiş, namazlarda okuyordu. 
Zira Müzzemmil sûresinin başında emredildiği üzere gecenin yarısın-
dan fazlasını namaz ve Kur’ân tilâvetiyle geçirebilmek için en azından 
Kur’ân’ın büyük bir kısmını ezberlemeleri gerekiyordu.

Daha sonra gelen İslâm ulemâsının en mühim esası da Kur’ân’ı 
ezberlemeden diğer ilimlere başlamamak olmuştur. Âlimlerin hayat-
larını okuduğumuzda hep küçük yaşta Kur’ân’ı ezberledikleri, sonra 
ilim talebine başladıkları kaydedilmektedir. İmam Nevevî ilim tâlibinin 
âdâbından bahsederken şöyle der: “Ezberlemeye, tekrar ve mütalaa-
ya en mühimlerinden başlamalı ve önem sırasına göre gitmelidir. İlk 
başlayacağı şey Kur’ân-ı Azîz’i ezberlemek olmalıdır. Zira o, ilimlerin 
en mühimidir. Selef, hadisi ve fıkhı ancak Kur’ân’ı ezberleyen kimseye 
öğretirlerdi.”81

78  el-Kehf 18/28.
79  Bkz. Ahmed, 3: 235, 137; Buhârî, Cenâiz, 41, Cihâd 9, Vitr 7, Meğâzî 28; Müslim, 

İmâre, 147.
80  Kevserî, Makâlât, s. 25.
81  Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû‘ şerhu’l-Mühezzeb (Dâru’l-

Fikr, ts.), 1: 38.
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İlim yoluna girmeyen nice insan da Kur’ân’ı ezberlemeyi haya-
tının ideali hâline getirmiş ve bunu gerçekleştirmiştir. Bütün bunlar 
gösteriyor ki tarih boyunca hiçbir millet, kendilerine gönderilen ilâhî 
kitaba, Ümmet-i Muhammed’in Kur’ân’a gösterdiğinden daha fazla 
itina göstermemiştir. Müslümanlar, ilk günden beri Kur’ân-ı Kerîm’le 
uzaktan yakından alâkası olan her şeyi muhafaza, mütâlaa ve tedvin 
konusunda diğer ümmetleri geride bırakmışlardır. Hiçbir ümmetin ken-
dilerine gelen kitabı küçüğüyle büyüğüyle, genciyle yaşlısıyla, şehirlerde, 
köylerde asırlar boyunca ezberleyerek muhafaza ettiğine tarih şahitlik 
etmemiştir. Merkezlerden en uzak köşelerde bile Kur’ân’ı okuyan biri, 
bir kelimesinde veya harfinde hata edecek olsa kendisine doğruyu 
gösterecek kimseler mutlaka bulunur. Kur’ân-ı Kerîm’den başka hiçbir 
kitap bu itinaya nâil olamamıştır.82

Kur’ân-ı Kerîm’in korunup en sağlam bir şekilde günümüze kadar 
gelmesinde “ezber” kadar “yazı”nın da büyük bir rolü olmuştur:

4.2. Kur’ân-ı Kerîm’in yazıya Geçirilmesi

Kur’ân-ı Kerîm, okuma ve yazmanın çok az olduğu ümmî bir top-
luma inmeye başladı. Bu sebeple ilk inen âyetlerde hemen okumanın, 
yazmanın, kalemin, kitabın ve satırların ehemmiyetine dikkat çekildi. 
Ümmî bir toplumu ilim ve irfan sahibi medenî bir toplum hâline getir-
mek için okumanın, araştırmanın ve kalemle yazmanın şart olduğuna 
vurgu yapıldı. İlk inen âyetlerde şöyle buyruldu:

“yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alâktan (asılıp tutunan 
zigottan) yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) 
insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (el-Alak 

96/1-5)

 İkinci vahiyde ise şöyle buyruldu:

ٓن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَنۙ ﴿1﴾
82  Muhammed Zâhid el-Kevserî (v. 1952), Makâlâtü’l-Kevserî, el-Envâr, 1373, s. 23. 

Bkz. Itır, Cem‘u’l-Kur’âni’l-Kerîm, s. 43-51; Murat Kaya, Hz. Ebû Bekir t’ın 
Kur’ân’a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri, İstanbul: Erkam Yayınları, 1440/2018, s. 
160-162; a.mlf., Ebedî Yol Haritası İslâm, İstanbul: Erkam Yayınları, 1430/2009, 
s. 223-228.
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“Nûn. Kaleme ve kalem ehlinin satır satır yazdıklarına yemin 
olsun!” (el-Kalem 68/1)

Kur’ân-ı Kerîm’in başta gelen isimlerinden birinin “kitap” olması 
ve sık sık tekrarlanması da, zımnen onun yazılması gerektiğini hatır-
latıyordu.

Bu âyetlerin mânâsını en iyi anlayan kişi hiç şüphesiz Allah Rasûlü 
r idi. Bu sebeple O, kalb-i şerîflerine inen âyetleri bir taraftan hemen 
insanlara tebliğ ederken, bir taraftan da hiç ara vermeden yazdırıyor-
lardı. Efendimiz’in pek çok vahiy kâtibi vardı. Rivâyetlere bakıldığında 
bunların sayısının altmış beşe (65) kadar çıktığı görülür. Âyetler indikçe 
Sevgili Peygamberimiz, kâtiplerden müsait olanları çağırır ve onlara 
vahyi yazdırırdı. Onlar da, inen âyetleri zamanın yazı malzemeleri üze-
rine yazarlardı. Bu malzemeler hurma ağacının yaprakları, kabukları, 
kürek ve kaburga kemikleri, işlenmemiş deri, ince deri (rakk), çanak 
çömlek, parşömen, tahtadan yapılmış levhalar ve bezler idi. Yazma 
işlemi bittikten sonra Rasûlullah r, vahiy kâtiplerine yazdıklarını okutur 
ve hataları varsa düzeltirdi.83 Bu hususta meşhur vahiy kâtibi ve hâfız 
sahâbi Zeyd b. Sâbit t şöyle der:

“Rasûlullah r bana vahyi yazdırıyor ve bitirince de yazdığım vahyi 
okutuyorlardı. Eğer herhangi bir yanlış veya noksan bulurlarsa bunu 
hemen tashih ediyorlardı. Ben de ancak ondan sonra kalkıp söz konusu 
vahyi insanlara bildiriyordum.”84

Kısım kısım inen âyet ve sûrelerin Kur’ân’ın neresine yerleştiri-
leceği Cenâb-ı Hak tarafından bildiriliyor, Cebrâil u bunları Allah 
Rasûlü’ne tarif ediyor, Efendimiz r de kâtiplerine yazdırıyorlardı.85 
Sağlam bir şekilde yazılmış olan bu sahife Allah Rasûlü’ne teslim 
edilip hâne-i saadete konuyordu. Ashâb-ı kiramdan isteyenler, sonra 
kendileri için şahsî nüshalar istinsah edebiliyorlardı. Rasûlullah r de 
inen âyetleri önce erkek sonra da kadın sahâbîlere tebliğ ediyorlardı. 
Müslümanlar da gelen vahyi ezberliyor, bir kısmı da yazarak yanında 

83  Bkz. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân 4; Tirmizî, Menâkıb 74/3954.
84  Heysemî, Mecma’u’z-zevâid, 1: 152; 8: 257.
85  Buhârî, Tefsîr 2/45; Ebû Dâvûd, Salât 120-121/786; Tirmizi, Tefsir 9/3086.
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muhafaza ediyordu.86 Hattâ çok sayıda sahabînin yanında Kur’ân, 
yazı malzemelerine kaydedilmiş hâlde bulunuyordu. Çünkü ilk günden 
beri sahabilerin gelen vahiyleri yazdıkları veya bilenlere yazdırdıkları 
malumdur.87 Ancak Allah Rasûlü’nün son ânına kadar vahiy devam 
ettiği ve bazı âyet ve hükümlerin neshedilmesi muhtemel olduğundan 
Kur’ân sûrelerinin yazıldığı sayfalar, iki kapak arasına toplanıp kitap 
hâline getirilmemişti.88

Ashâb-ı kiramın bir kısmı hadîs-i şerîfleri de yazıyordu. Allah 
Rasûlü r birbirine karışmaması ve Kur’ân’a olan ilginin azalmaması 
gibi sebeplerle ilk zamanlar sahabe-i kiramın kendisinden Kur’ân’dan 
başka bir şey yazmasını yasakladıkları rivayet edilir.89 Ancak bunun 
geçici bir süre için olduğu anlaşılmaktadır.

Nâzil olan bütün âyet ve sûreler, Allah Rasûlü’nün hayatında bu 
şekilde yazıyla kaydedildi. Allah Rasûlü’nün ve ashâb-ı kiramın bu ih-
timamına bakarak, ihmal edilip yazılmayan veya kaybolan bir âyetin 
olduğunu düşünmek mümkün değildir. Cenâb-ı Hakk’ın kıyâmete 
kadar kalmasını takdir buyurduğu ve neshetmediği bütün âyetler ve 
sûreler, Allah’tan geldiği şekilde sağlam olarak kayıt altına alınmıştır. 
Bu hakikate işaret eden birkaç delili burada zikredelim:

– Abese sûresinin 11-16. âyetlerinde, bir tefsire göre, Kur’ân’ın ilk 
senelerde mevcut çok sayıdaki yazılı metinlerinden ve nüshalarından 
bahsedilmektedir:

َمٍةۙ ﴿13﴾  اَء َذَكَرُهۢ ﴿12﴾ ۪في ُصُحٍف ُمَكرَّ ٓ ِانََّها َتْذِكَرةٌۚ ﴿11﴾ َفَمْن َشٓ َكلَّ
﴾1٦﴿ 

ط

َرٍةۙ ﴿14﴾ ِباَْي۪دي َسَفَرٍةۙ ﴿15﴾ ِكَراٍم َبَرَرٍة َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ

86  Bkz. M. M. el-A’zami, Kur’ân Tarihi, s. 106-107; Muhammed Hamîdullah, Kur’ân-ı 
Kerîm Tarihi, trc. Salih Tuğ (İstanbul: İfav Yayınları, 2000), s. 42.

87  Bkz. Abese 80/13; el-Beyyine 98/2; Buhârî, Ezân, 54, Fedâilü’l-Kur’ân, 6; 
Beyhakî, Şuab, 4: 8/2108; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 12-13; A‘zamî, Kur’ân 
Tarihi, s. 105-116.

88  Ebû Abdillah Bedrüddin Muhammed b. Abdillah ez-Zerkeşî (v. 794), el-Burhân 
fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim (Dâru İhyâi’l-Kütüb, 
1376/1957), 1: 235; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 12; A‘zamî, Kur’ân Tarihi, s. 117.

89  Ahmed, 3: 12, 21, 39, 56; Müslim, Zühd, 72.
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“Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt 
alır. O, mukaddes sayfalardadır; yüce makamlara kaldırılmış, ter-
temiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde.” (Abese 80/11-16)

– Şu âyet-i kerîmeler, bir tefsire göre Kur’ân’ın yazılı olduğunu ve 
ona dokunmak için abdestli olmak gerektiğini haber verir:

 ِانَُّه َلُقْرٰاٌن َك۪ريٌمۙ ﴿٧٧﴾ ۪في ِكَتاٍب َمْكنُوٍنۙ ﴿٧8﴾
﴾٧9﴿ 

ط

ُروَن ُهٓ ِالَّ اْلُمَطهَّ َل َيَمسُّ
“Şüphesiz o, çok değerli, pek şerefli bir Kur’ân’dır. Korunmuş 

bir kitapta bulunur. Tertemiz olanlardan başkası ona dokunamaz.” 
(el-Vâkıa 56/77-79)

– “Allah tarafından, tertemiz sayfalar okuyan bir rasûl…”90 âyeti 
de Kur’ân’ın yazıldığını açıkça göstermektedir. 

– Hz. Ömer t, bi‘setin ilk yıllarında kız kardeşi ve eniştesinin 
evlerinde okudukları ve Tâhâ sûresinin baş tarafındaki âyetlerin yazılı 
bulunduğu sayfayı görmüş ve onu okuyarak îman nimetine erişmiştir.91

– Râfi b. Mâlik t Akabe Bey’atı’na katıldığında, Rasûlullah r o 
zamana kadar vahyedilmiş tüm âyet ve sûrelerden oluşan bir Kur’ân 
metnini ona teslim etmişlerdir. Râfi, Medîne’ye döndüğünde kendi 
mahallesinde inşâ ettirdiği ve İslâm âleminde ilk câmi diye bilinen mes-
cidde toplanan müslümanlara bu âyet ve sûreleri tilâvet ederdi. Yûsuf 
Sûresi’ni de Medîne’ye ilk defâ Râfi t getirmiştir.92

4.3. Allah Rasûlü’nün Kur’ân’ı Cebrâil’e Arzı

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r, her sene ramazan ayında Cebrâil 
u ile Kur’ân’ı birbirlerine karşılıklı olarak arz ederlerdi. Yani o vakte 
kadar inmiş olan âyetleri iki defa okumuş olurlardı. Son sene bunu iki 
defa yaparak 4 hatim yapmışlardı.93 Bu hadiseden vefatının yaklaştığını 

90  el-Beyyine 98/2.
91  İbn Hişâm, Sîret, 1: 368-371.
92  İbn Kesîr, el-Bidâye, 3: 152; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 2: 157.
93  Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 5, Fedâilü’l-Kur’ân, 7, Menâkıb, 25; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 

98-99; İbn Mâce, Cenâiz, 64; Ahmed, 1: 405, 6: 282; Kevserî, Makâlât, s. 26.
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anlayan Rasûlullah r, sahabeyi toplayarak Kur’ân’ı onlara son bir kez 
daha arzetmişlerdi. Buna “Arza-i Ahîra” denir.94 Arza-i ahîra’ya “Cem‘-i 
Nebevî: Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in Kur’ân’ı toplaması” ismi de verilir.95

İbn Mesûd t şöyle der: “Rasûlullah ve Cebrâil birbirlerine Kur’ân 
okumayı bitirdiklerinde ben de Allah Rasûlü’ne okuyordum ve Efendimiz 
benim okuyuşumun son derece güzel olduğunu söylüyordu.”96

Yine bir rivâyete göre Cebrâil u’la yapılan son mukabelenin ardın-
dan; Rasûlullah r, Zeyd b. Sâbit ve Übey b. Ka‘b, Kur’ân’ı birbirlerine  
okudular. Hattâ Allah Rasûlü r, Übey’e iki kez okudu.97

İslâm âleminde asr-ı saadetten günümüze kadar devam edegelen 
“mukâbele” geleneği, Rasûlullah r Efendimiz’in Cebrâil u ve ashâbıyla 
yaptığı bu karşılıklı arzdan bize kadar gelen güzel bir sünnettir. Bu faaliyet-
ler Kur’ân’ın korunup nesilden nesile nakledilmesine hizmet etmektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm’in muhafazası ve tebliği hususunda Rasûlullah r 
Efendimiz’in vefatından sonra Hulefâ-i Râşidîn’in de çok büyük hiz-
metleri olmuştur:

4.4. Hz. Ebû Bekir t’ın Kur’ân’a Hizmetleri

Rasûlullah r Efendimiz, hayatta oldukları müddetçe vahyin gelmesi 
devam ettiği için Kur’ân-ı Kerîm derlenip tek Mushaf hâline getiril-
memişti. Efendimiz’in vefâtından sonra, Hz. Ömer’in de teşvikleriyle 
Ebû Bekir t Kur’ân-ı Kerîm’i cem ettirmiştir. Bu mühim iş için çok 
zeki, dikkatli, müttakî, emin, âlim, hâfız, vahiy kâtibi ve arza-i ahîrede 
bulunmuş, Efendimiz’in Cebrâil’le olan mukâbelesini başından sonuna 
kadar dinlemiş ve elindeki yazılı nüsha ile karşılaştırmış olan Zeyd b. 
Sâbit t’ı vazifelendirdi. O, Kur’ân’ı sağlam bir metotla cem‘ ederek 
Müslümanların Kur’ân hakkında ihtilafa düşmesini önledi, onların dinî 
ve kültürel birliğini temin etti.98

94  Kevserî, Makâlât, s. 26.
95  Kevserî, Makâlât, s. 42.
96  Taberî, Câmi’u’l-beyân, 1: 28. Krş. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1: 405.
97  Mukaddimetân, s. 74, 227; Tâhir el-Cezâirî, et-Tibyân, s. 26.
98  Ekrem Z iyâ  Ömer î ,  Asru’ l -h i lâfet i ’ r - râş ide -muhâveletün 

li-nakdi’r-rivâ yeti’t-târîhiy ye vifka menâhici’l-muhaddisîn-, Riyâd, 1432, s. 74.
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Hz. Ebû Bekir zamanındaki cem‘ ile ilgili en meşhur rivayet Zeyd 
b. Sâbit’ten şu şekilde nakledilmiştir: Ebû Bekir t, mürtedlere (dinden 
dönenlere) karşı yapılan Yemâme savaşı esnasında beni çağırdı. Gittim. 
Yanında Ömer t oturuyordu. Hz. Ebû Bekir bana şöyle dedi:

“Bak! Ömer bana gelip; «Kurrâ’nın (Kur’ân âlimlerinin) de katılmış 
bulunduğu Yemâme savaşları şiddetlendi. Ben hâfızların şehit olarak 
tükenmelerinden, onlarla birlikte Kur’ân’ın da zayi olmasından kor-
kuyorum.99 Bu sebeple Kur’ân’ın cem‘ edilmesini emretmeni uygun 
görüyorum!» dedi. Ben bu teklifi; «Rasûlullah’ın yapmadığı bir işi nasıl 
yaparım?» diye kabul etmek istemedim.100 Ancak Ömer; «Bunda hayır 
var!» diye ısrar etti. Ben her ne kadar bu meseleye yanaşmak isteme-
diysem de Ömer, bunu ısrarla istedi. Sonunda Allah Teâlâ, Ömer’in 
dediklerine aklıma uygun gösterdi. Ben de meselenin lüzumuna aynen 
Ömer gibi inanmaya başladım.”

Sonra Ebû Bekir t bana yönelerek şunları söyledi: “Sen genç ve akıllı 
bir kimsesin, hiç bir hususta sana karşı bir itimatsızlığımız yok. Üstelik sen 
Allah Rasûlü’ne vahiy kâtipliği yaptın, nâzil olan vahiyleri yazdın. Şimdi 
Kur’ân âyetlerini araştır ve onları iki kapak arasına topla!” Allâh’a yemin 
ederim ki, Hz. Ebû Bekir bana dağlardan birini taşıma vazifesi verseydi bu 
teklif ettiği işten daha ağır gelmezdi. Kendisine itiraz ettim; “Siz, Rasûlul-
lah’ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız?” dedim. Ebû Bekir t beni ikna 
için; “Vallahi bu hayırlı bir iştir!” dedi, talebine ısrarla devam etti. Öyle ki 
sonunda Allah Teâlâ, Ebû Bekir’in kabul ettiği bu iş hakkında benim kal-
bime de itmi’nan verdi, bu iş aklıma yattı. Bunun üzerine ben de Kur’ân’ı 
toplamaya başladım. Gereği gibi araştırdım ve onu yazılı bulunduğu hurma 

  99  Kur’ân’ı binlerce kişi ezberlemiş, tedârüs etmiş ve Arap Yarımadası’nın her tarafına 
taşımıştı. Bu sebeple Kur’ân’ın eksilmesinden korkulmuyordu. Hz. Ömer’in 
korktuğu şey, Hurûf-i Seb‘a’dan bazı şeylerin ve Allah Rasûlü’nün huzurunda 
yazılan sayfaların kaybolmasıyla onların yazılış şekillerinin bilinememesi idi. 
Yani o, Rasûlullah r tarafından hususî olarak takrir edilen Resm-i Mushaf’ın 
kaybolmasından korkmuştu (Fermâvî, Abdülhay Hüseyn, Resmü’l-Mushaf ve 
naktuhû, Mekketü’l-Mükerreme: Dâru Nûri’l-Mektebât, 1425/2004, s. 93, 105).

100  Kevserî’ye göre Hz. Ebû Bekir, Kur’ân’ın yazıya geçirilmesini günah saydığı için 
değil, Kur’ân sayfalara yazıldığında, onun muhafazasını herkesin başkasından 
bekleyeceği ve ezberlenmesi konusunda tembelliğe yol açabileceği mülahazasıyla 
başlangıçta bu işte tereddüt etmiştir. (Makâlât, s. 28)
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dallarından, ince taş levhalardan ve hafızların ezberlerinden topladım. 
Nihayet Tevbe sûresinin sonunu Ebû Huzeyme el-Ensarî’nin yanında bul-
dum. O âyeti ondan başka kimsenin yanında (yazılı olarak101) bulamadım. 
Bu âyet, ...َلَقْد َجاَۤءُكْم َرُسوٌل ِمْن َاْنُفِسُكْم َع۪زيٌزز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم sözlerinden Berâe 
sûresinin so nuna kadar devam eden iki âyet idi.102 Neticede toplanan bu 
sahifeler, vefat edinceye kadar Hz. Ebû Bekir’in yanında kaldı. Sonra 
hayatı müddetince Hz. Ömer’in yanında kaldı. Bundan sonra onun kızı 
Hz. Hafsa’nın yanında kaldı.103

Bu en mühim vazife için Zeyd b. Sâbit’in tercih edilmesi bilinçli 
bir karardır. Zira o, gayreti ve kabiliyeti sebebiyle Rasûlullah r tara-
fından beğenilip takdir edilen ve kendisine mühim vazifeler verilen bir 
şahsîyettir. O küçük yaşta pek çok sûreyi ezberlemiş, buna memnun 
olan Rasûlullah r ondan yahudilerin diliyle yazmayı öğrenmesini iste-
miş o da on beş gün geçmeden onların yazısını öğrenmişti. Yahudiler 
Rasûl-i Ekrem’e mektup yazdıklarında onu kendisine okuyuveriyor, bu 
mektuplara cevap yazdırmak istediğinde de onun adına yazıveriyordu.104

101  Sahabiler tevâtür hâlinde bu âyetleri ezbere biliyorlardı ama Zeyd t işi sağlama 
almak istiyor, yazı ve iki şahit de talep ediyordu.

102  et-Tevbe 9/128-129. Yani Zeyd bu âyeti, Nebiyy-i Ekrem’in vahiy kâtiplerinden 
bi rinin yanında yazılmış olarak bulamamıştır. Yoksa bu âyeti ondan başkası ez-
berlememişti demek değildir. Zira bu âyeti pek çok kimse ezberlemiş, namaz içinde 
ve namaz haricinde tilâvet etmekte idi. Diğer rivayetlere bakarak Hz. Zeyd’in 
bu ifadesini, “Bu âyetleri ilk anda sadece Ebû Huzeyme’nin yanında buldum, 
daha sonra Hâris b. Huzeyme de onları yazılı olarak getirdi” şeklinde anlamak 
da mümkündür (Bkz. Zerkeşî, el-Burhân, 1: 239; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 
15). Nitekim Übey b. Ka‘b’ın bu âyetleri, Rasûlullah’ın kendisine okuttuğunu 
söyleyerek onlara imla ettirdiği rivayet edilir. (Ebû Bekr Abdullah b. Ebî Dâvûd 
(v. 316/929), Kitâbü’l-Mesâhif, thk. Muhammed b. Abduh (Kâhire: el-Fârûk el-
Hadîse, 1423/2002), s. 56 [isnâdında ınkıtâ‘ vardır]; Ebü’l-Hasen Alemüddîn Alî 
b. Muhammed es-Sehâvî (v. 643/1245), Cemâlü’l-kurrâ’ ve kemâlü’l-ikrâ’, thk. 
Mervân el-Atıyye - Muhsin Harâbe (Beyrut: Dâru’l-Me’mûn, 1418/1997), s. 163) 
Neticede Allah tarafından adaleti ve dürüstlüğü teyit edilen sahabiler, bu âyetleri 
bize tevâtüren nakletmişlerdir. Hz. Zeyd’in bu ifadesi aynı zamanda, Kur’ân’ın 
cem‘i esnasında Zeyd’in kendi yazı ve ezberinin yeterli görülmeyip işin çok sıkı 
tutulduğunu ve sağlam yapıldığını göstermektedir. (İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 13)

103  Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 3, 4, Tefsir, 9/20, Ahkâm 37; Tirmizî, Tefsir, 9/3103; 
Taberî, Câmiu’l-beyân, 1: 59-60.

104  Ahmed, 5: 186. Bkz. İbn Sa‘d, 2: 358; Buhârî, Ahkâm, 40; Ebû Dâvûd, İlim, 
3/3645; Tirmizî, İstizan, 22/2715; İbn Ebî Dâvud, el-Mesâhif, s. 34-36.
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Bir müddet sonra Zeyd, vahiy kâtipliği yapmaya başladı.105 Allah 
Rasûlü r Zeyd’in Kur’ân bilgisini daima methetti. Onun Kur’ân’ı diğer 
bir kısım sahabeden daha çok ezberlediğini söyledi.106 O, Rasûl-i Ek-
rem ile Cebrâil’in Ramazan’da yaptığı Arza-i Ahîra’ya katıldı ve vefat 
edinceye kadar insanlara buna göre Kur’ân öğretti. Bunlara ilaveten o 
genç, zekî ve mükemmel bir ahlâka sahipti. İşte bu sebeple Kur’ân’ı cem 
etme vazifesi ona verildi. Hz. Osman zamanında da Mushaf çoğaltan 
kâtiplerin başına tayin edildi.107

Zeyd t, Kur’ân’ın cem’i için teşekkül ettirilecek heyete başkanlık 
yapacak, bu çalışmayı teklif eden Hz. Ömer de ona tam destek vere-
cekti. Halîfenin ferman ve talimatını müteâkiben Hz. Ömer mescidin 
kapısında durup; “Kim Rasûl-i Ekrem’den Kur’ân âyetleri telakkî ettiyse 
onu getirsin!” dedi. Zira sahâbîler Kur’ân âyetlerini sahifelere, levhalara 
ve hurma dallarına yazıyorlardı.108 Bilal b. Rebâh da Medîne sokaklarını 
gezerek ilanda bulunuyor ve elinde Rasûl-i Ekrem’in bizzat yazdırdığı 
âyetler bulunan sahâbîlerin onları getirmesini söylüyordu.109 Yani bu ilmî 
çalışma tam anlamıyla bir toplum gayretiyle büyüyüp gelişiyordu. Zaten 
çalışma, merkezî bir toplanma yeri olan Mescid-i Nebevî’de yapılıyordu.110

Zerkeşî’ye göre âyetler dağınık kaynaklardan toplanarak hâfızların 
ezberleriyle karşılaştırılmış, böylece herkesin bu işten haberi olmuş, 
yanında yazılı bir âyet bulunan hiç kimse bu işin haricinde kalmamış, 
böylece kimse Mushaf’a konulan âyet ve sûreler hakkında herhangi bir 
şüphe duymamış ve Kur’ân’ın seçkin belirli kişilerden toplandığı gibi 
bir şikâyette bulunmamıştır.111

Daha evvel deri, hurma dalları gibi yazı malzemeleri üzerine yazılmış 
olan Kur’ân, Hz. Ebû Bekir’in emriyle neticede sahifeler üzerine yazılarak 

105  Ahmed, 5: 190-191. Krş. Buhârî, Salât, 12, Cihâd, 31; Ebû Dâvûd, Cihâd, 19; 
İbn Ebî Dâvud, el-Mesâhif, s. 37.

106  Vâkıdî, el-Meğâzî, 3: 1003.
107  Zerkeşî, el-Burhân, 1: 237; A‘zamî, Kur’ân Tarihi, s. 119.
108  İbn Ebî Dâvud, el-Mesâhif, s. 62, 113; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 14; A‘zami, 

Kur’ân Tarihi, s. 123.
109  A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 121. 
110  A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 123.
111  Zerkeşî, el-Burhân, 1: 238. Krş. İsbîndârî, Kur’ân-ı Kerîm’in Mekke Döneminde 

Yazılışı, s. 151; Kayhan, Kur’ân Vahyinin Yazıldığı İlk Malzeme, s. 122, 134.



91

kur’ÂN-ı kErÎm aLLaH kELÂmıDır     

cem‘ edilmiş oldu.112 Ashab-ı kiram Kur’ân’ın günümüze kadar gelen 
bu cem‘i üzerinde o gün ittifak ettiler. Bu da Kur’ân’ın ümmet içinde 
bekasını sağlayarak Allah’tan kullarına bir rahmet ve kolaylık oldu ve 
Allâh’ın Kur’ân’ı koruma va‘di böylece tahakkuk etti.113

Bu nüshada âyetler ge liş sırasına göre değil, Rasûlullah’ın bildirdiği 
nihaî sıralamaya göre ve âit olduk ları sûrelere yazılmıştır. Burada kay-
dedilen tüm âyetlerin tevâtür yoluyla bize kadar intikal etmiş olduğunda 
ümmetin icmâı vardır.

Kur’ân, Rasûl-i Ekrem’in vefatından altı ay sonra toplanmıştır. O 
zaman bizzat Rasûl-i Ekrem’den Kur’ân dinleyenlerin hemen hepsi 
hayatta idi. Allah Rasûlü’nden Kur’ân’ı alarak ezberleyen ashab-ı kiram, 
Kur’ân’ın toplanmasına nezaret ediyorlardı.114 Sonunda bütün sûrelerin 
âyetleri, Zeyd b. Sâbit tarafından sahabenin çoğunluğunun kontrolü 
altında husûsî sayfalarda toplandı. Sonra da bu sayfalardan yüzlerce 
mushaf yazıldı.115 Hz. Ebû Bekir zamanındaki cem‘ ameliyesi yaklaşık 
bir sene sürdü.116

4.5. Hz. Osman t’ın Kur’ân’a Hizmetleri

Hz. Osman t zamanında İslâm coğrafyası iyice genişlemiş ve 
Arap olmayan pek çok insan İslâm’a girmişti. Kıraat ve harf farklılıkları 
sebebiyle insanlar arasında zaman zaman ihtilaflar çıkmaya başlamıştı. 
Bunun üzerine Osman t, bazı sahabilerin teşvikiyle çok mühim ve 
şerefli bir hizmete karar verdi. Hz. Ebû Bekir zamanında Kur’ân’ı tek 
Mushaf hâline getiren Zeyd b. Sâbit başkanlığında bir heyet kurdu. 
Bu heyet Mushaf’ı istinsah edip çoğalttı. Aralarında lehçe bakımından 
herhangi bir ihtilaf ortaya çıkınca, Kureyş lehçesini esas aldılar. Hz. 
Osman da bu nüshaları muhtelif merkezlere gönderdi.

Bazı rivayetlere göre on iki kişilik bu heyet, Hz. Osman’ın emriyle 

112  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 16.
113  Zerkeşî, el-Burhân, 1: 237.
114  Şiblî, Asr-ı Saadet, 4: 91.
115  Kevserî, Makâlât, s. 28.
116  Hamed, Ğânim Kaddûrî, Resmü’l-Mushaf -dirâsetün lüğaviyyetün târîhıyye-, 

Bağdâd: el-Lecnetü’l-Vataniyye, 1402/1982, s. 105. Bkz. Kaya, Hz. Ebû Bekir 
t’ın Kur’ân’a Hizmetleri, s. 160-170.
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Mushaf’ı yeniden cem‘ etmiştir. Ellerindeki Mushaf’ı Hz. Ebû Bekir 
zamanında cem‘ edilen Mushaf ile karşılaştırmış ve aralarında hiçbir 
fark olmadığını görmüşlerdir.117

Osman t merkezî şehirlere birer Mushaf gönderip şahsî Mushafları 
yaktırmak sûretiyle insanları bir araya toplamış, onları Kur’ân hakkında 
ihtilafa düşmekten korumuştur. Hz. Osman, Mushafların doğru okunup 
anlaşılmasını sağlamak üzere onlarla birlikte kurrâ sahâbîleri de merkezî 
şehirlere göndermiştir. Böylece Kur’ân, Rasûlullah r Efendimiz’in ağ-
zından nasıl çıktıysa harfi harfine aynen diğer insanlara öğretilmiş, bu 
konuda çok büyük bir titizlik gösterilmiştir. Bir kimsenin kendi başına 
yazılı bir malzemeden Kur’ân öğrenmesine müsaade edilmemiş, mut-
laka yazıyla birlikte ehil bir hocanın ağzından öğrenmesi istenmiştir. 
Nitekim bu hususta, Kur’ân’ın en küçük ses hareketlerine kadar nasıl 
okunacağını öğreten Tecvîd ismiyle bir ilim dalı teşekkül etmiştir ki bu 
ancak bir hocadan tatbikat yoluyla öğrenilebilir. Bu, “Kur’ân’ı bir fem-i 
muhsinden alma” yani düzgün bir ağızdan öğrenme geleneği, ilk günden 
zamanımıza kadar aynen tatbik edilegelmiştir.

Mushaf’a yaptığı bu şerefli hizmet, Hz. Osman’ın en büyük fazîlet-
lerinden biridir. Bütün sahabe bu konuda ona muvafakat etmiştir. İbn 
Mes‘ûd’un, vazife kendisine verilmediği için baştan biraz kırıldığı ancak 
daha sonra diğer sahabeye muvafakat ettiği rivayet edilir.118 Hz. Ali bu 
hususta; “Bunu Osman yapmasaydı ben mutlaka yapardım!” demiştir.119 
Dört imam Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali t, Kur’ân’ın cem‘inin, 
dinin maslahatlarından biri olduğu hususunda ittifak etmişlerdir ki onlar, 
Rasûlullah r Efendimiz’in haklarında: “Benim ve benden sonraki 
hidâyet üzere olan Râşit Halîfeler’in sünnetine sımsıkı sarılın!”120 
buyurduğu Halîfeler’dir.121

117  Bkz. A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 131-135.
118  Bkz. Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-

nübelâ, thk. Şuayb Arnaût, Müessesetü Risâle, 1405/1985, 1: 488; İbn Kesîr, 
Fedâilü’l-Kur’ân (Tefsîr’in mukaddimesinde I, 28).

119  İbn Ebî Dâvud, el-Mesâhif, s. 67 (İsnâdı “zayıf”tır); İbn Kesîr, Fedâilü’l-Kur’ân 
(Tefsîr’in mukaddimesinde I, 28).

120  Ebû Dâvûd, Sünnet, 5/4607; Tirmizî, İlim, 16/2676; İbn Mâce, Mukaddime, 
6/42-43; Dârimî, Mukaddime, 16/96; Ahmed, 4: 126; Hâkim, 1: 174/329.

121  İbn Kesîr, Fedâilü’l-Kur’ân (Tefsîr’in mukaddimesinde I, 28-29).
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Cenâb-ı Hak, “Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleş-
tirmek) ve onu okutmak bize âittir”122 âyet-i kerîmesinin zımnında 
Kur’ân’ın Mushaflarda cem‘ edileceğini, toplanacağını haber vermiş-
tir.123 Bu âyetteki Kur’ân’ın cem‘inden murad, onun bir bütün hâlinde 
toplanması ve âyetlerinin tertibidir.124

Kur’ân’ın muhafaza edileceğini ifade eden âyetler,125 dolaylı olarak 
onun cem‘ edileceğine de işaret etmektedir. Diğer taraftan Cenâb-ı 
Hak bir kudsî hadiste; “(Ey Rasûlüm) sana suyun yıkayamayacağı 
bir kitap indirdim” buyurmuştur.126 Bu hadis, Benî Âdem’in Kur’ân’ı 
yok etmek için ortaya koyacağı gayretlerin başarıya ulaşamayacağından 
kinâyedir. Allah onu koruyacaktır. Onu koruma yolu ise Mushaflarda 
cem‘ edilmesi, insanların kalplerinin onu tilâvete ve tefsir etmeye yön-
lendirilmesidir.127 Bu hususta Hulefâ-i Râşidîn’in takdire şâyan gayretleri 
olmuştur. Kur’ân iki kapak arasına toplanmış, âlimler onun üzerinde 
ittifak etmiş, mütevatiren gelen nakiller de buna şahitlik etmiştir. Böy-
lece Kur’ân’ın korunması va‘di, halîfelerin eliyle gerçekleşmiştir. Bu da 
onların fazîletleri cümlesindendir.128

Kıyâme sûresindeki “kur’ân”, “cem‘” ve “beyân”129 kelimelerini 
yakın mânâlara hamletmek belâgat açısından doğru görülmemiştir. 
Âyetteki “Onun cem‘i bize âittir” ifadesi, “onu mushaflarda toplama 
va‘dimi yerine getirmek bana âittir” demektir. Âyetin “onu okutmak 
bize âittir” kısmı, “tevâtür silsilesinin kopmaması için ümmetin kıraat 
âlimlerini ve avamını Kur’ân tilâvetine muvaffak kılarız” demektir. Bir 
sonraki “Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize âittir” âyeti 
ise “âlimlerin bir kısmını Kur’ân’ın garib kelimelerini, sebeb-i nüzûlünü 

122  el-Kıyâme 75/17.
123  Şah Veliyyullâh Ahmed b. Abdirrahîm ed-Dihlevî (v. 1176/1762), İzâletü’l-

hafâ an hilâfeti’l-hulefâ, thk. Takıyyüddîn en-Nedvî (Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 
1434/20139), 1: 232, 2: 392. Krş. Şiblî, Asr-ı Saadet, 4: 80.

124  Şiblî, Asr-ı Saadet, 4: 80.
125  el-Hicr 15/9; el-Kıyâme 75/16-19.
126  Ahmed, 4: 162; Müslim, Cennet, 63; İbn Hibbân, Sahîh, thk. Şuayb Arnaût, 

Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1414, 2: 422; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübra, 9: 34.
127  Dihlevî, İzâletü’l-hafâ, 1: 230-231.
128  Dihlevî, İzâletü’l-hafâ, 2: 148.
129  el-Kıyâme 75/17-19.
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açıklamaya, böylece ahkâmını doğru bir şekilde beyan etmeye muvaffak 
kılarak her asırda Kur’ân’ın mânâlarını açıklamak bana âittir” demektir. 
Âyette “cem‘” ile “kur’ân” kelimeleri arasında “vav” harfi kullanılırken, 
“kur’ân” ile “beyan” kelimesi arasında “sümme” edatı kullanılmıştır. 
Bu da Kur’ân’ın tilâvetinin, cem‘i ile birlikte olacağına, tefsir ilminin 
ise daha sonra ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Vâkıada da böyle 
olmuştur. Cenâb-ı Hak bu va‘dini Şeyhayn’in eliyle tahakkuk ettirmiştir. 
Bu da “Hilâfet-i Hâssa”nın130 gereklerindendir.131

Hâsılı Kur’ân-ı Kerîm bize “yazı”, “ezber” ve “bir üstad” yanında 
tâlim görme gibi üç sağlam yol ile tam ve kâmil bir şekilde ulaşmıştır. İlk 
müslümanlar kısa bir müddet sonra, bol miktarda bulunan ve ucuz fiyata 
satın alınabilen “kâğıt”ın üretim yolunu keşfettiler. Böylece parşömen, 
papirüs gibi nadir ve pahalı yazı malzemelerinden kurtuldular. İşte bu 
durum, bütün orta çağ boyunca Kur’ân-ı Kerîm’in bol miktarda yazılıp 
dağıtılması yanında her çeşit ilmin müslümanlar arasında çıkıp yaygın 
hâle gelmesine de hizmet etmiştir.132

 Kur’ân’ın muhafaza edilip bir harfi bile değişmeden bize kadar 
naklini sağlayan mühim bir sebep daha vardır ki o da Müslümanların 

130  Dihlevî hilafeti ikiye ayırır: 1) el-Hilâfetü’l-Âmme: Nebiyy-i Ekrem’e vekâleten dini 
ikame, cihadı devam ettirme, hadleri tatbik ve bunlarla alâkalı işleri yürütmekle 
vazifeli umumi idarecilik. 2) el-Hilâfetü’l-Hâssa: Nübüvvet Hilâfeti de denen daha 
hususi bir halîfeliktir ki bunun şartları şunlardır: a) Temiz bir fıtrata sahip olmak, 
b) Rasûl-i Ekrem’in elindeki bir ney gibi olmak, yani onun yolunu aynen takip 
etmek, Kur’ân’da ve sünnette Nebiyy-i Ekrem’e nisbet edilen bazı işlerin bu 
halîfenin eliyle gerçekleşmesi, c) Hilâfetine dair şâri‘ tarafından nas veya işaretin 
bulunması d) İlk muhâcirlerden olması, Hudeybiye’de ve Bedir, Tebük gibi diğer 
büyük gazvelerde bulunması, Nûr sûresinin nüzulü esnasında sahabi olması, 
e) cennetle müjdelenmesi, f) Ümmetin en üst tabakasından olması, g) Rasûl-i 
Ekrem’in kendisine kavlî ve fiilî olarak defalarca, bir sultanın vezirine muamele 
ettiği gibi davranmış olması, h) Sözünün dinde delil olması, ı) Hilafeti esnasında 
naklen ve aklen ümmetin en fazîletlisi olması (İzâletü’l-hafâ, 1: 85-130). Ona 
göre hilafetin bir zahiri, bir de batını vardır. Zahiri, dini ikame için insanları ve 
devleti idare etmek, hükmetmektir. Batını ise nübüvvete dair sıfatlarında Rasûl-i 
Ekrem’e benzemektir (İzâletü’l-hafâ, 2: 364). Kim zahirî hilafet ile batınî hilafeti 
cem‘ ederse o “el-Halîfetü’l-Hâs” diye isimlendirilir (İzâletü’l-hafâ, 2: 366).

131  Dihlevî, İzâletü’l-hafâ, 1: 232-233. Bkz. Kaya, Hz. Ebû Bekir t’ın Kur’ân’a 
Hizmetleri, s. 171-174.

132  Bkz. Hamîdullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 52.
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Kur’ân’ın hükümleri ile amel etmeleri, onu yaşayarak kendilerinden 
sonra gelen nesillere aktarmalarıdır. Bir bilgiyi öğrenmenin en iyi yolu 
onu hayata geçirmek ve tatbik sahasına koymaktır. Kur’ân-ı Kerîm’i 
yaşayabilmek için müslümanlar onunla ilgili bütün ilimleri öğreniyor, 
üzerinde çalışıyor ve mânâlarını anlamaya gayret ediyorlardı. Âdetâ 
kılı kırk yararcasına Kur’ân’ı bütün incelik ve tafsîlâtıyla inceliyor, bir 
harfinden, hattâ bir harekesinden bile hükümler çıkarıyorlardı. Tecvid ve 
kıraat âlimleri onun en ince ses özelliklerini, en küçük ses hareketlerini 
dahi öğrenip talebelerine naklediyorlardı. Bu faaliyetler de Kur’ân’ın 
nokta nokta öğrenilip ezberlenmesini ve böylece muhafaza edilmesini 
sağlıyordu.

5. Kur’ân-ı Kerîm Hakkı Çekinmeden Söyler
Allah Teâlâ’nın bir ism-i şerifi de el-Hakk’tır.133 O, inkârı mümkün 

olmayan, varlığı ve ulûhiyyeti kesin olan ve mutlaka îman edilmesi ge-
reken Yüce Zât’tır. Hakkın ta kendisi, mahzâ ve bizzat haktır. Âyet-i 
kerîmelerde şöyle buyrulur:

َلُلۚ َفاَنّٰى تُْصَرُفوَن ۚ َفَماَذا َبْعَد اْلَحّقِ ِالَّ الضَّ ُ َربُُّكُم اْلَحقُّ َفٰذِلُكُم اللّٰ

“İşte O Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Hakkın dışında sapkın-
lıktan başka ne olabilir ki? O hâlde nasıl yoldan çıkarılabiliyorsu-
nuz?” (Yûnus 10/32)

َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُم۪بيُن ُ ۪ديَنُهُم اْلَحقَّ َوَيْعَلُموَن اَنَّ اللّٰ يِهُم اللّٰ َيْوَمِئٍذ يَُوّف۪

“O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tastamam verecektir ve 
onlar Allâh’ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.” (en-Nûr 24/25)

Yüce Rabbimiz Hak olduğu gibi O’nun va‘di, sözleri, fiilleri de 
haktır, O’na kavuşmak da haktır.134 Dolayısıyla biz kullarına ikram ettiği 

133  el-En‘âm 6/62; Yûnus 10/30, 32; el-Kehf 18/44; Tâhâ 20/114; el-Hacc 22/6; 
el-Muminûn: 23/116; en-Nûr 24/25; Lokman 31/30; Fussilet 41/53.

134  Bkz. Yûnus 10/5, 82; Lokman 31/33; Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 
199; en-Nesâî, Kıyâmü’1-Leyl, 9; Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “hkk” md.
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Kur’ân-ı Kerîm’in en mühim yönü de onun hak olmasıdır. Kur’ân’ın 
isimlerinden biri de “el-Hak”tır.135 Kur’ân-ı Kerîm haktır; doğruyu, 
hakikati bildirir ve kendisine sarılanları en doğru ve en sağlam yola 
götürür.136 Onun bütün haberleri, anlattığı tarihî kıssaları, yerlere ve 
göklere dair verdiği bilgileri gerçeğe birebir uygundur. Zira herşeyi 
yaratan ve yöneten, o kelâmın sâhibi olan Allah’tır, herşeyi bilen O’dur 
ve herşey O’na âittir. Kimseye ihtiyacı olmadığı gibi kimseden korkusu 
da yoktur. Yani Allâh’ı, hak olmayan bir şeyi söylemeye sevkedecek 
bir sebep yoktur. Allah Teâlâ bu hakikati bizlere, hak kelâmında şöyle 
haber verir:

“Biz Kur’ân’ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sa-
na) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak gönderdik.” (el-İsrâ 17/105)

“…Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da o gösterir.” 
(el-Ahzâb 33/4)

“Allah Teâlâ (iblise şöyle) buyurdu: “O zaman gerçek -ki ben 
hep gerçeği söylerim- şudur: Kesinlikle ben cehennemi, sen ve 
bütün sana uyanlarla dolduracağım!” (Sâd 38/84-85)

Bu sebeple Hak olan Rabbimizin hak sözü olan Kur’ân-ı Kerîm 
daima hakkı ve hakikati söyler ve bunu hiçbir şeyden çekinmeden 
en kuvvetli bir üslupla ifade eder. Yeri geldiğinde düşmanlarının en 
hassas damarlarına basmaktan bile çekinmez. Âdeta onların irinleşmiş 
yaralarına neşter vurur. Kılıcını onların câhiliye hamiyetleri ve kâfir 
taassupları üzerine indirir. Zira “O, yaptığının sonucundan korkacak 
değildir.” (eş-Şems 91/15)

Bîsetin ilk yıllarıydı. Allah Rasûlü r insanları gizli gizli İslâm’a dâvet 
ediyordu. Mekke müşrikleri O’nun bu dâvetinden son derece rahatsız 
oluyorlardı. Bunlar Peygamber Efendimiz’e âdeta ateş püskürüyorlardı. 
Neredeyse gözleriyle onu öldürüp yok etmek istiyorlardı. Onun hiçbir 
sözüne tahammülleri yoktu. Aleyhlerinde söylenecek en küçük bir söz 

135  el-En’am 6/66; Hûd 11/17; el-Enbiyâ 21/18; Sebe’ 34/48-49; el-Hâkka 69/51; 
136  el-Bakara 2/252; Âl-i İmrân 3/103; Yûnus 10/108; el-İsrâ 17/9, 105; ez-Zümer 

39/2, 41; el-Câsiye 45/6.
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onları iyice köpürtmeye yetiyordu. Buna rağmen Ahnes b. Şerîk, Velid 
b. Muğîre, Ebû Cehil gibi azılı müşrikler hakkında nâzil olan137 şu ilâhi 
ifadeler hakkı hiç çekinmeden söylüyordu:

“Şu hâlde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme! İsterler 
ki sen tâviz veresin, onlar da tâviz versinler. Olur olmaz yemin 
eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf gö-
türüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz 
ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere, 
serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona âyetlerimiz 
okunduğu zaman, «Öncekilerin masalları!» der. yakında onun alnına 
(cehennemlik) damgasını vuracağız!” (el-Kalem 68/8-16)

Yine rivayete göre Velid hakkında inen138 şu âyetler de son derece 
serttir ve hakikati açıkça ortaya koymaktadır:

“yarattığım o şahsı (cezalandırmak üzere) tek başına bana 
bırak! Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar 
verdiğim; önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha 
fazla vermemi bekleyen kişiyi! (Daha fazla vermek mi?) Asla! 
Çünkü o bizim âyetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de 
onu sarp bir yokuşa süreceğim! Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü 
biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti! Sonra kahrolası ne biçim 
ölçtü biçti! Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En 
sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. «Bu» dedi, «Olsa olsa 
eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir 
şey değildir.» Ben onu Sekar’a (cehenneme) sokacağım. Sen bilir 
misin Sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz; insanları 
kavurur.” (el-Müddessir 74/11-29)

Rasûlullah r Efendimiz’e peygamberlik vazifesi verilmiş, o da 
Rabbinin kendisine öğrettiği şekilde namaz kılmaya başlamıştı. Atala-
rının dininde ısrar eden küfrün elebaşları ise onun bu ibâdet şeklinden 
rahatsız oluyorlardı. Bir gün Ebû Cehl:

137  İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, 1: 360; Taberî, Câmiu’l-Beyân, 23: 535; 
Kurtubî, 18: 229, 231; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 8: 193.

138  Vâhıdî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 468; İbnu’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 4: 361; Râzî, 
et-Tefsîru’l-Kebîr, 30: 704; Alûsî, Rûhu’l-meânî, 15: 135.
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“–Muhammed sizin aranızda hâlâ yüzünü toprağa sürüyor mu?” 
dedi. Kendisine “Evet!” cevabı verilince:

“–Lât ve Uzza’ya yemin ederim ki onu, bunu yaparken görürsem 
mutlaka boynuna basarım. Yahut mutlaka yüzünü toprağa gömerim!” 
dedi. Az sonra Rasûlullah Efendimiz r namaz kıldığını görerek ya nına 
vardı. Boynuna basmak niyetinde idi, fakat insanlar onun birdenbire geri 
çekildiğini ve elleriyle kendisini korumaya çalıştığını gördüler. Hayretle, 
“Sana ne oldu böyle?” diye sorunca Ebû Cehil:

“–Gerçekten onunla benim aramda ateşten bir hendek, korkunç 
bir şey ve bir takım kanatlar var!” dedi. Rasûlullah r Efendimiz de:

“–Bana yaklaşmış olsaydı melekler onun uzuvlarını birer birer 
koparırdı!” buyurdular. Bunun üzerine Allah -azze ve celle-:

“Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. 
Şüphesiz dönüş Rabb’inedir. Namaz kılarken bir kulu (namazdan) 
men edeni gördün mü? Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise 
yahut takvâyı emrediyorsa? Ne dersin o (men eden, Peygamber’i) 
yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? (Bu adam) Allâh’ın her 
şeyi gördüğünü bilmez mi! Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse mutlaka 
onu perçeminden, o yalancı, günahkâr perçemden yakalayıp (cehen-
neme atarız). O vakit hemen gidip meclisini (adamlarını) çağırsın. 
Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona itaat etme! Secdeye kapan 
ve Allâh’a yakınlaş!”139 âyetlerini indirdi.140

Rasûlullah r bir gün Mescid-i Haram’a girdiği sırada, Kureyş müş-
riklerinin ileri gelenlerinden Velid bin Mugîre ve daha birçok kimseler 
Kâ‘be’nin Hatîm’inde oturuyorlardı. Rasûlullah r da varıp yanlarına 
oturdular. Kâ‘be’nin çevresinde, tapılmak üzere dikilmiş, kurşunla sağ-
lamlaştırılmış üç yüz altmış put bulunuyordu. O sırada, Nadr bin Hâris 
de gelip yanlarına oturdu. Rasûlullah r konuşmaya başlayınca, Nadr 
bin Hâris itiraz etti. Rasûlullah r, verdiği cevapla onu susturdu. Sonra 
da, ona ve oradakilere Enbiyâ sûresinin:

139  el-Alâk 96/6-19.
140  Müslim, Münâfıkîn, 38; Ahmed, 2: 370. Krş. Buhârî, Tefsîr, 96/4.
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“Siz ve Allâh’ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. 
Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer ilâh olsalardı oraya (cehen-
neme) girmezlerdi. Hâlbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada 
ebedî kalacaklardır. Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini 
sevindirecek hiçbir haber de işitmeyeceklerdir”141 âyetlerini okudu-
lar. Sonra da kalkıp gittiler. Putları aleyhinde okunan âyetler Kureyş 
müşriklerinin çok ağırına gitti.142

Medîne-i Münevvere’de Rasûlullah r Efendimiz’e düşmanlık eden, 
onun davasına karşı her türlü entrika çeviren Yahudiler ve münâfıklar 
vardı. Bunlar da pek yaman düşmanlardı. Şerlerinden korkulması ve 
sakınılması gereken kimselerdi. Allah Rasûlü’nü öldürmek ve yok etmek 
için nice sinsi planlar yapıyorlardı. Kur’ân-ı Kerîm yahudilerin bu sinsi 
planlarını ve münâfıkların ikiyüzlülüğünü her defasında gün yüzüne çı-
kardı, onları bütün insanların önünde rezil rüsva eyledi. Meselâ yahudiler 
hakkında şu tür âyetler nâzil oldu:

“yemin olsun ki, onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak 
bulursun; müşriklerden de çok; her biri ister ki bin sene yaşasın. 
Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların 
yapmakta olduklarını eksiksiz görür.” (el-Bakara 2/96) 

“Onlar, hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen 
kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan 
yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. 
Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah 
âdil olanları sever.” (el-Mâide 5/42)

“yahudiler «Allâh’ın eli bağlanmış!» dediler. Asıl kendi elleri 
bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lânetlenmişlerdir. Aksine 
O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indi-
rilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz 
artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık 

141  el-Enbiyâ 21/98-100.
142  İbn Hişam, 1: 382; Taberî, Câmiu’l-beyân, 17: 96-97; İbn-i Kesîr, Tefsir, 3: 198-

199; Ezrakî, Ahbâru Mekke, 1: 120-121; İbn Sa’d, 2: 136; Vâhidi, Esbâbü’n-
nüzûl, 206.
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ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu 
söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar; 
Allah ise bozguncuları sevmez.” (el-Mâide 5/64)

“De ki: «Ey yahudiler! Başka insanların değil de yalnız kendini-
zin Allâh’ın dostu olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze 
sadıksanız haydi ölümü temenni edin!» Ama onlar daha önce yapıp 
ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri 
çok iyi bilmektedir.” (el-Cuma 62/6-7)

Bir kısım âyetler de münâfıkların iç yüzünü ortaya koyuyor, onları 
rezil ediyordu. Bunların bir kısmı da şöyledir:

“Erkeğiyle kadınıyla münâfıklar birbirine benzer; kötülüğü 
özendirip iyiliği men ederler, hayır için harcamaya elleri varmaz. 
Onlar Allâh’ı umursamadılar, O da onları kendi hâllerine bıraktı. 
Gerçek şu ki münâfıklar günaha batmış kimselerdir. Allah, erke-
ğiyle kadınıyla münâfıklara ve açıktan inkârcılık yapanlara, içinde 
ebedî olarak kalacakları cehennem ateşini vaad etmiştir. Onlara 
bu yeter de artar! Allah onları lânetlemiştir ve onlar için devamlı 
bir azap vardır.” (et-Tevbe 9/67-68)

“Münâfıklar sana geldiklerinde, “Şahitlik ederiz ki sen gerçekten 
Allâh’ın elçisisin” derler. Senin hiç şüphesiz kendi elçisi olduğunu 
Allah elbette biliyor; ama Allah şahitlik eder ki münâfıklar (inandık 
derken) kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan 
edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar 
çirkin! Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkâr ettiler; 
bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir; artık anlayıp kavrayamazlar. 
Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim 
verir; konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir 
yere dayanmış kütükler gibidir (böyle güvendeymiş gibi görünürler). 
Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman 
onlardır, onlardan korun! Allah kahretsin onları! Nasıl da haktan 
yüz çeviriyorlar!” (el-Münâfikûn 63/1-4)

Hâsılı Kur’ân-ı Kerîm’de her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan ve her 
şeyi bilen sonsuz kudret sahibi Allâh’ın üslûbu açıkça görülmektedir. 
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Onda herşeye hâkim olan ve hiçbir mahlûktan korkmayan yüce bir 
zâtın üslûbu vardır. 

6.  Kur’ân-ı Kerîm Âlemşümuldür, 
Ahkâmı Ebedîdir

Kur’ân-ı Kerîm, muayyen bir bölgeye ve kavme has değil, nüzulün-
den kıyamete kadar bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Zira o, 
daha nâzil olmaya başladığı ilk günlerden itibaren kendisinin “âlemler 
için bir öğüt ve uyarı” olduğunu bildirmiş, daha sonraları da Mekke 
devrinin sonuna kadar zaman zaman bunu hatırlatmıştır.143 Onu getiren 
peygamberin de “âlemlere rahmet olarak” gönderildiği ifade edilmiştir.144

Kur’ân’ın üslûbu bütün insanlara yöneliktir. O “Ey insanlar!”, “Ey 
Âdemoğulları!” diye hitap etmektedir. Husûsî isimleri fazla zikretmez, 
Rasûlullah r Efendimiz’in ismi bile sadece dört yerde geçer. Ona daha 
ziyade, mukaddes vazifesini bildiren “rasûl”, “nebî” kelimeleriyle hitap 
edilir. Bazı âyetler sebepler üzerine inmiş olmakla birlikte hükümleri 
umumîdir. Bunlarda da şahıslar ve sebepler değil davranış ve karakterler 
ön plana çıkar.

Kur’ân’ın bütün âlemlere hitap ettiğini haber veren âyetlerin ta-
mamının Mekke devrinde inmiş olması onun ayrı bir mûcizesidir. Bu 
âyetlerle daha risaletin başında iken İslâm’ın Arabistan hudutlarından 
çıkarak tüm dünyaya yayılacağı beyan edilmiş olmaktadır.

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Sebe’ 34/28)

Âyet-i kerîme, Rasûlullah r Efendimiz’in ve dolayısıyla Kur’ân’ın 
muayyen bir millet, kavim, dil, kültür, çevre veya coğrafyaya değil, bütün 
zamanlara ve mekânlara gönderildiğini ifade etmektedir.

“De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin 
ve yerin sahibi olan Allâh’ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur, 

143  el-En‘âm 6/90; Yûsuf 12/104; Sâd 38/87; el-Kalem 68/52; et-Tekvîr 81/27.
144  el-Enbiyâ 21/107.
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O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allâh’a ve ümmî Peygamber olan 
Rasûlüne -ki o, Allâh’a ve onun sözlerine inanır- îman edin ve O’na 
uyun ki doğru yolu bulasınız.” (el-A‘râf 7/158)

Burada sadece Rasûlullah r Efendimiz’e îman etmek değil, bununla 
birlikte söz ve fiillerine uyulması da emredilmiştir.

“…Bu Kur’ân bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam 
için vahyolundu…” (el-En‘âm 6/19)

Bu âyet-i kerîmeye göre Kur’ân’daki ahkâm kıyamete kadar ge-
lecek bütün insanlara şamildir. Tâbiînin büyük âlimlerinden Saîd bin 
Cübeyr g şöyle der:

“Kur’ân kime ulaşırsa, sanki o kişi Muhammed r’i görmüş gibi 
(onun uyarısına muhatap) olur.”145

Allah Rasûlü r, risâletinin ilk günlerinde akrabâlarını evine dâvet 
edip izzet ü ikramdan sonra onlara şöyle buyurmuştu:

“…Ey Abdülmuttaliboğulları! Vallâhi Araplar içinde dünyâ ve 
âhiretiniz için, benim size getirdiğim şeyden daha hayırlısını kavmine 
getirmiş bir yiğit bilmiyorum.

Ey Abdülmuttaliboğulları! Ben husûsî olarak size, umûmî olarak 
da bütün insanlara peygamber gönderildim. Siz bu hususta daha 
önce görmediğiniz mûcizelerden bazısını da görmüş bulunuyorsu-
nuz. Bu vazîfemde bana yardımcı ve kardeş olmayı, böylece cenneti 
kazanmayı hanginiz kabûl eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve 
arkadaşım olmak üzere bana bey’at eder?”146

Yine Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Bana, benden önceki peygamberlerden kimseye verilmemiş 
olan beş husûsiyet verildi:

1. Bir aylık mesâfeden düşmanın kalbine korku salmakla yar-
dım olundum.

145  Fahrettin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 12: 178.
146  Bkz. Ahmed, 1: 159; İbn Sa‘d, 1: 187; Heysemî, 8: 302; İbn-i Esîr, el-Kâmil, 2: 

63; Belâzurî, 1: 119; Halebî, 1: 283.
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2. Bana yeryüzü mescid ve temiz kılındı. Binâenaleyh ümme-
timden herhangi bir mü’min, namaz vakti gelince, hemen olduğu 
yerde namazını kılsın!

3. Benden önce hiçbir peygambere helâl kılınmayan ganîmet, 
bana helâl kılındı. 

4. Bana şefaat izni verildi.

5. Benden önceki peygamberler, sâdece milletlerine gönderi-
lirlerdi. Ben ise, bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim.”147

Rasûlullah r Efendimiz’i ve getirdiği Kur’ân’ı inkâr edenlerin yeri 
ise cehennemdir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Rabbin tarafından (gelmiş) açık bir delile dayanan ve ken-
disini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce, 
bir önder ve bir rahmet olarak Mûsa’nın Kitab’ı (elinde) bulunan 
kimse (inkârcılar gibi) midir? Çünkü bunlar ona (Kur’ân’a) ina-
nırlar. Hangi zümre de onu inkâr ederse işte cehennem ateşi 
onun varacağı yerdir, bundan şüphen olmasın; zira bu, senin 
Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir; fakat insanların çoğu 
inanmazlar.” (Hûd 11/17)

Bu âyette zikredilen “ahzâb: zümreler”, Rasûlullah r Efendimiz’e 
karşı savaşmak için kuvvet toplayan Kureyş ve Arap kabileleri olduğu 
gibi o günden itibaren kıyamete kadar gelecek olan müşrik, yahudi, 
hristiyan, mecûsî ve sair bütün inkârcı fırkalardır.

Saîd bin Cübeyr g “Bana Rasûlullah r Efendimiz’den sahih 
olarak bir hadîs-i şerîf ulaştığında onun tasdikini mutlaka Kur’ân-ı 
Kerîm’de bulmuşumdur” dedikten sonra:

147  Buhârî, Teyemmüm, 1. Diğer bir rivâyette Allâh Rasûlü üç husûsa daha işâret 
buyururlar:

“1. Bana cevâmiu’l-kelim olma (az sözle pek çok mânâlar ifâde edebilme) 
husûsiyeti bahşedildi.

2. Peygamberlik benimle sona erdi ve mühürlendi, benden sonra hiçbir 
peygamber gelmeyecektir.

3. Uyuduğum bir esnâda bana yeryüzü hazînelerinin anahtarları getirildi 
ve önüme kondu.” (Müslim, Mesâcid, 5, 6)
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“Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki bu ümmet-
ten, yahudi veya hristiyan olsun, her kim beni işitir de risâletime 
îman etmeden ölürse mutlaka Cehennem ehlinden olur”148 hadîsi-
nin mânâsını tasdik eden âyetin yukarıda naklettiğimiz Hûd sûresinin 
17. âyeti olduğunu söylemiştir.149

İnsan hangi zümreye, hangi dine mensup olursa olsun kurtulup 
ebedî saadete erebilmesi için Kur’ân’a îman etmesi şarttır. Allah Teâlâ, 
yahudi ve hristiyan gibi din mensuplarını ve Araplar gibi kendilerine 
herhangi bir kitap gelmeyen ümmî toplumları, yani bütün insanları 
müslüman olmaya dâvet etmektedir:

“Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: «Bana uyanlarla bir-
likte ben kendimi Allâh’a teslim ettim.» Ehl-i kitaba ve ümmîlere 
de: «Siz de Allâh’a teslim oldunuz mu?» de. Eğer teslim oldularsa 
doğru yolu buldular demektir. yok, eğer yüz çevirdilerse sana 
düşen, yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir.” 
(Âl-i İmrân 3/20)

Rasûlullah Efendimiz r ehl-i kitaptan olup da hem kendi pey-
gamberine hem de Muhammed r’e îman eden kimseye iki ecir 
verileceğini müjdelemişlerdir.150

Bir gün Hz. Ömer t, elinde bir kısım Tevrât sayfaları ile Pey-
gamber Efendimiz’e gelip:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bunlar Tevrat’tan bazı kısımlar. Onları 
Zurayk Oğulları’na mensup bir arkadaşımdan aldım” dedi. Peygam-
ber Efendimiz’in yüzünün rengi birden değişiverdi. Bunun üzerine 
Abdullah bin Zeyd t, Hz. Ömer’e:

“–Allah senin aklını başından mı aldı? Rasûlullah’ın yüzü ne 
hâle geldi, görmüyor musun?” dedi. Hatâsını anlayan Hz. Ömer 
t hemen:

“–Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, peygamber olarak 
Muhammed r’den, önder olarak Kur’ân’dan râzı olduk” dedi. Bunun 

148  Müslim, Îman, 240.
149  Taberî, Câmiu’l-beyân, 15: 279 [Hûd, 17]. Krş. Heysemi, 8: 261-262.
150  Buhârî, İlim, 31.
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üzerine Allah Rasûlü’nün yüzünde güller açtı, üzüntüsü gitti. Sonra 
da şöyle buyurdular:

“–Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki, eğer 
Mûsâ u aranızda olup da ona uyarak beni terk etseydiniz, derin 
bir dalâlete düşmüş olurdunuz. Siz ümmetler içinde benim nasî-
bimsiniz, ben de peygamberler içinde sizin nasîbinizim.”151

Rasûlullah r Arap yarımadasını İslâm’a dâvet ettikten sonra 
Bizans, İran, Habeşistan gibi Arap olmayan diğer milletlere de dâvet 
mektupları göndermiştir. Kendisinden ve akrabalarından başlayıp 
kavmini, şehrini, kıtasını ve tüm kıtaları, hattâ cinler âlemini dâvet 
ederek yakından uzağa doğru Allâh’ın dinini bütün zamanlara ve 
mekânlara ulaştırmıştır.

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’in insanların yanında cinlere de 
gönderildiğini ifade ederek şöyle buyurur:

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan 
ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gel-
medi mi? Onlar «Kendi aleyhimize şahitlik ederiz» derler; dünya 
hayatı onları aldatmış oldu ve (âhirette) kâfir olduklarına dair 
kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.” (el-En‘âm 6/130)

“Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’ân’ı dinlemek 
üzere sana doğru yönlendirmiştik. yanına geldiklerinde «Susup 
dinleyin!» dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi 
topluluklarına döndüler. «Ey halkımız!» dediler, «Biz Mûsâ’dan 
sonra indirilmiş, kendinden öncekileri tasdik eden, gerçeğe ve 
doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Al-
lâh’ın dâvetçisine uyun ve ona îman edin ki, Allah günahlarınızı 
bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.» Allâh’ın çağrıcısına 
kulak vermeyenler yeryüzünde O’nu âciz bırakamayacak, O’na 
karşı bir yâr ve yardımcı da bulamayacaklardır; bunlar apaçık 
bir sapkınlık içindedirler.” (el-Ahkâf 46/29-32)

“Sizin için de (hesap sorma) vaktimiz olacak, ey sorumluluk 
yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini 

151  Heysemî, 1: 174. Krş. Ahmed, 3: 338, 387.
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inkâr edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin 
sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan 
verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz.” (er-Rahmân 55/31-33)

Cin sûresinde de onların Kur’ân’ı dinleyip îman ettikleri ve kavim-
lerine tebliğci olarak döndükleri haber verilir. Rasûlullah r Efendimiz 
de cinlere Rahmân sûresini okuduğunu haber vermiştir.152

Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamberdi. Allah Teâlâ ona bir kısım 
sahifeler indirmişti. İlk insan topluluğunu ilgilendiren ve onların ihtiyaç-
larını karşılayan vahiyler göndermişti. Daha sonra gelen peygamber-
lere de zamanlarının ihtiyacına göre kitaplar ve vahiyler geldi. Bütün 
peygamberlere vahyedilen dinin ismi İslâm’dır. Hepsinin özü birdir. 
İhtivâ ettikleri inanç esasları aynıdır. Çünkü hepsinin kaynağı Yüce 
Allah’tır.153 Bu sebeple biz tüm peygamberlere ve kitaplara inanırız. 
Allah’tan geldikleri şekliyle tek din olan İslâm’ı öğretmeleri itibarıyla 
aralarında bir farklılık yoktur.154

Önceki kitapların içerdiği ana esaslar aynı olmakla birlikte, bun-
ların zaman ve mekân itibarıyla teferruata dair meselelerde bir takım 
farklılıklar göstermesi tabiîdir. Çünkü zaman ve mekânın değişmesiyle 
birlikte insanların ihtiyaçları da değişmektedir. Sade bir hayat yaşayan 
ilk insanların ihtiyaçlarıyla, daha sonraki devirlerde yaşayan insanların 
ihtiyaçları birbirinden çok farklıdır. Bu sebepledir ki insanı yaratan, onu 
en iyi şekilde bilen ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah Teâlâ, her dönemdeki 
insanlara ihtiyaçlarına göre hükümler göndermiştir. En kâmil ve kalıcı 
hükümleri ise son peygamberi Hz. Muhammed’e göndermiştir. Ondan 
sonra bir peygamber gelmeyeceği için, artık vahiyde bir değişiklik ol-
mayacak, insanlar hayatlarını bu nihâî vahye göre tanzim edeceklerdir. 
Peygamberimizle birlikte din kemale ermiştir ve ondan başka bir din 
de kabul edilmeyecektir.155

“Muhammed Allâh’ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusu-
dur”156 âyet-i kerîmesinin haber verdiğine göre Hz. Muhammed r 

152  Tirmizî, Tefsîr, 1/3291.
153  eş-Şûrâ 42/13.
154  el-Bakara 2/136, 285. Bk. Âl-i İmran 3/84.
155  Âl-i İmrân 3/19, 84; el-Mâide 5/3.
156  el-Ahzab 33/40.
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peygamberler silsilesinin son halkası, ona indirilen Kur’ân-ı Kerîm 
de ilâhî kitapların sonuncusudur. Bundan sonra başka bir peygamber 
gelmeyeceği ve başka bir kitap inmeyeceğine göre, Kur’ân-ı Kerîm’in 
içerdiği anlam ve mesajların cihânşümul olması zarûrîdir. Zira Cenâb-ı 
Hak kullarını hidayetsiz bırakmaz.
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EBEDÎ MUCİZE KUR’ÂN-I KERÎM

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i, hem Yüce Zât’ının hem de Sevgili 
Rasûl’ünün hak ve hakîkat olduğunu ispat eden bir mûcize kılmıştır. 
Müşrikler Allah Teâlâ’nın Rasûlullah r Efendimiz’e mûcizeler vermesi 
gerektiğini söylediğinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu:

“Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara 
yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret 
vardır.” (el-Ankebût 29/51)

1. Kur’ân’ın Meydan Okuması (Tehaddî)
Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın bir beşer kelâmı olmayıp Allah katından 

indirilmiş mûcize bir kitap olduğunu ispat etmek için, inkârcılara mey-
dan okuyarak onları müsâbakaya çağırdı (tehaddî). “Kur’ân’ın ilâhî bir 
vahiy olduğuna inanmıyor ve onun insan sözü olduğunu söylüyorsanız 
o zaman siz de onun gibi bir kitap yazın” dedi. Bu meydan okuma; 
inkârcılara ellerindeki imkân ve kuvveti yeterince kullanabilecekleri bir 
mühlet vermek için dört safhada gerçekleşti. Böylece onların Kur’ân’a 
benzer bir söz getirmeye güç yetiremeyecekleri, kesin olarak ispat 
edilmiş oldu.

1. Safha: Bu ilk safhada, müşriklerden Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı-
na benzer bir kitap meydana getirmeleri talep edildi. Allah (c.c) şöyle 
buyurdu:

ْنُس َواْلِجنُّ َعٰلى اَْن َيْاتُوا ِبِمْثِل  ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِ
ٰهـَذا اْلُقْرٰاِن َل َيْاتُوَن ِبِمْثِل۪ه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظ۪هيًرا
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“De ki: Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak 
üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de 
olsalar, onun benzerini meydana getiremezler.” (el-İsrâ 17/88)1

Müşrikler bu meydan okumaya cevap vermek için baştan beri 
gayret ediyorlardı. “Onun söylediği sözler gibi biz de söyleriz” diye 
iddialarda bulundular. Bunu defalarca denediler, ancak sonunda başa-
ramayacaklarını anladılar. Çareyi “Bu bir sihirdir” demekte buldular. 
Herkes sihir yapamayacağı için bu yolla kendilerini mâzur görme 
yoluna gittiler.

2. Safha: Müşrikler, Kur’ân’ın benzeri bir kitap getirmekten âciz 
kalınca, ikinci safhada, saha daraltıldı. İnkârcıların işleri kolaylaştırıla-
rak Kur’ân sûrelerine benzer on sûre getirmeleri talep edildi. Âyet-i 
kerîmede şöyle buyrulur:

اَْم َيُقولُوَن اْفَتٰريُه ُقْل َفْاتُوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِل۪ه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن 
ِ ِاْن ُكْنُتْم َصاِد۪قيَن  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللّٰ

“yoksa «Onu kendisi uydurdu» mu diyorlar? De ki: Eğer doğru 
iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da, siz 
de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin!” (Hûd 11/13)

Fakat inkâr edenler, bu dâvete de herhangi bir mukâbelede bulu-
namadılar. 

3. Safha: Bu safhada Kur’ân’ın herhangi bir kimse tarafından 
uydurulmuş bir söz olmadığı ve onun Âlemlerin Rabbi olan Allah 
Teâlâ’dan geldiğinde şüphe bulunmadığı te’yid edildikten sonra inkâr 
edenlerden Kur’ân’ın sadece bir sûresinin benzerini getirme leri istendi. 
Âyet-i kerîmede buyrulur:

اَْم َيُقولُوَن اْفَتٰريُه ُقْل َفْاتُوا ِبُسوَرٍة ِمْثِل۪ه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن 
ِ ِاْن ُكْنُتْم َصاِد۪قيَن  اللّٰ

1  Ayrıca bkz. el-Kasas 28/49; et-Tûr 52/34.
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“yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler 
doğru iseniz Allah’tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da (hep 
birlikte) onun benzeri bir sûre getirin!” (Yûnus 10/38)

4. Safha: İnkârcılar bir sûre kadarcık da bir söz getiremeyince, 
dördüncü safhada Kur’ân-ı Kerîm, onları ve bütün insanlığı, tam misli 
olmasa da kısmen kendisine benzeyen bir söz getirmye dâvet etti. Âyet-i 
kerîmede buyrulur:

ْلَنا َعٰلى َعْبِدَنا َفْاتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِل۪ه  ا َنزَّ َوِاْن ُكْنُتْم ۪فى َرْيٍب ِممَّ
ِ ِاْن ُكْنُتْم َصاِد۪قيَن  َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اللّٰ

“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye dü-
şüyorsanız, haydi onun sûrelerinden birine (herhangi bir yönden) 
benzer bir sûre getirin, eğer iddiânızda doğru iseniz Allah’tan gayri 
şâhitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın!” (el-Bakara 2/23)

Son meydan okumanın devamındaki âyet-i kerîmede ise, inkârcılar 
îkaz edilerek hiçbir zaman Kur’ân-ı Kerîm’e benzer bir söz getiremeye-
cekleri beyân edildi. Dolayısıyla da isyandan vazgeçerek ilâhî azaptan 
kurtulmalarının, kendileri için en hayırlı yol olduğu haber verildi:

َفِاْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَّ۪تي َوُقوُدَها النَّاُس 
ْت ِلْلَكاِف۪ريَن َواْلِحَجاَرُةۚ اُِعدَّ

“Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan 
ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için 
hazırlanmıştır.” (el-Bakara 2/24) 

Bu âyetteki “َوَلْن َتْفَعُلوا: ki elbette yapamayacaksınız”2 ibâresi, öyle 
bir eminlik ve kat‘îlik ifâde etmektedir ki, böyle bir hüküm, ancak ilmi 
ve kudreti sınırsız, tam ve kusursuz olan bir zât, yani Allah tarafından 
verilebilir. Hakîkaten Allah’tan başka hiç kimse, beşer açısından gayb, 
yani belirsiz ve kapalı olan istikbâle dâir, bu kadar kesin bir hüküm 
veremez ve kat‘î ifâdeler kullanamaz.

2  Bkz. el-Bakara, 24.
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O günkü müşrikler, câhiliye taassubuyla hareket eden, gururuna 
son derece düşkün, hırslı ve inatçı insanlardı. Çok basit meselelerden 
büyük savaşlar çıkarırlardı. Kur’ân-ı Kerîm’in meydan okuması ise, 
korkak ve çekingen insanları bile galeyâna getirecek kuvvette idi. Buna 
rağmen müşrikler, herhangi bir cevap veremediler. Hâlbuki ataların-
dan devraldıkları bâtıl îtikadları ve mukaddes saydıkları bütün hurâfe 
inançları yerle bir edilmişti. Üstelik şiiri ve tesirli söz söylemeyi sanat 
edinmiş, bu husustaki mahâretleriyle övünüp duruyorlardı.

Neticede ilâhî beyan, her tarafa yayıldı ve böylece Kur’ân’a benzer 
bir söz söylenemeyeceği, iyice anlaşılmış oldu. Bu âyet, onların âciz-
liklerini dilden dile dolaştırıp ufuktan ufuğa taşıdı, zaafiyetlerini tescil 
etti ve dillerini âdeta mühürledi.3

Müşrikler, Kur’ân’ın meydan okumasına cevap veremedikleri için, 
onun yerine; yalanlama, kışkırtma, hakâret ve iftirâ gibi saldırganca 
tavırlar takındılar:

“Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir.”4 “Süregelen bir sihir-
dir.”5 “Bizzat kendisinin uydurduğu bir yalandır.”6 “Öncekilerin 
masallarıdır”7 gibi, hakîkate uymayan, âcizliklerini ifâde eden, ayrıca 
kendi kararsızlık ve tenâkuzlarını sergileyen birtakım asılsız iftiralara 
yöneldiler. Böylece kendilerini mâzur göstermek ve acziyetlerini örtmek 
istiyorlardı. Nihayet, “Bu Kur’ân’ı dinlemeyin! Okunurken gürültü 
yapın, belki galip gelirsiniz!”8 diyerek, her ne kadar inkâr etseler 
de, aslında ilâhî kudret karşısında tamamen mağlûp olduklarını ortaya 
koymuş oldular.9

Kur’ân-ı Kerîm karşısında acziyetleri yüzlerine çarpılan Mekke 
müşrikleri başka bir bahaneye sığınarak, “Bu Kur’ân iki şehirden 
birinin büyüğüne indirilmeli değil miydi?” dediler. (ez-Zuhruf 43/31)

3  Mustafa Sâdık er-Râfi’î, İ’câzü’l-Kur’ân ve’l-belâğatü’n-nebeviyye (Beyrut 2003), 
s. 142.

4  el-Müddessir, 24.
5  el-Kamer, 2.
6  el-Furkân, 4.
7  el-En‘âm, 25; el-Enfâl, 31, vb.
8  Fussilet 41/26.
9  Bkz. Murat Kaya, Kur’ân-ı Kerîm’de İlâhî Azamet, s. 29-35.
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Velid bin Muğîre, “Kureyş’in büyüğü ve efendisi olarak ben 
ve Sakîf’in efendisi Ebû Mes’ûd dururken Muhammed’e mi vahiy 
indirilecek?! Hâlbuki biz bu iki şehrin büyüğüyüz!” dedi.10

Aslında bu bir itiraftı. Kur’ân-ı Kerîm’i hak kitap olarak kabûl 
ettikleri hâlde, kendilerine gelmediği için kibirleri sebebiyle ona 
karşı geliyorlardı. Cenâb-ı Hak bu gibi bedbahtlara şu cevâbı verdi:

“Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar?!.” (ez-Zuhruf 43/32)

Kur’ân’ın mûcize bir kitap olduğu o gün kabul edilmiş ve za-
manımıza kadar onun bu meydan okumasına cevap verebilen çık-
mamıştır. Zaman zaman bunu deneyenler olmuş ancak onlar da 
bütün insanlığın huzurunda rezil olup fevkalâde gülünç durumlara 
düşmüşlerdir. Yazdıkları şeyler insanları güldüren hezeyan yığınla-
rından öteye geçememiş, sadece ahmaklıklarını ortaya koymuştur. 
Neticede, kıyamete kadar kendilerinden ayrılmayacak bir utanç 
yüklenmişlerdir.11 Artık Kur’ân’ın, tesirinden hiçbir şey kaybetme-
den günümüze kadar gelen mûcizevî bir kitap olduğunda hiç şüphe 
yoktur. İlmî keşiflerin artmasıyla onun daha farklı mûcizevî yönleri 
de ortaya çıkmıştır.

2. Kur’ân’ın Mûcizevî Yönleri
Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizevî yönleri pek çoktur. Bunlara bir sınır 

koymak mümkün değildir.12 Âlimler bu konuda pek çok eser kaleme 
almışlardır. Onun bugüne kadar idrâk edilebilen mûcizevî yönlerinin 
bir kısmı şöyledir:

• Kur’ân-ı Kerîm’e karşı mücâdele etmelerine rağmen müşriklerin 
onun bir benzerini getiremeyişleri,

10  İbn-i Hişâm, 1: 385.
11  Bkz. Bûtî, Ravâi’, s. 126, 129, 130; İsmail Karaçam, Sonsuz Mûcize Kur’ân, 

İstanbul 1987, s. 159-175; Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur’ân’ın Belâğatı ve İ’câzı 
Üzerine, Erzurum 2001, s. 58-62, 90.

12  Tafsîlât için bkz. Osman Nûri Topbaş, Rahmet Peygamberi’nden Rahmet Esintileri 
ve Kur’ân Mûcizesi (İstanbul: Erkam Yayınları, 2010), s. 221-372; a.mlf., Kâînât, 
İnsan ve Kur’ân’da Tefekkür (İstanbul: Erkam Yayınları, 2012), s. 27-97; a.mlf., 
Hak Din İslâm (İstanbul: Erkam Yayınları, 2012), s. 95-115.
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• Bilinen edebî şekillerden farklı olması,13

• Hiçbir beşerin ulaşamayacağı derecede belâğatin zirvesinde olan 
bir nazım, tertip ve telif güzelliğine sahip olması,

• Geçmişe ve geleceğe âit gaybî haberler ihtivâ etmesi ve bunların 
zamanı geldikçe aynen tahakkuk etmesi,14

• Kalplerde ve gönüllerde derûnî bir tesir icra etmesi,

• Ümmî bir kimse vâsıtasıyla tebliğ edilmesi,15

• Mânâlarının doğruluğu,

• Kelimelerindeki fesâhatin birbirini izlemesi,16

• Kur’ân’ın kendisine has mûsikîsi, 

• Tarihi (nüzûlü, cem‘i, tertîbi vs…),

• İçinde lüzumsuz söz ve kelime bulunmaması,

• İlmî hakîkatleri ihtivâ etmesi…17

İmâm Süyûtî, Kur’ân’ın mûcizevî yönlerine bir sınır getirilemeye-
ceğini ifade etmiş ve bu hususta kaleme aldığı üç ciltlik eserinde otuz 
beş madde zikretmiştir.18

Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizevî yönlerinden pek çoğunu anlamak 
için geniş bir ilim, kültür ve belâğat kâbiliyetine ihtiyaç yoktur. Onu 
tefekkür ederek okuyan her insan, kültürü ve eğitimi ne olursa olsun, 
mûcizevî yapısını kolayca fark edebilir.19 Onun, sonsuz kudret sahibi bir 
Yaratıcı’nın kelâmı olduğunu, bir beşer tarafından söylenemeyeceğini 
derhâl kavrar.

13  Rummânî, en-Nüket fî İ’câzi’l-Kur’ân (Selâsü Resâil fî İ’câzi’l-Kur’ân içinde, 
nşr. Muhammed Halefullah - Muhammed Zağlûl Sellâm), Kahire, ts., s. 101.

14  Kadı Iyâz, eş-Şifâ bi-ta‘rîfi hukûki’l-Mustafâ, Mısır 1995, 1: 227-247.
15  Bâkıllânî, İ‘câzü’l-Kur’ân, Beyrut 1988, s. 50-68.
16  Süyûtî, el-İtkân, 4: 9.
17  Râfiî, İ‘câzu’l-Kur’ân: 131 vd.
18  Süyûtî, Mu’tereku’l-akrân fî i‘câzi’l-Kur’ân, 1: 3.
19  Bkz. Bûtî, Ravâi’, s. 160.
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2.1. Fesâhat ve Belâğati

Fesâhat lügatte “açık seçik olmak” demektir. Bu sebeple sözün 
kusurlardan arınmış olmasına fesâhat denilmiştir. Böyle olan söze veya 
onu söyleyene de fasîh denilir.

Belâgat ise, sözün fasih olmakla birlikte zaman ve zemîne de mü-
nasip olmasıdır. Bir fikrin sözlü veya yazılı olarak yerinde, zamanında ve 
yeterince ifade edilmesidir. Mânânın güzel ve uygun ifadelerle zihinlere 
ulaştırılmasıdır. Câhız’a göre lafızla mânânın güzellikte birbiriyle yarış-
ması, mânâdan önce lafzın kulağa, lafızdan önce de mânânın zihne 
süratle ulaşmasıdır.20

Kur’ân’ın en başta gelen mûcizevî yönü onun son derece fasîh ve 
belîğ olmasıdır. O, en güzel ve en münasip kelimelerden oluşan en akı-
cı, en tesirli ve en anlamlı cümleler ihtivâ eder. Onun her âyeti, beşerî 
lisan cümlelerinin fevkinde, eşsiz bir beyan mûcizesi olarak, kendine 
has bir ses âhengiyle nâzil olmuştur. O, insanoğlunun bir benzerini 
getirmekten âciz kaldığı muhteşem mânâ derinliklerine sahiptir. İlâhî 
hakîkatleri, müstesnâ bir diksiyon, ses ve tecvid zarâfeti içinde, lâhutî 
bir lisan ihtişâmıyla insanlığa tebliğ eder.

Kur’ân-ı Kerîm, ne şiir ne de nesirdir. Bilâkis hem şiirin hem de 
nesrin meziyetlerini bir araya getiren emsalsiz bir üslûba sahiptir. Şiirde 
ve mûsikîde bulunmayan bir güzelliği vardır. Onu tekrar tekrar okurken 
veya dinlerken bir monotonluk hissedilmez, devamlı sûrette değişen ve 
tâzelenen seslerden insan hislerinin her biri nasibini alır.21

Kur’ân dâimâ, müterâdif (aynı mânâya gelen) kelimelerden delâleti 
en hassas, tasvir gücü en fazla ve fesâhati en kuvvetli olanlarını seçer. 
Müfessir İbn-i Atiyye (v. 542) şöyle der:

“Kur’ân öyle bir kitaptır ki ondan bir kelime çıkarılsa, sonra bü-
tün Arap lisanı altüst edilse, ondan daha münâsip bir kelime bulmak 
mümkün değildir.”22

20  Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn, 1: 115.
21  Muhammed Abdullah Derrâz, en-Nebeü’l-Azîm, Dâru’l-kalem, ts., s. 102.
22  İbn-i Atiyye, el-Muharraru’l-vecîz fî tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz, Beyrut 1413, 1: 52.
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Kur’ân-ı Kerîm’in indiği toplum, edebiyâtın zirvesinde idi. Pa-
nayırlarda herkesin huzûrunda belâğat ve fesâhat müsâbakaları 
yapılırdı. Toplum yediden yetmişe güzel söz ve şiirle meşgul olurdu. 
Buna rağmen bütün edebiyat üstadları, Kur’ân-ı Kerîm’in belâğat, 
fesâhat ve hârikulâde nazmı karşısında çaresizlikten kıvranmış, sükû-
tun derinliklerine gömülmek zorunda kalmışlardır. Bir gün Mekke 
müşriklerinden Velid bin Muğîre Peygamber Efendimiz’e gelmişti. 
Allah Rasûlü r ona Kur’ân-ı Kerîm’den bazı bölümler okudu. Velid 
Kur’ân’a hayran oldu, bir şey diyemedi. Kalbi îmana yumuşadı. 
Onun bu hâlini haber alan Ebû Cehil, hemen yanına gelerek câhiliye 
hamiyyetini tahrik etti:

“–Amca, kavmin sana vermek üzere mal topluyor. Zira sen Mu-
hammed’e gidip mal istemişsin!” dedi. Velid:

“–Kureyş beni iyi bilir ki malı en çok olanlardan biriyim” dedi. 
Ebû Cehil:

“–O hâlde Muhammed hakkında öyle bir şey söyle ki senin onu 
inkâr ettiğini ve ondan hoşlanmadığını kavmin bilsin!” dedi. Velid:

“–Ne söyleyeyim? Vallâhi, içinizde şiiri benden iyi bilen kimse 
yoktur, recezi23, kasîdeyi benden daha iyi bilen yoktur. Vallâhi onun 
söyledikleri bunlardan hiçbirine benzemiyor. Vallâhi, onun söyledi-
ğinde bir tatlılık var, onun apayrı bir lezzeti var, bütün sözleri yıkıp 
geçiyor ve hepsinin üstüne çıkıyor, hiçbir söz onun üstüne çıkamıyor!” 
dedi. Ebû Cehil ısrarla:

“–Sen onun aleyhine bir şey söylemedikçe kavmin râzı olmaya-
cak!” dedi. O da:

“–Bırak beni biraz düşüneyim!” dedi. Sonra da: 

“–Bu nakledilen bir sihirdir.” diyebildi.24 Onun bu hâli, Kur’ân-ı 
Kerîm’de bütün canlılığı ile şöyle tasvir edilir:

“O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti! yine 
kahrolası, nasıl da ölçtü biçti! Sonra baktı. Derken suratını astı, 

23  Recez: Arap şiirindeki arûz bahirlerinden biridir.
24  Vâhidî, Esbâbu Nüzûl, s. 468.
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kaşlarını çattı. En sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi: «Bu, 
nakledilen bir sihirdir. Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir» 
dedi.” (el-Müddessir 74/18-25)

Arap edebiyatının ileri gelenlerinden Velid, Kur’ân’ın çarpıcı 
üslûp ve belâgati karşısında şaşkın bir hâle düşerek derin derin dü-
şünmüş, fakat nefsinin ve şeytanın vesveselerini yenemediği için 
îman etmemiştir. 

Müslümanların sayısının hızla artması ve Hz. Hamza, Hz. Ömer 
gibi kahramanların Müslüman olması üzerine müşrikler iyice telâşa 
kapıldılar. Derhal toplanarak İslâm’ın yükselişine mânî olmak için 
çâreler düşündüler:

“–Muhammed’in durumu iyice ciddîleşti, işlerimizi karıştırdı. 
Sihirde, kehânette, şiirde en âlimimizi ona gönderelim de kendisiyle 
konuşsun!” dediler. Bu iş için Utbe bin Rebîa’yı seçerek Allah Rasû-
lü’ne gönderdiler. Utbe, müşriklerin daha önce Peygamber Efendi-
miz’e yapmış olduğu mal, makam, kadın gibi teklifleri fazlasıyla tekrar 
ederek uzun uzun konuştu. Allah Rasûlü r, sözleri bitinceye kadar 
onu sessizce dinlediler. Daha sonra ona künyesiyle hitâb ederek:

“–Söyleyeceklerin bitti mi?” diye sordular. Utbe, “Evet!” deyince 
Rasûlullah r:

“–Şimdi de sen beni dinle!” buyurup Besmele çekerek Fussilet 
Sûresi’ni okumaya başladılar. Secde âyeti olan 37. âyeti de okuyup 
secde ettikten sonra:

“–Ey Ebû’l-Velid! Okuduklarımı dinledin. Artık işte sen, işte o!” 
buyurdular. Utbe o kadar müteessir olmuştu ki cereyana kapılmış bir 
insana dönmüştü. Kalkıp arkadaşlarının yanına dönerken, kendisini 
gören müşrikler:

“–Vallâhi Ebû’l-Velid, gittiğinden çok farklı bir yüzle dönüyor. 
Hâli çok değişmiş?!” dediler. Yanlarına vardığında heyecanla:

“–Ne oldu, anlatsana?” dediler. Utbe:

“–Vallâhi, öyle bir söz dinledim ki şimdiye kadar bir benzerini 
hiç işitmemiştim. O ne şiir, ne sihir, ne de kehânettir! Muhammed: 
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َفِإْن أَْعَرُضوا َفُقْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد

«Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki: Ben sizi, Âd ve Semûd’un 
başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırım ile îkâz ettim»25 dediği 
zaman, daha fazla okumasın diye elimle ağzını tuttum. Durması için 
akrabâlığımızın hakkını ileri sürerek yemin ettim. Zira Muhammed’in 
söylediği her şeyin aynen vukû bulduğunu bildiğim için üzerimize azâb 
ineceğinden korktum. Ey Kureyş cemaati, gelin beni dinleyin! Onu 
kendi işiyle baş başa bırakın, aradan çekilin! Eğer diğer Arap kabîle-
leri onunla savaşıp kendisini öldürürlerse, siz de zahmet çekmeden 
bu meseleden kurtulmuş olursunuz. Şayet o Araplara hâkim olursa, 
onun hâkimiyeti sizin hâkimiyetiniz, onun kudret ve şerefi sizin kudret 
ve şerefiniz demektir. Böylece Muhammed sâyesinde insanların en 
mes‘ûdu olursunuz!” dedi. Kureyşliler:

“–Ey Ebû’l-Velid! O seni de diliyle sihirlemiş!” deyince Utbe:

“–Benim fikrim budur. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın!” karşılı-
ğını verdi.26

Hicretin 9. senesinde Medîne’ye her taraftan heyetler gelmeye 
başlamıştı. Bu esnâda, Benî Ukayl kabilesinden Ebû Harb bin Hu-
veylid de, Peygamber Efendimiz’in yanına geldi. Rasûlullah r ona 
Kur’ân-ı Kerîm okuyup İslâm’ı anlattılar. İşittiklerine hayran kalan 
Ebû Harb:

“–Vallâhi sen, ya Allâh’a, ya da Allâh’a kavuşana kavuşmuşsun! 
Sen öyle sözler söylüyorsun ki, doğrusu, biz onun gibi güzel bir söz 
hiç işitmedik...” dedi.27 Kur’ân’da konuşan zâtın insan olmadığını 
derhal farketti.

O zamanlar bedevîler, belâğat ve fesâhatta en zirve insanlardı. 
Bir gün bedevîlerden biri, Cenâb-ı Hakk’ın:

َفاْصَدْع ِبَما تُْؤَمُر َواَْعِرْض َعِن اْلُمْشِر۪كيَن

25  Fussilet 41/13.
26  Bkz. İbn-i Hişâm, 1: 313-314; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, 3: 111-112; Heysemî, 6: 20.
27  İbn Sa‘d, 1: 302-303; İbn-i Esir, Kâmil, 2: 286; İbn-i Haldun, Târih, 2: 2, 51.
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“Sana emrolunan şeyleri açıkça söyle ve şirk koşanlardan yüz 
çevir!”28 âyetini işitince derhal secdeye kapanmıştı. Bu hareketinin 
sebebi sorulunca:

“–Sırf fesâhati sebebiyle secde ettim!” dedi.29

Bu âyette ona tesir eden hususlar, “ilahî tebliği en mükemmel bir 
şekilde açıklama, hak ile batılın arasını iyice ayırıp onu apaçık bir şe-
kilde dile getirme ve bu yolda cesur davranma mânâlarını ihtivâ eden 
“fe’sda‘” kelimesiyle30; bunca kısalığına rağmen çok mânâlar ihtivâ 
eden “bi-mâ tu’mer: Sana emredilen, söylenilen her şeyi” terkibi 
ve bu cümlenin ihtivâ ettiği emsalsiz mûsikî idi.

Bir başka bedevî:

ا اْسَتْيـَُٔسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنِجيًّا َفَلمَّ
“Ondan ümidi kesince aralarında fısıltıyla konuşmak üzere (bir 

kenara) çekildiler”31 âyetini işitmişti. Bunun üzerine:

“–Şehâdet ederim ki, bir kul böyle bir söz söyleyemez!” diyerek, 
hayret ve hayranlığını izhar etti.32

 Kur’ân bu fesâhat ve belâğatı sebebiyle çok kolay okunur ve 
ezberlenir. Onun mûcizevî yönlerinden biri de Allâh’ın onu ezber ve 
öğüt için bütün dillere ve gönüllere kolaylaştırmasıdır. Öyleki mânâsını 
anlamayan insanlar bile onu kolayca ezberleyebilirler.33

2.2. Gaybî Haberler Vermesi

Kur’ân-ı Kerîm, gayba dâir pek çok haberler ve işaretler ihtivâ 
eder. Onda geçmişe, hâle ve geleceğe dâir işaretler, bilgiler ve atıflar 
mevcuttur.34 Melekler, cinler ve insanlar ise gaybı bilemezler. Allah 

28  el-Hicr 15/94.
29  Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, İstanbul 1976, 1: 82.
30  Zemahşerî, Esâsü’l-belâğa, Dâru’l-Fikr, 1409/1989, s. 351, “صدع” maddesi.
31  Yûsuf 12/80.
32  Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, 1: 82; İbn -i Aşûr, et-Tahrîr, 1: 107.
33  Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed el-Mâverdî (ö. 450/1058), A‘lâmu’n-nübüvve, 

Beyrut: Dâru’l-Hilâl, 1409, s. 86.
34  Salah Abdülfettah Hâlidî, el-Beyan fî i‘câzi’l-Kur’ân, Ammân 1991, s. 234.
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gayba dair bilgilerden dilediği kadarını dilediği rasûlüne bildirdiğini ha-
ber vermiştir.35 Bunun dışında hiçbir varlığın gayba dair bilgisi yoktur. 
Kur’ân’da bu tür bilgilerin yer alması ve bir kısmının doğruluğunun ilmen 
ispat edilmesi onun Allah kelâmı olduğunu ve verdiği diğer haberlerin 
de aynen gerçekleşeceğini göstermektedir. 

2.2.1. Geçmişe Âit Haberler

Kur’ân-ı Kerîm’in insanın ilk yaratılış kademelerini, ondan son-
ra cereyan eden hâdiseleri, bizden önceki toplumları, onların hayat 
hikâyelerini, kendilerine gönderilen peygamberler ile münâsebetlerini 
anlatması, mâzîye âit gayb haberlerindendir. Âyet-i kerîmelerde şöyle 
buyrulur:

“Bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’i han-
gisi yetiştirecek diye kur‘a çekerlerken, sen onların yanında değil-
din, bu hususta ihtilâf ederlerken de orada bulunmuş değildin.” 
(Âl-i İmrân 3/44)

“Biz bu Kur’ân’ı sana vahyederek, hâdiseleri sana en güzel 
şekilde anlatıyoruz. Oysa daha önce bunlardan habersizdin...” 
(Yûsuf 12/3)

“Sana böylece vahyettiklerimiz, gayba âit haberlerdir. Onlar 
elbirliği edip düzen kurdukları zaman sen yanlarında değildin.” 
(Yûsuf 12/102)

“Sen daha önce ne bir kitap okumuş ne de elinle yazmıştın; 
öyle olsaydı, inkârcılar şüpheye düşebilirlerdi.” (el-Ankebût 29/48)

Mekke müşrikleri önceki kavimlerle ilgili birtakım efsânevî bilgi 
kırıntılarına sahiptiler. Kur’ân-ı Kerîm ise onlarla ilgili, günümüz târih 
ilminin de tasdîk ettiği şekilde en doğru bilgileri getirdi.

Meselâ Ehl-i Kitâb’a göre Ashâb-ı Kehf, mağaralarında üç yüz 
güneş yılı kalmışlardır. Kur’ân-ı Kerîm, onların mağarada üç yüz sene 
kaldıklarını, buna dokuz senenin de ilâve edildiğini söylemektedir. Bu 
dokuz yıl, şemsî ve kamerî yıl arasındaki zaman farkıdır. Hâlbuki o 

35  el-Cin 72/27.
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zaman insanlar şemsî yılı bilmiyor, aralarındaki farktan da haberleri 
yoktu. Âyet-i kerîmede mûcizevî bir şekilde şöyle buyrulur:

“Onlar mağaralarında üç yüz yıl ve buna ilâveten dokuz yıl 
kalmışlardır.” (el-Kehf, 18/25)

Kur’ân-ı Kerîm bunun gibi son derece hassas ve hakikate uygun 
bilgiler vermektedir.

2.2.2. Hâle Âit Haberler

Cenâb-ı Hakk’ın zât-ı ulûhiyeti, sıfatları, fiilleri, melekler, cinler, 
kabir âlemi, Cennet ve Cehennem ile alâkalı haberler, bilhassa ehl-i 
kitâb, münâfık ve müşriklerin içlerinden geçirdikleri hîle ve tuzaklar 
ile psikolojik yapılarını anlatan âyetler nüzul zamanıyla alâkalı gaybî 
bilgilerdir.

Tefsir âlimi Mukâtil şöyle anlatır: Mekke’nin fethedildiği gün Rasû-
lullah r, Hz. Bilâl’e Kâbe’nin üstüne çıkıp ezan okumasını emretmişti.

Attâb bin Esîd: “Allâh’a hamdolsun ki babam daha önceden öldü 
de bu günü görmedi” dedi.

Hâris bin Hişâm, “Muhammed, müezzin olarak şu kara kargadan 
başkasını bulamamış mı?” dedi.

Süheyl bin Amr, “Allah bir şeyi diledi mi onu değiştirir” dedi.

Ebû Süfyân da, “Ben bir şey söylemeyeceğim. Çünkü semânın 
Rabbinin bunları Muhammed’e haber vermesinden korkarım” dedi.

Cibrîl u Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e gelerek bu sözleri haber 
verdi. Allah Rasûlü r, onları çağırıp ne söylediklerini sordu. Onlar da 
bu sözleri ikrar ettiler. Bunun üzerine Allah Teâlâ Hucurât Sûresi’nin 
13. âyetini indirip onları birbirlerine karşı soy, sop, mal-mülk çokluğu 
gibi şeylerle övünmekten ve fakirlerle alay etmekten menetti.36

Ebû Süfyân gibi akıllı insanlar tefalarca tecrübe ettikten sonra artık 
Rasûlullah r Efendimiz’e Allah’tan bilgiler geldiğini iyice anlamışlardı. 

36  Vâhıdî, s. 411; Kurtubî, 16: 223, (el-Hucurât, 13); Murat Kaya, Kur’ân-ı Kerîm’de 
İlâhî Azamet, s. 187.
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Bu sebeple konuşmalarına ve düşüncelerine dikkat etmeye başlamışlardı.

O gün vahyin haber verdiği gaybî bilgilere örnek olarak şunları 
zikredebiliriz:

ü Kıble hususunda Allah Rasûlü’nün kalbinden geçenler,37

ü Yahudilerin kalblerindeki kinin daha büyük olması,38 ölümü asla 
temenni etmeyecekleri39

ü Allâh’ın âyetleri hakkında kesin bir delil olmaksızın münakaşa 
eden kimselerin, kalbinde asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesi 
taşımaları40

ü Münâfıkların kalblerinde mü’minlere karşı hissettikleri korkunun 
Allah korkusundan fazla olması41

ü Bedir öncesi Müslümanların çoğunun ordu yerine savaşmadan 
kervanı elde etmeyi istemeleri42

ü Uhud Harbi’ne çıkan münâfıkların kalblerindeki düşünceler43

ü Uhud’a giderken iki kabilenin bozulma istekleri44…

Bütün bunlar Kur’ân’ın gaybden verdiği haberler idi. Bu düşünce-
lerin sahipleri Kur’ân’ın verdiği haberleri hiçbir zaman inkâr etmemiş, 
doğruluğunu kabul etmişlerdir. İnsanlar bunu defalarca tecrübe ettikleri 
için daha dikkatli olmaya mecbur kalıyorlardı. Nitekim Hz. Ömer t 
şöyle buyurmuştur:

“Bir takım insanlar, Rasûlullah r zamanında vahiy ile (sırları 
meydana çıkar da) yakalanırlardı. Şim di ise vahiy kesilmiştir. Şimdi biz 
sizi ancak zâhirde gördüğümüz amellerinize göre değerlendiririz. Kim 
hayır hâli ızhâr ederse, biz ona güvenir ve ikrâm ederiz. Onun gizli 
işlerinden hiçbir şey(i araştırmak) bize âid de ğildir. Gizli işleri hususunda 

37  İbn-i Mâce, İkâmetü’s-Salah, 56.
38  Âl-i İmrân, 118.
39  el-Bakara 2/94-95.
40  el-Mü’min, 56.
41  el-Haşr 59/11.
42  el-Enfâl 8/7.
43  Âl-i İmrân 3/154, 167.
44  Âl-i İmrân 3/122.
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onu Allah hesaba çeker. Kim de şer hâli ızhâr ederse, o kalbinin temiz 
oldu ğunu söylese de, biz ona güvenmez ve sözünü tasdik etmeyiz.”45

Abdullah bin Ömer t de şöyle demiştir: “Biz Rasûlullah r 
zamanında hakkımızda bir vahiy gelir korkusuyla hanımlarımıza is-
tediğimiz gibi davranmaktan sakınırdık. Allah Rasûlü r vefat edince 
istediğimiz gibi konuşup davranmaya başladık.”46

2.2.3. İstikbâle Âit Haberler

Gayba dâir haberlerin en mühimleri ise, gelecekte cereyan ede-
cek hâdiselerin bildirilmesidir. Bu haberlerin, aynen bildirildiği gibi 
tahakkuk ettiğini tarih de tasdik edince, Kur’ân-ı Kerîm’in, “Allâ-
mu’l-Ğuyûb” yani gaybları tam olarak ve en iyi şekilde bilen Allah 
Teâlâ tarafından indirildiğinde şüphe kalmamıştır. Bununla ilgili birkaç 
misal zikredelim:

Hristiyan olan Rumlar ile mecûsî olan İranlılar arasında bir harp 
vukû bulmuş ve mecûsîler gâlip gelmişti. Bundan istifâde etmek isteyen 
müşrikler, müslümanlara:

“–İlâhî kitap sâyesinde üstün geleceğinizi sanıyordunuz. İşte me-
cûsîler, Kitap ehli olan Rumları yendiler” diyerek onların îman ve 
azimlerini kırmaya çalıştılar. Bunun üzerine Allah Teâlâ, müşriklere 
hüzün, mü’minlere sürur verecek olan şu âyet-i kerîmeleri inzâl buyurdu:

“Elif. Lâm. Mîm. Rumlar yenildi; en yakın yerde. Onlar bu 
yenilgilerinden sonra gâlip geleceklerdir, birkaç yıl içinde. İşler 
önceden de sonradan da Allâh’a âittir. O gün mü’minler Allâh’ın 
yardımıyla sevinirler. O mutlak gâliptir, merhamet ve ihsan sa-
hibidir.” (er-Rûm 30/1-5)

O sırada Rumlar öyle zayıf düşmüşlerdi ki, hiç kimse, bellerini 
kıran bu mağlûbiyetin ardından tekrar gâlip gelebileceklerine ihtimâl 
vermiyordu. Ancak Kur’ân-ı Kerîm, kuvvetli bir te’kidle şöyle buyu-
ruyordu:

45  Buhârî, Şehâdât, 5. Krş. Buhârî, Nikâh, 80. Bkz. Murat Kaya, Kur’ân-ı Kerîm’de 
İlâhî Azamet, s. 195-197.

46  Buhârî, Nikâh, 80.
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“Bu, Allâh’ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz; fakat insanların 
çoğu bilmezler.” (er-Rûm 30/6)

Nihayet Cenâb-ı Hak, vaadini gerçekleştirdi. Tarihçilerin ittifâkıyla 
dokuz seneden az bir zaman içinde Rumlar İranlılara gâlip geldiler. 
Aynı gün, müslümanlar da Bedir Gazvesi’nde müşriklere karşı zafer 
kazanıp sevindiler.47 Bu da 4. ve 5. âyet-i kerîmelerde haber verilen 
ikinci bir mûcizeydi.

Kur’ân’ın istikbâle âit haberlerine şunları da misal olarak zikredebili-
riz: İnkârcıların Kur’ân’ın bir benzerini asla getiremeyeceği,48 müşriklerin 
hezimete uğrayaca ğı,49 Allah Rasûlü’nün Mekke’ye tekrar döneceği,50 
ashâb-ı kirâmın Mescid-i Harâm’a emniyet içerisinde gireceği, bir müddet 
sonra da büyük bir zaferle Mekke’yi fethedeceği,51 insanların fevc fevc 
Allâh’ın dinine gireceği,52 Allâh’ın hak dini bütün dinlere üstün kılacağı,53 
Kur’ân’ı muhafaza edeceği…54 Beşer olan Rasûlullah r Efendimiz’in, 
buna benzer gaybî haber leri kendiliğinden vermesi mümkün değildir. 
Bunları ancak vahiy yoluyla her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Allah’tan 
öğrenmiş ve insanlara tebliğ etmiştir.

2.3. İlmî Keşiflere İşaret Etmesi

Kur’ân-ı Kerîm’in esas maksadı insanları hidâyete erdirmektir. Do-
layısıyla onu bir fizik, kimya, astronomi, tıp kitabı gibi düşünmemeli, bu 
alanlarla ilgili bilgiler vermesini beklememelidir. Buna rağmen, bilhassa 
tevhid akîdesine dikkat çekmek üzere tabiat ilimlerinin sahasına giren 
konularda verdiği özlü bilgilerin, daha sonra modern ilim tarafından 
keşfedilmesi, onun ayrı bir mûcizevî yönünü teşkil etmektedir. Cenâb-ı 
Hak şöyle buyurur:

47  Bkz. Tirmizî, Tefsîr, 30/3191-3194; Ahmed, 1: 276; Kurtubî, el-Câmi, 14: 3.
48  el-Bakara 2/24.
49  el-Kamer 54/45.
50  el-Kasas 28/85.
51  el-Feth 48/16, 27.
52  en-Nasr 110/2.
53  et-Tevbe 9/33; el-Feth 48/28; es-Saff 61/9.
54  el-Hicr 15/10. Başka misaller için bkz. Yûsuf el-Hâc Ahmed, Mevsûatü’l-i‘câzi’l-

ilmî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’s-sünneti’l-mutahhara, Dımeşk, 2003, s. 20-24.
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“Kur’ân’ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya 
kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan delillerimizi hep 
göstereceğiz. Rabbinin her şeye şâhitlik etmesi (onlar için) yeterli 
değil midir?” (Fussilet 41/53)

“Şunu da söyle: Hamd Allâh’a mahsustur. O, işaretlerini size 
gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıkları-
nızdan habersiz değildir.” (en-Neml 27/93)

“Onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğrene-
ceksiniz.” (Sâd 38/88)

İlmî keşiflere ışık tutması, Kur’ân-ı Kerîm’in kıyâmete kadar bütün 
zaman ve mekânlarda devam edecek ayrı bir mûcizesidir. Bu vasfı onun 
ihtişâmını, her seferinde yeniden ispat edip durmaktadır. Nitekim sürekli 
artarak devam eden ilmî terakkîler, bu bilgileri devamlı teyid ve tasdik 
etmektedir. Ancak bu konuda dikkatli davranmak gerekmektedir. Sıhhati 
sâbit olmamış ilmî nazariyeleri (teorileri) Kur’ân âyetleriyle îzâh etmeye 
kalkmamalıdır. Bir müddet sonra onlar terkedilir veya yalanlanabilir. Bu 
durumda insanlar kusuru yanlış tefsir yapan kimsede değil de Kur’ân’da 
görmeye kalkabilirler. Ancak doğruluğu ispat edilmiş olan ilmî hakikatleri 
alıp bir kısım âyet ve hadisleri onlarla îzâh etmekte bir mahzur yoktur.55 
Bu konuya misal olarak şunları zikredebiliriz:

2.3.1. İnsanın yaratılışı

İnsanın anne karnında teşekkülü ve teselsülü husûsunda Kur’ân-ı 
Kerîm, modern ilmin daha yakın zamanda keşfedebildiği birtakım ori-
jinal bilgiler verir:

“Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden şüphe duyuyor-
sanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra 
alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size (kudre-
timizi) açıkça gösterelim; ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir 
vakte kadar kalmasını sağlarız, sonra sizi bebek olarak çıkarırız, 
ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken 

55  Ali Muhammed Muhammed es-Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide -el-İ’câzü’l-ilmî fi’l-
Kur’âni’l-Kerîm- (İstanbul: Ravza Yayınları, 2017), s. 20-21.
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vefat ettirilirken kimi de önceden bildiklerini bilmez hâle gelinceye 
kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir…” (el-Hacc 22/5)

“Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz; 
Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe hâline getiriyoruz. Ardın-
dan nutfeyi (döllenmiş yumurta) alakaya (rahimde asılıp beslenen 
embriyoya) çeviriyor, alakayı şekilsiz et (görünümünde) yapıyor, bu 
etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyo-
ruz; nihayet onu bambaşka bir yaratık hâlinde inşa ediyoruz. yapıp 
yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir.” (el-Mü’minûn 23/12-14)

Rasûlullah r de bu konuda şöyle buyururlar:

“Her birinizin yaratılış mayası, ana rahminde nutfe olarak kırk 
gün derlenip toplanır. Sonra yine (kırk gün içinde) aleka hâline gelir. 
Sonra yine öyle (bir kırk gün daha) et parçası (mudğa) hâlindedir. 
Bundan sonra bir melek gönderilir. (Melek, Allâh’ın emriyle) ona 
rûh üfler ve rızkını, ecelini, amelini, şakî veya saîd (kötü veya iyi) 
olacağını yazar.”56

Âyet ve hadîslerin verdiği bu bilgilerle, yakın zamanda modern bi-
yolojinin tespitleriyle tefsir edilmiştir. Bu bilgiler, on dokuzuncu asırdan 
önce yeryüzünün hiçbir yerinde bilinmiyordu. Kur’ân bu hakîkatleri, on 
dört asır önce sâde bir üslûpla ve net bir şekilde açıklamıştır. Kanada’nın 
Toronto Üniversitesi’nde Embriyoloji profesörü olan Keith L. Moore 
Kur’ân’ın bu âyetlerine hayran kalanlardandır.

Prof. Dr. Keith L. Moore, embriyoloji sahasında yazdığı eserinde 
insanın rahimdeki safhalarını îzâh ettikten sonra Abdülmecit Zindânî’nin 
tavsiyesi ile bu bilgileri âyet-i kerîmelerle karşılaştırmaya karar verir. 
Sonuçta ilmin Kur’ân-ı Kerîm’le mutâbakat hâlinde olduğunu, hattâ 
Kur’ân’ın, verdiği misal ve târiflerle tıp ilminin önünde gittiğini itirâf 
eder. Keith, Kur’ân’daki nutfe, aleka ve mudğa tâbirlerinin, yani bu 
üç safhanın husûsiyetlerinin hepsinin de ilmî hakîkatlerle uygunluğu 
yanında tıp âlemine büyük bir ışık tutmakta olduğunu ifâde eder. Nutfe 
hâli olarak ifâde edilen safha, ilmî araştırmaların bütün muhtevîyâtına 
şâmildir. Aleka safhası, asılı ve donuk bir kan vaziyetindedir. Ceninin 

56  Buhârî, Kader, 1; Müslim, Kader, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16/4708.
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bütün hayat özellikleri, bu pıhtı hâlindeki kanda depolanmıştır. Mudğa 
ise, çiğnenmiş et demektir. Şekline bakıldığında, onun sanki çiğnenmiş 
bir et parçası hâlinde olduğu görülür. Âdeta üzerinde diş izleri vardır. 
Bu araştırmalar neticesinde Keith, Kur’ân ve Rasûlullah r hakkında 
büyük bir hayranlık duyar ve Kur’ân’ın 1400 sene evvelki bu mûcizesini 
büyük bir itmi’nân hâli içinde tasdîk eder.

Ayrıca Keith, verdiği bir konferansta Kur’ân-ı Kerîm’in embri-
yoloji ile ilgili hakîkatleri karşısında şöyle bir îtirafta bulunur: “Kur’ân 
ve Sünnet’in getirdiği mûcizeler üzerinde size bir konferans takdîm 
ettiğim için çok mutluyum! Asrımızın ilim ve teknolojisinin daha yeni 
keşfettiği gerçeklerin, bundan 14 asır önce ümmî bir insan tarafından 
dile getirilmesi, beni büyük bir şaşkınlık ve hayrete düşürmüş, yaptığım 
bütün araştırmalar da, beni Kur’ân’ın şeksiz şüphesiz vahiy mahsûlü 
olduğu husûsunda kesin bir kanaate sevk etmiştir.”57

Keith, Kur’ân’dan öğrendiği bilgileri, Before We Are Born (Biz 
Doğmadan Önce) isimli kitabının ikinci baskısına ilâve etmiştir. Ken-
disine:

“–Bu bilgilerin Kur’ân’da bulunmasını nasıl îzah edersin?” diye 
sorulunca:

“–O Kur’ân, Allah tarafından indirilen vahiyden başka bir şey 
değildir” cevâbını vermiştir.58

Kur’ân’ın verdiği bilgilere hayran kalan ilim adamlarından biri 
de Amerika’da anatomi ana bilim dalı başkanı olan Prof. Dr. Mar-
shall Johnson’dur. Kur’ân’daki yaratılış safhaları ile “mudğa”nın 
ihtivâ ettiği hakîkatler son derece dikkatini çekmiş ve onu hayrete 
düşürmüştür:

Bir çiğnemlik et… Tam dişlerin dizilişine göre şekillenmiş durumda. 
Sanki çiğnenmiş bir etin üzerinde kalan diş izleri görüntüsü… Tamamı 

57  Bkz. Abdülmecid ez-Zindânî, Kur’ân’da İlmî Mûcizeler, trc. Resul Tosun (İstanbul: 
Kayıhan Yayınları, 2014), s. 15-17.

58  Gary Miller (Abdülahad Ömer), The Amazing Qur’an/Eşsiz Mûcize Kur’ân, 
trc. Dr. Erdoğan Baş (İstanbul: Erkam Yayınları, 2007), s. 34-39. Bkz. Topbaş, 
Rahmet Esintileri, s. 294-298.
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bir santimetre (âdeta bir lokma kadar). Mudğa’da insanın bütün husûsi-
yetleri mevcut. Ancak kimi faal, kimisi henüz faâliyete geçmemiş! Tıp, 
bu durumu anlatabilecek bir tâbir bulamıyor. Organlar iş yapıyor dese, 
yapmayanlar var; yapmıyor dese yapanlar var. Oysa Kur’ân, bunu 
“belli belirsiz bir çiğnem et” diye tavsîf ederek onun bütün bilgilerini 
ihtivâ eden bir tâbirle düğümü 1400 küsûr sene evvelinden çözmüş 
bile… İşte Kur’ânî bilgileri önce peşînen reddedip sonra da tamâmen 
kabûl etmek zorunda kalan, hattâ bu arada birçok yeni hakîkatler de 
öğrenen Prof. Dr. Marshall, sonunda ısrarlı bir şekilde şöyle demekten 
kendini alamadı:

“Evet, ilim ehline ışık tutan bu Kur’ân, Allah tarafından indirilmiş-
tir. Zamanı geldikçe onun hakîkatleri böyle tek tek açılacak ve ortaya 
çıkacaktır. Allâh’ın buyurduğu, «Her haberin mukarrer bir zamanı 
var, artık ileride bilirsiniz!»59 âyeti tecellî edecektir.”60

İlim adamları, 17. yüzyılda henüz mikroskop keşfedilmeden önce, 
spermin ana rahmine tam bir insan şeklinde geçtiğini zannediyor, insanın 
safha safha yaratılışını bilmiyorlardı. Bu görüş, 18. yüzyılda da devâm 
etti. Hattâ 19. asrın yarısına kadar ilim adamları, insanın safha safha 
yaratıldığı hakîkatine ulaşamadılar. Ancak son zamanlarda teknik imkân-
ların iyice artması sebebiyle bu hususta yeterli araştırmaları yapabildiler 
ve nihâyet Kur’ân’ın 1400 sene evvel ifâde buyurduğu hakîkatin eşiğine 
varabildiler. Demek ki, doğru bir şekilde yapılan bütün ilmî çalışmalar, 
sonunda mutlaka Kur’ân’ı tasdik edecektir. Bu durum, Kur’ân’ın azamet 
ve ihtişâmını gösteren delillerden sadece biridir.61

2.3.2. Anne Sütü

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de çocukların iki tam yıl emzirilmesini 
tavsiye ederek şöyle buyurur:

“Emzirmenin tamamlanmasını isteyen kimse için anneler ço-
cuklarını iki tam yıl emzirirler...” (el-Bakara 2/233)

59  el-En‘âm 6/67.
60  Bkz. Zindânî, Kur’ân’da İlmî Mûcizeler.
61  Bkz. Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 298-300; Ömer Çelik, Tek Kaynak İki Irmak: 

Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar (İstanbul, 2009), s. 117-130.
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“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. 
Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten 
ayrılması da iki yıl içinde olur…” (Lokman 31/14)

“İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi 
onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında 
taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır…” (el-Ahkâf 46/15)

Zamanımızda tıp ilmi de, annenin çocuğunu emzirmesinin, hem 
kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından fevkalâde ehemmiyetli 
olduğunu ispat etmiştir. Anne sütünde çocuğun ihtiyaç duyduğu vita-
minler, hormonlar, koruyucu maddeler ve mikroplarla mücâdele eden 
enzimler yanında annenin karakterini çocukta teşekkül ettirecek unsurlar 
mevcuttur. Anne sütünde, insanın beslenmesi açısından temel unsur 
olan protein, şeker, yağ, fosfor ve vitaminlerin tümü, bebeğin bünyesine 
uygun gelecek şekilde çok âhenkli bir nisbet ve ölçüde bulunmaktadır. 
Anne sütünde, bebeği ilk altı ayda tüm mikroplu hastalıklardan koruyan 
bağışıklık maddeleri vardır. Bu ve benzeri sebeplerle bebeğin ilk altı 
ayda sadece sütle beslenmesi çok faydalıdır.

Tıp ilmine göre de, ideal bir emzirme süresi iki tam yıldır. Çünkü 
karaciğerin kan yapması dolayısıyla çok yüklü oluşu ve diğer organların 
gelişim hâlinde olması sebebiyle anne sütüne olan mecbûrî ihtiyaç, iki 
yıl devam etmektedir. Ayrıca çocuğa âit gelişmenin en önemli safha-
sında da gerçek biyolojik maddelere olan ihtiyaç süresi iki yıldır. Zira 
tıp, bebeğin ilk iki yılda gerçekleştireceği gelişmenin en mühim devre 
olduğunu kabûl etmektedir. Yine tıp, bebeğini 1-2 yıl emziren annelerde 
biyolojik bir yenilenmenin meydana geldiğini, bu sebeple onlarda göğüs 
kanserinin çok az görüldüğünü, çocuğuna süt vermeyen annelerin ise, 
sıhhat bakımından tehlike altında bulunduğunu ifâde etmektedir. Bütün 
bu faydaların kâmil mânâda gerçekleşmesi için emzirmenin iki yıl olması 
îcâb eder ki, bu da büyük bir Kur’ân mûcizesidir.

Diğer taraftan Nisâ Sûresi’nin 23. âyetinde evlenilmesi haram olan 
kadınlar arasında “süt bacılar” da sayılmaktadır. İslâm fıkhına göre, 
çocukluğun ilk iki yılı içerisinde vukû bulan emzirmelerle sütkardeşliği 
meydana gelir. İki yıldan sonraki emzirmelerde bu kardeşlik mevzubahis 
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değildir. Demek ki, iki yıl sonra anne sütü, taşıdığı aslî özelliğini büyük 
ölçüde yitirmektedir.

Anne sütü, çocuğun rahimde meydana gelmesiyle oluşur. Bir başka 
çocuk, iki seneye kadar bu sütten belli bir miktar emdiğinde sütkardeşliği 
tahakkuk eder. Bu süt, çocuğun oluşmasıyla meydana geldiği için, onu 
emen diğer çocuğa da aynı karakter intikal eder. Yani ortak vasıflara 
hâiz bir kardeşlik karakteri gerçekleşir. Bu sebeple İslâm’da, zikri geçen 
âyet-i kerîme ile sütkardeşlerinin evlenmesi haram kılınmıştır. Normal 
batın kardeşliği gibi sütkardeşliği de aynı mahremiyet ölçülerine tâbîdir. 
Bu haram kılmanın, bilinen ve bugün için henüz meçhûl olan pek çok 
hikmetlerinin bulunduğu muhakkaktır.62

Yukarıda zikredilen âyetlerde bir mûcize daha vardır: Bakara sûre-
sinin 233. âyetiyle Lokman sûresinin 14. âyetinde çocuğun iki sene em-
zirilmesinden bahsediliyor. Ahkâf sûresinin 15. âyetinde ise hâmileliğin 
ve sütten kesmenin süresinin otuz ay olduğu ifade ediliyor. İki seneyi 
yani yirmi dört ayı süt emmeye ayırdığımızda geriye altı ay kalıyor. Bu 
da hâmileliğin en kısa süresinin altı ay olduğunu gösteriyor.

İmam Mâlik şöyle anlatır: Hz. Osman’a evliliğinin altıncı ayında 
doğum yapan bir kadın getirildi. Normalde bir çocuk ancak dokuz 
ayda doğabileceğinden bu durum, insanları şüpheye düşürdü. Kadının 
cezâlandırılmasını düşünürken Hz. Ali t müdâhale etti. Bahsedilen 
âyetleri okuyarak; “Bu durumda hâmilelik müddeti altı ay olabilir” dedi. 
Bu açıklama üzerine Hz. Osman t kararından vazgeçti.63

Bu âyetlerde aynı zamanda zaruret hâllerinde çocuğu iki yılı dol-
durmadan sütten kesmenin mümkün olduğuna işaret edildiğini de 
söyleyebiliriz.

2.3.3. Parmak İzi

Parmak izlerini inceleyen ilim dalı (Daktiloskopi), parmak uçlarının 
ömür boyunca hiç değişmeden aynı kaldığını; hiçbir insanın parmak 

62  Bkz. Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 303-305; Celal Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri 
(İstanbul: Mârifet Yayınları, 1997), s. 288-289; Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik 
Yansımalar, s. 131-132.

63  Muvatta’, Hudud 11; Kurtubî, 16: 188.
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ucunun bir başkasınınkine benzemediğini ortaya koymuştur. Bu se-
beple emniyet ve hukukta en güvenilir hüviyet tespiti, parmak iziyle 
yapılmaktadır. Bu hakîkat, 1875 yılında keşfedilmiş ve 1884 senesinde 
kullanılmaya başlanmıştır.64 Hâlbuki Kur’ân-ı Kerîm parmak uçlarının 
bu husûsiyetine asırlar öncesinden şöyle dikkat çekmiştir:

“İnsan, Biz’im, kendisinin kemiklerini bir araya toplayama-
yacağımızı mı sanıyor? Evet, toplarız; onun parmak uçlarını (َبَناَنُه) 
bile bütün incelikleriyle yeniden düzenlemeye gücümüz yeter!” 
(el-Kıyâme 75/3-4)

Bugün bir şifre olarak parmak iziyle açılan bilgisayarlar ve kapılar 
kullanılmaktadır. Zira her insanın parmak izi farklıdır. Hattâ insanın her 
bir parmağının izi diğerinden farklıdır. Tıpkı parmak izi gibi, insanların 
gözleri de birbirinden farklıdır. Şifre yerine, sahibinin gözüyle çalışan 
makineler, açılan bilgisayarlar veya kapılar, günlük hayatta giderek 
yaygınlaşmaktadır. 1 cm2 bile olmayan küçücük bir alanda sonsuz 
farklılıkları yaratan Allah Teâlâ yüceler yücesidir!

2.3.4. Gen Hârikası

Genetik ilminde yapılan ye ni ke şif ler, her in sa nın nev’i şah sı na 
mün ha sır bir başka şif re si daha ol du ğunu or ta ya koy muş tur. Üstelik bu 
gen denilen şeyler o kadar küçüktür ki, yeryüzündeki bütün canlıların 
genleri bir araya toplansa bir fındık kabuğunu doldurmaz. Mikroskopla 
bile görülemeyen bu genler, her canlı hücreye yerleşirler ve bütün insan, 
hayvan ve bitkilere husûsiyetlerini verirler. Bu ancak hikmet sahibi bir 
yaratıcıdan sâdır olabilecek sonsuz bir ilim ve kudretin eseri olabilir; 
başka hiçbir nazariyeye imkân yoktur.65 Nitekim bu hakîkate işaretle 
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulblerinden zürri-
yetlerini almış, onları kendilerine karşı şâhit tutarak, «Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?» buyurmuştu. Onlar da, «Evet, şâhit olduk 

64  Topbaş, Hak Din İslâm, s. 107; Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, s. 328-329; 
Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, s. 144-154.

65  Bkz. İlim-Ahlâk-Îman, Derleyen: M. Rahmi Balaban, sf. 189-190; Kırca, Kur’ân 
ve Fen Bilimleri, s. 211-213.
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(ki Rabbimizsin)» demişlerdi. Böyle yapmamız, kıyâmet günü, «Biz 
bundan habersizdik» dememeniz içindir.” (el-A‘râf 7/172)

2.3.5. Acıyı Deri Hisseder

Tayland, Cayn-Mayn Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Tajaket Tajason, azapla ilgili bir çalışma yapmış ve şu neticelere ulaş-
mıştı: Azâbın uzun müddet devam edebilmesi için, deriler ateşte yanıp 
hissiyat yok olduğunda, onlara yeniden aynı kâbiliyeti kazandırmak 
gerekir. Çünkü azap, deriler üzerinde gerçekleştiği için, deriler yana 
yana içindeki sinirler tahriş olur ve devre dışı kalır ki bu, azâbın artık 
hissedilmemesi demektir. Zira beyin, idâre ettiği hissetme işini deri 
vâsıtasıyla yapmaktadır.

Bu ilmî neticelere ulaşan Tajason’a bir gün şu âyet-i kerîme gös-
terildi:

“Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri yarın ateşe atacağız! On-
ların derileri yandıkça, başka derilerle değiştiririz ki, azâbı tatsınlar! 
Allah dâimâ üstün ve Hakîm’dir.” (en-Nisâ 4/56)

Âyet-i kerîme, Tajason’a şok tesiri yaptı. Kur’ân-ı Kerîm’in bir be-
şer kelâmı olamayacağını îtirâf etti. Memleketine döndüğünde yaptığı 
ilk konferansında talebelerinden beş kişi îman etti. Nihâyet kendisi de 
Riyad’da yapılan sekizinci tıp kongresinde kelime-i şehâdet getirdikten 
sonra sevinçle; “Ben de müslüman oldum!” diye haykırdı ve bundan 
sonraki ömrünü Kur’ân’a adadı.66

2.3.6. Göklerle yerin Bitişikken Ayrılması

Kur’ân-ı Kerîm’de göklerle yerin önceden bitişik olduğu, daha sonra 
yaratılma sürecinde Allah tarafından ayrıldığı bildirilir:

“İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir hâlde iken bizim, onları 
birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp 
düşünmediler mi? Hâlâ inanmazlar mı? Onları sarsmasın diye yer-
yüzüne köklü dağlar yerleştirdik. Orada geniş geniş yollar açtık; 
ta ki doğru ve rahatça gidip maksatlarına ulaşsınlar. Biz, semâyı 

66  Bkz. Zindânî, Kur’ân’da İlmî Mûcizeler; Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 307-308; 
Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, s. 167-168.
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da korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise, gökyüzünün âyetlerinden 
yüz çevirirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her 
biri bir yörüngede yüzerler.” (el-Enbiyâ 21/30-33)67

“Sonra (Allâh’ın irâdesi) göğe yöneldi; o zaman gök duman hâ-
linde idi. Ona ve yerküreye; «İsteyerek veya istemeyerek, gelin!» 
buyurdu. İkisi de; «İsteyerek geldik» dediler.” (Fussilet 41/11)

Bugün ilim dünyasının bu konuda sahip olduğu kuvvetli kanaat da, 
bu âyetlerin çizdiği çerçeveye uygun düşmektedir.68

Tokyo İlmî Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. yuşili Kozayn 
bir konferansında yerin ve gökteki diğer cisimlerin oluşumu hakkında 
bugün ilmin gâyet net tespitler yaptığını söylemekte ve bunların sâbit 
gaz kütlesi hâlinde iken patlama sonucu oluştuklarını anlatmaktaydı. 
Bu esnada kendisine Kur’ân’ın bu konuyla ilgili âyetlerinden bahsedildi. 
Kur’ân, bu oluşum hâlindeki varlığa “duhan” diyordu ve bu tâbir ona çok 
tesir etti. Çünkü o âna kadar ilim, gaz kütlesinin patlaması neticesinde 
belirmeye başlayan şekli “sis” kelimesiyle ifâde etmekteydi. Hâlbuki 
sis, bünyesinde bulunan soğukluk ve su gibi özellikleriyle bu hakîkati 
îzahtan çok uzaktı. Kur’ân-ı Kerîm ise “duhân, yani sıcak duman” de-
mekle, hem gerçek târifi yapmış, hem de mevcut reaksiyona ışık tutarak 
patlamadaki harârete de değinmiş bulunuyordu. Yuşili:

“–Bu kitap ne zaman indi?” diye sordu.

“–1400 sene evvel” cevabını alınca şok oldu ve büyük bir şaşkınlık 
içinde şöyle dedi:

“–Hiç şüphe yok ki bu kitap, kâinâta tepeden bakıyor. Baksanı-
za; ne var ne yok her şeyi bütün ayrıntılarına kadar görmüş ve hem 
de gücüne erişilemeyecek bir mükemmellikle tasvîr etmiş!.. Ona gizli 
kalabilen hiçbir şey yok!”

Kendisine, müsbet ilim ancak bazı hakîkat kırıntılarını tespit ve 
keşfedebildiği hâlde, Kur’ân’ın, bunları daha dakîk bir şekilde önceden 
nasıl haber verdiği sorulunca Yuşili şu cevabı vermiştir:

67  Bu hususta bkz. en-Neccâr, es-Semâ, s. 95-109.
68  Bkz. Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, s. 143-144.
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“–Bu bilgilerin bir insan sözü olması mümkün değil! Çünkü biz ilim 
erbâbı, ancak bir mevzû üzerinde derinleşebiliyoruz. Hâlbuki Kur’ân-ı 
Kerîm, bütün bir kâinat sahasındaki bilgileri, hattâ daha ötelerini en 
mükemmel bir şekilde ihtivâ ediyor ve îzah ediyor! Bu kadar geniş bir 
sahayı içine alan en doğru ve en mükemmel bir ilmî kudreti hiçbir beşer 
gösteremez! Bundan sonra ilmî hayatımın rotası Kur’ân-ı Kerîm olacak! 
Önceki dar çerçevemi Kur’ân’la genişleteceğim!..”69

Bu îzahlardan anlıyoruz ki kâinat ezelî ve ebedî değildir. Onun bir 
başlangıcı vardır ve mutlaka bir sonu da olacaktır. Allah bütün varlık-
ları, daha önce hiçbir mahlûk yokken yoktan var etmiştir. Kâinâtın ilk 
maddesine “ol” demiş, madde de oluvermiştir.70

2.3.7. Galaksiler ve Güneş Sistemi

Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok defa göklerin yaratılışına, sağlamlığına 
ve genişliğine dikkat çekilir.71 Yakın zamana kadar insanlar göklerin 
genişliğini ve büyüklüğünü çok sınırlı bir şekilde anlayabiliyorlardı. An-
cak son gelişmelerle semaların ne muazzam bir yapıda olduğu daha iyi 
anlaşıldı ve böylece Kur’ânî ifadeler de daha iyi idrak edilmeye başladı. 
Şimdi bunu daha yakından görebilmek için insanoğlunun göklerle ilgili 
ulaşabildiği bir takım bilgileri nakledelim:

Her gün gördüğümüz Güneş’ten başlayalım. Güneş sistemi 12 mil-
yar km çapındadır. Güneş’in yaşı 4,5-5 milyar yıl olarak hesap ediliyor. 
Güneş, Samanyolu merkezinden 30.000 ışık yılı uzaktadır.

Güneş’te her saniye 564 milyon ton hidrojen 560 milyon ton 
helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon tonluk gaz maddesi de enerji/ışın 
hâlinde yayılır. Yok olan kütleye göre hesap edersek Güneş saniyede 
4 milyon ton, dakikada ise 240 milyon ton madde kaybetmiş olacaktır. 
Eğer Güneş 3 milyar yıldan beri bu hızla enerji üretiyorsa, bu süre için-
de kaybetmiş olduğu kütle 400 milyar kere milyon ton olacaktır ki, bu 

69  Bkz. Zindânî, Kur’ân’da İlmî Mûcizeler; Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 312-314.
70  Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, s. 147-148.
71  Bkz. el-Bakara 2/29; Âl-i İmrân 3/133; el-Enbiyâ 21/30; Fussılet 41/12; Kâf 50/6; 

el-Hadîd 57/21; el-Mülk 67/3-5; en-Nâziât 79/27; el-Ğâşiye 88/18.
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değer, yine de Güneş’in şimdiki toplam kütlesinin 5000’de biri kadar 
ancak tutar.

Güneş zeminindeki sıcaklık 6000 santigrat derecedir. Merkezindeki 
sıcaklık ise yaklaşık olarak 20 milyon santigrat dereceyi bulur. Güneş’in 
sıcaklığı devamlı artarken, çapı da büyüyor. Çapı büyümeye devam 
eden Güneş’in bir zaman sonra patlayarak en yakın gezegenleri Mer-
kür, Venüs, Dünya ve Mars’ı yok edebileceği mümkün görülmektedir.

Güneş’in kütlesi 2 x 1027 yani iki kere milyar kere milyar kere mil-
yar tondur. 700.000 kilometrelik devâsâ bir yarıçapı vardır. Dünya’dan 
324.529 kat daha büyüktür.72

Güneş’ten daha büyük yıldızlar vardır. Büyüklü küçüklü milyarlarca 
yıldızın birleşmesiyle bir galaksi (gökada) meydana gelir. Semâda mil-
yarlarca galaksi vardır. Galaksi, kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı 
olan yıldızların, gaz-toz-plazmaların meydana getirdiği maddelerin 
ve henüz ne olduğunu bilmediğimiz karanlık maddenin oluşturduğu 
bir sistemdir. Samanyolu Galaksisi bunlardan sadece biridir. Güneş 
sistemi de Samanyolu Galaksisi içinde yer alan milyarlarca yıldızdan 
sadece biridir. Yıldızların bir araya gelip galaksiyi oluşturması gibi 
galaksiler de bir araya gelerek daha büyük gruplar oluştururlar. Meselâ 
Samanyolu, Andromeda ve Macellan Bulutları 30 galaksiden oluşan 
ve “yerel Grup” diye isimlendirilen bir grupta yer almaktadır. Bu 
grubun en büyük galaksisi Andromeda, ikinci sıradaki de Samanyo-
lu’dur. Spiral galaksiler 50.000 ışıkyılından 2.000.000 ışık yılına kadar 
farklı büyüklüklerde olabilir. Samanyolu galaksisi yaklaşık 100.000 
ışık yılı büyüklüktedir. Galaksilerin birbirinden uzaklığı, galaksilerin 
çaplarının yaklaşık 20 katı kadardır. Andromeda ve Samanyolu ara-
sındaki uzaklık yaklaşık 2.5 milyon ışık yılıdır. Kâinâtta sürekli olarak 
gaz bulutları, galaksiler birbirleriyle çarpışmaktadır. Yaklaşık 5 milyar 
yıl sonra Samanyolu’nun da, komşusu Andromeda ile çarpışacağı 
hesaplanmaktadır. Böyle bir şey olur ve o zaman dünya üzerinde 

72  Bkz. http://www.physics.metu.edu.tr/~ecevit/bilinen_evren_gercekleri.ppt, 
(Erişim: 21. 06. 2007); http://gokyuzu.org (Erişim: 21.06.2007); http://www.
ozaltin.8k.com/NN/2.htm. (Erişim: 16.10.2004); Yûsuf el-Hâc, Mevsûatü’l-
İ’câzi’l-İlmî, s. 413-417; Ekrem Ahmed İdrîs, el-Felek ve’t-Tıb Emâme Azameti’l-
Kur’ân, s. 19-112; Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, İstanbul 2005, s. 66.
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yaşayan kimseler bulunursa muhtemelen onlar bu durumdan müteessir 
olmayacaklardır. Çünkü yıldızlararası uzaklık, yıldız çapının milyon 
katını bulabilir. Bu da, iki yıldızın çarpışmasını neredeyse imkânsız 
hâle getirir. Dolayısıyla galaksiler çarpışma esnasında birbirlerinin 
içlerinden geçip gidebilirler. 73

Kâinâtın görebildiğimiz kısmında 300-350 milyar civarında büyük, 
7-8 trilyon civarında da küçük galaksinin bulunduğu ifade edilmektedir. 
“Samanyolu” veya “Andromeda” gibi büyük galaksiler, 50 milyar ile 
birkaç trilyon arasında farklı sayılarda yıldıza sahiptir. Küçük galaksi-
lerde ise birkaç milyon ila 10-15 milyar arasında yıldız bulunur. Çok 
çeşitli boyutları olan bu küçük galaksilerin mühim bir kısmı, büyük 
galaksilerin uydusu durumundadır. Küçük galaksilerden biri, 10 ila 20 
bin ışık yılı çapa sahip olabilir. Bunların bünyesinde, her çeşit yıldız, 
küçüklü büyüklü yıldız kümeleri, gaz ve toz bulutları yer alır. Bazılarının 
merkezinde dev karadelikler de keşfedilmiştir. Samanyolu, Andromeda 
ve Üçgen (Triangulum) galaksisinin bulunduğu Yerel Gökada grubunda 
40 civarında küçük galaksi bulunmaktadır.74

Yüzlerce ya da binlerce galaksinin bir arada olduğu topluluklara, 
Galaksi Kümesi denir. Galaksi kümelerinin oluşturduğu topluluklara 
da Galaksi Süperkümesi denir.75 Bir Süperküme’de onlarca galaksi 
kümesi bulunur ve çapı da 100 milyon ışık yılını bulur.76

Şimdi bu bilgiler ve verilen rakamlar üzerinde durup biraz düşüne-
lim. Aklımıza hayâlimize sığmayan muazzam büyüklükte bir kâinât ile 
karşı karşıyayız. Bu bilgiler bize Allâh’ın azametini ve Kur’ân’ın haber 
verdiği şeylerin doğruluğunu gösteriyor.

“Semâda burçlar yaratan ve onların içine bir çerağ (Güneş) ve 
nurlu bir Ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir.” (el-Furkân 25/61)

“Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılma-

73  Bkz. https://www.kozmikanafor.com/galaksiler/ (Erişim: 18.01.2019)
74  Bkz. https://www.kozmikanafor.com/evrendeki-gokada-galaksi-sayisi-ne-kadar/ 

(Erişim: 18.01.2019)
75  http://www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren/Gökbilim Sözlüğü, (Erişim, 06.12.2005).
76  http://www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren/Evrenin Yapıtaşları/Gökadalar/Gökada 

Kümeleri, (Erişim, 06.12.2005).
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sından daha büyük bir olaydır ama insanların çoğu bunu bilmez.” 

(el-Mü’min 40/57)

“Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması 
O’nun (kudretinin) delillerindendir. O dilediği zaman onları bir 
araya getirme gücüne de sahiptir.” (eş-Şûrâ 42/29)

“Onlar düşünmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan, bunları 
yaratma konusunda acze düşmeyen Allâh’ın, ölüleri diriltmeye 
gücü yetmez mi? Şüphe yok ki O her şeye kàdirdir.” (el-Ahkâf 46/33)

2.3.8. Kâinâtın Genişlemesi

Yeryüzü, semâlara nisbetle okyanusta bir damla gibi, belki bun-
dan da küçüktür. Kur’ân’ın pek çok yerinde göklerin büyüklüğünden, 
sağlamlığından ve haşmetinden bahsedilir, onlar üzerine yeminler 
edilir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Burçlarla dolu gökyüzüne andolsun ki!” (el-Burûc 85/1)

“Hayır! yıldızların mevkîlerine yemin ederim ki, bilirseniz, 
gerçekten bu, büyük bir yemindir.” (el-Vâkıa 56/75-76)77

1400 sene evvel yıldızlarla ilgili çok şey bilinmiyordu. O günlerde 
Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede yıldızlar arasındaki mesâfelere yemîn etti 
ve bunun hakikaten büyük bir yemin olduğunu söyledi. Bu mesafenin 
binlerce, milyonlarca ışık yılı olduğu daha yeni yeni keşfedilmektedir. 
Işık ise yaklaşık olarak sâniyede 300.000 kilometre hızla gider. Yıldızlar 
arasındaki uzaklıklara baktığımızda bunlar insan aklının bugün bile 
idrak edebileceği rakamlar değildir. Bu mesafeler her saniye daha da 
artmakta ve kâinat büyük bir süratle genişlemeye devam etmektedir. 
Bu sebeple ilim adamları:

“Kâinat, bizim hayâl edebildiğimizden çok daha ürpertici, deh-
şet verici ve çok daha büyüktür. Çünkü kâinattaki cisimler fezâda 
korkunç bir süratle birbirlerinden uzaklaşmaktadır” demek zorunda 
kalmışlardır.78

77  Ayrıca bkz. ez-Zâriyât, 7; en-Necm, l; et-Tekvîr, 15; et-Târık, 1; eş-Şems, 1-2, 5.
78  Yûsuf el-Hâc, Mevsûatü’l-İ’câzi’l-İlmî, s. 413.
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Âlimler, 1929 senesinde nebülözlerin79 bizim galaksimizden uzak-
laştığını keşfettiler. Daha sonra bu keşiften hareketle kâinâtın devamlı 
genişlediği teorisini ortaya attılar.80 Yirminci yüzyılın bilimde en mühim 
dönüşümlerinden birini meydana getiren bu iddiâya göre, galaksiler 
uzaklıklarıyla orantılı olarak artan bir hızla birbirinden uzaklaşmaktadır.81 
Âlimler 1950 yılında, bu kanunu tatbik ederek galaksilerin uzaklaşma 
hızını hesapladılar. Bizden 10 milyon ışık yılı uzaktaki bir galaksi, saniyede 
250 kilometre hızla bizden uzaklaşırken, 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir 
galaksinin uzaklaşma hızı saniyede 250.000 kilometredir.82 Bu duruma 
Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle işaret edilir:

“Semâyı kendi ellerimizle (kuvvetle ve çok sağlam bir şekilde) 
biz binâ ettik ve biz (onu) elbette genişletmekteyiz.” (ez-Zâriyât 51/47)

Âyet-i kerîmede geçen “mûsi‘ûn” kelimesi ism-i fâilin cem‘i olup 
genişletmek, yaymak, daha geniş ve daha uzak hâle getirmek anlamlarına 
gelen evsa‘a fiilinden gelmektedir. Bilhassa eşya söz konusu olduğunda 
genişletmek anlamını ifade eder. Bu âyet hem kâinâtın genişliğine, 
hem de genişlemeye devam ettiğine işaret eder. Kâinât o kadar geniş 
ve sınırsızdır ki, içinde milyarlarca nebüle bulunmakta ve bunların sa-
dece bir tanesinde bile yüz milyonlarca parlak yıldız yer almaktadır.83 
Astronomi âlimleri, kâinâtın yarıçapını 14 trilyon ışık yılı olarak tahmin 
etmektedirler. Işığın hızı ise yaklaşık olarak saniyede 300.000 km’dir. 
Muazzam bir genişliğe sahip olduğu tespit edilen kâinâtın, olduğu gibi 
kalmayıp her sâniye büyük bir hızla genişlemeye devam ediyor olması, 
onu yaratan ve ayakta tutan Allâh’ın azametini tam olarak idrâk etme-
mizin mümkün olmadığını göstermektedir. Bu hakikat aynı zamanda 
genişleme neticesi ortaya çıkan boşluğu dolduran madde ve enerjinin 
yoktan yaratıldığını da göstermektedir.84

79  Nebülöz: Yıldızlardan başka fezâda görülen beyaz lekelerdir. Işıklı ve gaz durumunda 
çok büyük kütlelerdir. Beyazımsı bulutlara benzediklerinden bu ad verilmiştir.

80  Kırca, Kur’ân-ı Kerîm’de Fen Bilimleri, s. 165; en-Neccâr, es-Semâ, s. 82-93; 
Faruk Yılmaz, Kâinâtın Yaratılışı, s. 64-67, 255-258.

81  Şakir Kocabaş, Kur’ân’da Yaratılış, İstanbul 2004, s. 19.
82  Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, s. 28; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 34.
83  Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, s. 165-166; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 31-35.
84  Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 34.
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Bu muazzam kâinâtı devamlı genişletmekte olan Cenâb-ı Hak, 
nihâyet onu, bir kâtibin kâğıdı dürüp rulo yaptığı gibi tekrar dürecek-
tir.85 Yine vakti geldiğinde yeri başka bir yere, gökleri de başka göklere 
çevirecektir.86 Bu ise yeni bir âlemin yaratılmasını ve yeni bir hayatın 
başlamasını ifâde etmektedir.87

2.3.9. Korunmuş Tavan

Ömrünü tüketip patlayan yıldızların parçaları olan göktaşları semâ-
nın her tarafına dağılır. Bunların dünyaya çarparak oradaki hayatı 
sona erdirmesi mümkündür. Ancak Cenâb-ı Hak, Dünya’yı bunlardan 
muhafaza etmektedir. Jüpiter ve devâsâ çekimi ile Satürn, Dünya için 
tehlikeli olacak pek çok cismi tutarlar. Zaman zaman bu iki gezegeni aşıp 
dünyamıza yaklaşan göktaşlarını da Ay çeker. Atmosferi olmadığı için 
Ay’a düşen her göktaşı yüzeye çarpar. Bu çarpmaların Ay’da meydana 
getirdiği kraterleri küçük bir dürbünle bile görebiliriz. Ay engelini de 
aşan göktaşları, eğer çok büyük değillerse atmosfere girince sürtünme 
sebebiyle yanmaya başlarlar. “yıldız kayması” da dediğimiz bu hâdise 
neticesinde göktaşları, yeryüzüne ulaşamadan Mezosfer tabakası içinde 
un ufak toz zerreleri hâlinde dağılırlar. Sonra bu toz zerreciklerinin her 
biri bir yağmur taneciğine çekirdek olur.88

Ayrıca dünyanın hareketinden meydana gelerek onu kuşatan 
manyetik alan ve atmosferin muhtelif katmanları da, Dünya’yı uzaydan 
gelen zararlı ışınlardan ve Güneş patlamalarından muhâfaza eder. 
Atmosfer bizi uzaydaki eksi 270 dereceyi bulan akıl almaz soğuktan 
da muhâfaza eder. Meselâ atmosferi olmayan Ay’da hava gece eksi 
150 derece, gündüz ise artı 100 derece civarında olur. Çünkü “ko-
runmuş tavan”ı olmadığı için Güneş’ten gelen tüm ısı ve ışık, olduğu 
gibi Ay yüzeyine düşer. Kur’ân-ı Kerîm’de dünyanın korunmasına 
şöyle işaret edilir:

85  el-Enbiyâ 21/104.
86  İbrâhim, 48.
87  Bkz. en-Neccâr, es-Semâ, s. 82, 105-106, 187-194; http://www.biltek.tubitak.

gov.tr, Evren/Evrenin Kaderi/Kapalı Evren.
88  Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, s. 94, 127.
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“Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, 
oradaki (Allâh’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çeviriyorlar.” 

(el-Enbiyâ 21/32)

2.3.10. Güneş ve Ay’ın yapısı

Kur’ân-ı Kerîm, Güneş ve Ay’ın farklı cisimler olduğunu ifâde eder:

“Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı 
ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) mübarektir, cömerttir.” (el-

Furkân 25/61)

“Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbirleriyle âhenkli olarak 
nasıl yaratmış? Bunların içinde Ay’ı bir nûr, Güneş’i de bir kandil 
yapmış!..” (Nûh 71/15-16)

Âyet-i kerîmelerde Ay, “münîr, aydınlatıcı bir cisim”, Güneş ise, 
kandil (sirâc) veya parıl parıl parlayan, yanıp tutuşan bir lamba (vehhâc) 
olarak vasıflandırılır. Böylece Ay ve Güneş’in farklı vasıf ve husûsiyet-
lerde olduğuna, ışıklarının aynı mâhiyette olmadığına işaret edilir.89

Âyetlere bakıldığında alev alev yanan ve bizzat kendisi ışık veren 
cisme verilen isimle soğuk ve karanlık bir cisim üzerine düşen ışığa 
verilen ismin özenle seçildiği görülür.90 Bugünkü bilim, uzayda ısı ve ışık 
kaynağı olan gök cisimlerine “yıldız”, bağlı bulunduğu yıldızdan aldığı 
ısı ve ışığı yansıtan gök cisimlerine de “gezegen” demektedir. Buna 
göre Güneş, Samanyolu Galaksisi içinde yer alan bir yıldız; Dünya, 
Güneş sistemi içinde bir gezegen; Ay da Dünya etrafında dönen bir 
uydudur. Yani Dünya ve Ay’daki ısı ve ışığın kaynağı Güneş’tir; onlar 
ise sadece bir yansıtıcıdır. Kur’ân-ı Kerîm her kelimeyi en dikkatli bir 
şekilde ve hakikate uygun olarak seçip kullandığı için Ay ile Güneş’in 
durumlarını farklı kelimelerle ifade etmiştir. Günümüzde Ay ve Güneş’le 
ilgili bildiklerimizle Kur’ân’ın bu husustaki ifadeleri arasında hiçbir 
çelişki göremeyiz. Muharref Tevrât ise, Güneş ve Ay’ı “ışıklar” olarak 
nitelendirir, yalnız bunlardan birine “büyük” ötekine “küçük” sıfatını 
verir. Bu ise zamanımızın ilmî verilerine uygun değildir.

89  Bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, 17: 396; İbn Kesîr, Tefsîr, 5: 50 (el-İsrâ 17/12).
90  Bkz. Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 44-46.
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Diğer taraftan Ay, hareketlerindeki safhalarla zaman tespiti için 
insanlığın istifâdesine sunulmuştur. Bunu da şu âyet-i kerîme ifade 
etmektedir:

“…yılların sayısını ve (vakitlerin) hesâbı(nı) bilmeniz için Ay’a 
birtakım menziller takdîr eden O’dur. Allah bunları (boş yere değil), 
ancak bir gerçeğe (ve bir hikmete) binâen yaratmıştır. (Allah), âyet-
lerini bilen kimseler için açıklamaktadır.” (Yûnus 10/5)91

2.3.11. yıldızlar yol Gösterir

Semâya serpiştirilen yıldızların bir hikmeti de, insanlara kılavuzluk 
yapmalarıdır:

“(Allah) O’dur ki, karanın ve denizin karanlıklarında yolu bul-
manız için yıldızları yarattı. Gerçekten, bilen kimseler için âyetleri 
iyice açıkladık.” (el-En‘âm 6/97)

“(Yol bulmak için faydalanılacak) işaretler de (yarattı. İnsanlar), 
yıldız(lar)la da yol bulurlar.” (en-Nahl 16/16)

Meselâ Kutup Yıldızı dâimâ kuzeyi gösterir. Bundan hareketle 
insanlar diğer yönleri tespit edebilirler.

Kâinâttaki bütün cisimlerde ilâhî bir sanat ve tanzim vardır. Bunun 
için birbirlerine çarpmadan her biri kendisine belirlenen yörüngede 
döner. Hareketlerinde bir anlık gecikme ve hızlanma olmaz. Hep aynı 
ilâhî denge içinde akıp giderler. Son derece dakik ve hassas bir hesapla 
döndükleri için zaman ve yol tâyininde kullanılırlar. Bu da, âyet-i kerî-
mede işaret buyrulan ayrı bir azamet tecellîsidir.

2.3.12. Zamanın İzâfîliği

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Andolsun ki Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 
altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.” (Kâf 50/38)

Bazı tefsirciler, altı günden maksadın, altı zaman dilimine yayı-
lan altı dönem olduğunu belirtmektedirler. Bugünkü modern ilim de 

91  Bkz. Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 317-318; Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, s. 166.
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Kur’ân-ı Kerîm’deki bu ifâdeyi tasdîk etmektedir. Bugün yahûdilerin 
elinde bulunan ve onlar tarafından tahrif edilmiş olan Tevrât ise, bu 
altı günü normal yirmi dört saatlik bir gün olarak görür ve “Yedinci 
gün olan cumartesi günü Allah dinlendi” der.92 Bu îzah tarzı, Tevrât’ın 
bugünkü hâliyle ilmî hakîkatlerden ne kadar uzak, Kur’ân’ın ise bütün 
âyetleriyle her zaman ve mekânda ne büyük bir mûcize olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Bu âyette bahsedilen gün, belli bir zaman aralığıdır, bugün insanların 
bildiği 24 saatlik bir zaman dilimi değildir. Onun müddetini ancak Allah 
Teâlâ bilir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra 
(bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde 
O’nun nezdine çıkar.” (es-Secde 32/5)

“Melekler ve Rûh (Cebrâîl), oraya, miktârı (dünya senesi ile) elli 
bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” (el-Meâric 70/4)

Secde Sûresi’nde kâinâtın tedvîriyle ilgili bir zaman, Meâric Sûre-
si’nde ise melekler ve Cebrâîl u için mevzubahis olan bir mesâfeyi 
ihtivâ eden farklı bir zaman bildirilmektedir. Yani her iki zamanın da 
mevzûları farklıdır ve aralarında bir tenâkuz yoktur. Bu itibarla deni-
lebilir ki, Cenâb-ı Hak katındaki zaman mefhûmu, beşerin idrâk ettiği 
zaman anlayışından çok farklıdır. Bazı müfessirlere göre bu ifâdeler, 
birer kinâyedir ve sürenin uzunluğunu belirtmek içindir. Fakat bu sü-
re, mahlûkat için geçerli bir süredir. Hak Teâlâ için ise, hiçbir zaman 
mefhûmu geçerli değildir. O, bütün zaman ve mekân kayıtlarından 
münezzeh bir Sübhân’dır!..

İlim adamları, bu âyetlerden, son zamanlarda keşfedilen “zamanın 
izâfîliği” husûsuna da bir işaret çıkarmaktadırlar.

Zamanın izâfî oluşuna bir delil de şudur: Dünya kendi ekseni etra-
fındaki bir turunu 24 saatte tamamlar ve bir gün oluşur. Ay ise kendi 
ekseni etrâfındaki turunu 29-30 günde tamamlar. Bu sebeple Ay’da 14-
15 gün gündüz, 14-15 gün de gece yaşanır ve Dünya’dan bakıldığında 

92  Tevrat, Tekvin, Bâb 1:31.
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Ay’ın hep aynı yüzü görülür. Aynı şekilde diğer gök cisimlerinin de 
eksenleri etrafındaki dönüş müddetleri ve bunun netîcesinde gün ve 
sene mefhumları farklı farklıdır.93 Meselâ Merkür, Güneş etrafındaki 
dönüşünü 88 günde, Venüs 225 günde, Mars 687 günde, Jüpiter 11 
senede, Uranüs 84 senede tamamlar. Kendi eksenleri etrafındaki dö-
nüşleri de farklı farklıdır.

2.3.13. Atomun Parçalanması

Bundan 14 asır evvel Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmuştur:

“…Ne yerde ne gökte zerre (atom) ağırlığınca bir şey Rabb’in-
den uzak (ve gizli) kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü 
yoktur ki apaçık kitapta (levh-i mahfuzda) bulunmasın!” (Yûnus 10/61)

“Küfredenler ise «bize o saat gelmez» dediler, de ki hayır, Rab-
bim Hakk’ı için o size behemehâl gelecek, gaybi bilen Rabbim ki 
ondan göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey kaçmaz, ne ondan 
daha küçüğü, ne de daha büyüğü, hepsi mutlak bir «kitab-ı mü-
bîn»dedir.” (Sebe’ 34/3)

Âyet-i kerîmelerde atomdan ve ondan daha küçük varlıklardan 
bahsedilmektedir. Hâlbuki 19. asra kadar atomun parçalanamayacağı 
görüşü hâkimdi. Atomun, maddenin parçalanamayan en küçük parçası 
olduğu zannediliyor ve “cüz’-ü lâ yetecezza: parçalanamayan parça” diye 
isimlendiriliyordu. Fakat 20. asrın ilk yarısının sonlarında âlimler atomu 
parçalayarak onun proton, nötron ve elektron diye isimlendirdikleri üç 
unsurunu keşfettiler. Daha sonra proton ve nötronun da kuarklardan 
oluştuğu keşfedildi. Âyetlerdeki “zerreden daha küçüğü” ifadesinin bu 
hususa delâlet ettiğini söyleyebiliriz. “Göklerde ve yerde” ifadesinden 
de yerdeki atomların özelliklerinin Güneş ve yıldızlardakilerde de aynen 
bulunduğunu anlayabiliriz.94

Büyük İslâm mütefekkiri Mevlânâ Hazretleri de (1207-1273) asırlar 
evvel bu hakîkati şöyle haber vermiştir:

93  Bkz. Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 321-322; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 28.
94  Bkz. Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 25; Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, s. 

202-204.
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“Kimin canı, şehvetten, hiddetten, nefsanî arzulardan arınmış, 
temiz lenmişse, o kimse mânâ âlemini ve mânâ sarayını çabucak görür. 
Hz. Muhammed r Efendimiz, hiddet ateşinden ve şehvet duma nından 
arınmış olduğu için, nereye baksa, orada, Allâh’ın hikmetini, kud retini, 
yaratma gücünü görürdü. Ey gözü ve gönlü açılmamış kişi, seni kötü-
lüğe sevkeden nefsânî istekler, şeytanın vesveselerine yoldaş oldukça; 
“Nereye dönseniz, Allâh’ın lût funa, rahmetine dönersiniz” âyetinin95 
sırrına nasıl erersin? Bunun ne ol duğunu nasıl anlarsın? Kimin gönlünden 
bir kapı açılırsa o, her zerrede bir güneş görür.”96

Mevlânâ Hazretleri’nin bir kısım eserlerini Fransızca’ya tercüme 
eden Eva De Vitray Meyerovitch şöyle diyor: “Söylemekten gurur 
duyuyorum, Mevlânâ’nın son çevirdiğim eseri benim 10 yılımı aldı. 
Hârikulâde güzel ve büyük bir eserdir bu... Düşünün, Mevlânâ, «Atomu 
keserseniz güneş sistemini bulursunuz» diyor. İçinde ve çevresinde 
dönen gezegenler bulunduğunu söylüyor. Ama dikkat etmek gerektiğini 
de ifâde ediyor. Zira bu atomlar ağızlarını açtıklarında, bütün dünyayı 
yok edebilecek bir ateşin çıkacağını ilâve ediyor. Görüldüğü gibi, 13. 
asırda atom bombasının tehlikelerinden söz ediyor. Dokuz gezegenin 
bulunduğunu söylüyor. Hâlbuki bilim bunu ancak 1930’da ortaya ko-
yabildi. Daha önceleri yedi gezegenin bulunduğu sanılıyordu... Batı’da 
Güneş’in Dünya çevresinde döndüğü söylenirken, Mevlânâ Dünya’nın 
öbür gezegenler gibi, küçük bir gezegen olduğunu söylüyor. Ve daha 
bilinmeyen pek çok şey söylüyor…”97

Mevlânâ Hazretleri, Kur’ân-ı Kerîm’e ve Sünnet-i Seniyye’ye hiz-
met eden, maddî ve mânevî ilimlerde önemli bir noktaya gelmiş büyük 
bir İslâm âlimidir. Kur’ân’ın sırlarına pek çok âlimden daha fazla vâkıftır.

Aynı konuyla ilgili olarak matematik profesörü Gary Miller şöyle 
der: “Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce atom hakkında 
bilinen bir teori vardı. Bu teoriyi de yunan filozof Demokritos ortaya 
atmıştı. Bu filozofun ardından gelenler de, maddenin gözle görülemeyen, 

95  el-Bakara 2/115’e işaret edilmektedir.
96  Mevlânâ, Mesnevî, Cilt: 1, Beyt: 1396-1399.
97  http://www.medyapazari.com/turkiye/atom-bombasinin-tehlikelerinden-haberdar.

html
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bölünemeyen ve atom (zerre) ismi verilen parçacıklardan meydana 
geldiğini ortaya attılar. Şimdi ise, maddenin en küçük parçası olan 
zerrenin, tâbi olduğu maddenin aynı husûsiyetlerini taşıdığı ve aynı 
şekilde ayrışıp bölünebileceği keşfedildi. Bu bilgi, geçtiğimiz asırdaki 
gelişmelerin neticesinde elde edilen yeni bir hakikat sayılır. Hâlbuki 
ne kadar câlib-i dikkattir ki bu bilgiler, Kur’ân-ı Kerîm’de 14 asır evvel 
bize takdim edilmişti. Âyet-i kerîme atomdan daha küçük varlıklardan 
bahsetmektedir. En ufak bir şüphe yok ki; böyle bir şey o dönemde 
hiçbir yazar ve hiçbir Arap tarafından yazılamaz. Çünkü o dönemde en 
küçük olarak bilinen şey “zerre” yani atom idi. Bu da Kur’ân-ı Kerîm’in 
gerçekten de zamanla aşınmadığına delil teşkil etmektedir.”98

2.3.14. Çift yaratılış

Âyet-i kerîmelerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

 “yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz bil-
medikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allâh’ı tesbîh ve takdîs 
ederim!” (Yâ-sîn 36/36. Ayrıca bkz. er-Ra‘d 13/3)

“Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” 
(ez-Zâriyât 51/49)

İlim adamlarının yakın zamanda keşfettiklerine göre insanlar ve 
hayvanlar nasıl çiftse, bitkiler ve diğer varlıklar da hep çift çift yaratıl-
mıştır. Atomlar bile çifttir. Onların bir kısmı artı bir kısmı eksi yüklüdür. 
Meselâ artı elektrik eksi elektriğe akar, ışık yanar; artı bulut eksi buluta 
akar, yağmur yağar. Bu ilâhî kânun bütün mahlûkâta şâmildir. Bunu 
bugün ilmî araştırmalar da teyit etmektedir. Bu sebeple “Teklik Allâh’a 
mahsustur” denilmiştir.99

2.3.15. İki Deniz Arasındaki Perde

Rahmân Sûresi’nin 19 ve 20. Âyetlerinde, “İki denizi birbirine 
kavuşmak üzere salıvermiştir. (Fakat) aralarında bir engel vardır; 

98  Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular?, s. 144-145.
99  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul: Bedir Yayınevi, 

1993, 1: 254; Topbaş, Hak Din İslâm, s. 109-110; Kırca, Kur’ân ve Fen Bilimleri, 
s. 196-198; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 184-186. 
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birbirine geçip karışmazlar!” buyrulur. Furkân Sûresi’nin 53. ve 
Neml Sûresi’nin 61. âyet-i kerîmelerinde de benzer ifadeler yer alır. 
Bu âyetlerde bildirilen hakîkat, asrımızda anlaşılan bir Kur’ân mûcize-
sidir. Son keşiflerde Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nun birleştiği Cebel-i 
Târık Boğazı’nda, suların birbirine karışmasına mânî olan sudan bir 
perdenin olduğu tespit edilmiştir. Böylece iki denizin suyu birbirine 
karışmamakta, her iki taraf da aslî karakterini muhafaza etmektedir.100 
Aynı türden bir su engeli 1960’lı yıllarda Aden Körfezi ile Kızıldeniz’in 
birleştiği Mendep Boğazı’nda da keşfedilmiştir. İlmî açıklamaya göre, 
tuzluluk oranları ve yoğunlukları farklı iki su kütlesi, “yüzey gerilimi” 
denen bir husûsiyet sayesinde birbirine karışmamaktadır. Bu yaratılış 
mûcizesinin en büyük faydası, farklı sularda farklı canlıların yaşamasına 
münâsip vasatın sağlanmasıdır.

Mr. A. Brawn, denizlerle ilgili bu ve benzeri âyetlerle karşılaşmıştı. 
Hem tuzlu hem tatlı sudan taze et, inci ve mercan çıkarıldığını, gemilerin 
rüzgârla yürüdüğünü… ifade eden âyetleri tefekkür eden bu İngiliz, Hint 
kıyı şehirlerinden birine varınca oradaki bir müslümana:

“–Sizin peygamberiniz Muhammed, denizlerde seyahat etti mi?” 
diye sordu. O da:

“–Hayır, bildiğimize göre o denizlerde seyahat etmemiştir” dedi. 
Bu cevap üzerine İngiliz gemici, Kur’ân’ın vahiyden başka bir yolla 
Peygamber Efendimiz’e gelemeyeceğine kanaat getirdi. Kur’ân’ın tev-
hîd ve hukûka dâir âyetlerini tefekkür edip bunları Tevrat ve İncil’deki 
sözlerden daha doğru ve anlamlı bularak müslüman oldu. Daha sonra 
Mısır’a gidip âlimlerle görüştü.101

2.3.16. Nehirler ve Denizler

Yukarıda bahsedilen su engeli, tatlı su nehirlerinin denize döküldüğü 
haliç ve deltalarda da görülür. Hem üst hem de dip akıntılarıyla birbirle-
rine karışması son derece kolay görülen nehirler, denizlere döküldükleri 

100  Bkz. Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 338-339; Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik 
Yansımalar, s. 155-159; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 173-177.

101  Reşit Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, 11: 341-342.
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noktalarda asla tuzlu su ile karışmazlar. Cenâb-ı Hak bu iki su arasına 
bir perde koymasaydı, yeryüzündeki tatlı su nehirleri tuzlu deniz suyu ile 
karışır ve canlılar içme suyu sıkıntısı çekerlerdi. Âyet-i kerîmede buna 
şöyle dikkat çekilir:

“İki deryayı salıveren O’dur; şu tatlı, susuzluğu giderir, şu tuzlu 
ve acı bir sudur. Aralarına da karışmalarına mânî olan bir engel, 
aşılmaz bir sınır koymuştur.” (el-Furkân 25/53)

2.3.17. Denizlerdeki Üstüste Dalgalar ve Karanlıklar

Okyanusların dibine inmek, neredeyse uzaya çıkmak kadar zor bir 
meseledir. İnsanlar, bu iş için yapılmış husûsî araçlar olmadan ancak 
70 metre kadar derinlere dalabilirler, bundan sonrası imkânsızdır. Bu 
sebeple denizlerin 200 metre kadar aşağısı neredeyse karanlık, 1000 
metreden sonrası ise tamamen koyu bir karanlıktır. Cenâb-ı Hak bizle-
re deniz diplerinin, kendi elimizi bile göremeyeceğimiz kadar karanlık 
olduğunu 1400 sene evvel şöyle haber vermiştir:

“yahut (inkârcıların küfür içindeki hâlleri) derin bir denizdeki 
karanlıklar gibidir. (Bir deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor, 
üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini 
çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse, 
onun için nur diye bir şey yoktur.” (en-Nûr 24/40)

Âyet-i kerîmenin başındaki “derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. 
(Bir deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor” ifâdesi ise bambaşka 
ve yine yakın zamanda keşfedilen ilmî bir hakikati yani “İç dalgalar”ı 
haber vermektedir. Okyanus suları derinlere inildikçe birbirinden farklı 
yoğunlukta tabakalardan teşekkül etmiştir. Bu tabakalar arasında tıpkı 
okyanus yüzeyindeki gibi dalgalar meydana gelmektedir. Bunlara “dip 
dalgalar” veya “iç dalgalar” ismi verilir. Bu dalgalar çıplak gözle görü-
lemezler. Ancak, su tabakaları arasındaki sıcaklık ve tuz oranı farkları 
ölçülerek anlaşılabilirler. Bütün bu keşiflerin, Kur’ân-ı Kerîm’i tasdik 
ettiğini müşahade etmekteyiz.

Allah Rasûlü r elbette denizci değildi, hattâ denizde seyahat bile 
etmemişti. Ancak Kur’ân-ı Kerîm denizlere ve onların özelliklerine 
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sıkça temas etmektedir. Bunlar üzerinde tefekkür ettiğimizde, Kur’ân-ı 
Kerîm’in vahiyden başka bir yolla gelmediğine kanaat getiririz. Zira bir 
manzara tasviri yapan kişi, ancak yaşadığı veya gezip gördüğü çevredeki 
unsurları kullanabilir. Kur’ân-ı Kerîm, çöllerle kaplı bir bölgeye indiği 
hâlde, onda daha çok coşkun akan nehirlerden, yemyeşil manzaralardan, 
toprağa can veren yağmur yüklü bulutlardan, bağlardan, bahçelerden, 
dağlardan ve denizlerden bahsedilir.102

2.3.18. Atmosfer Basıncı

Kur’ân-ı Kerîm, inkârcı bir insanın hâlini, semâya doğru yükselirken 
kalbi sıkışıp daralan bir insanın durumuna benzetir.

ُ اَْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِْسَلِمۚ َوَمْن يُِرْد اَْن يُِضلَُّه َيْجَعْل  َفَمْن يُِرِد اللّٰ
ْجَس  ُ الّرِ  َكٰذِلَك َيْجَعُل اللّٰ

ط

اِء َمٓ ُد ِفي السَّ عَّ َصْدَرُه َضّيِقاً َحَرجاً َكاَنََّما َيصَّ
َعَلى الَّ۪ذيَن َل يُْؤِمنُوَن

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a 
açar; kimi de dalalete bırakmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi 
kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle ce-
zalandırır.” (el-En‘âm 6/125)

Bugün ilmî keşifler, yükseğe çıkıldıkça hava yoğunluğunun azaldı-
ğını, basıncın düştüğünü ve oksijenin azaldığını ortaya koymuştur. Bu 
sebeple insan yükseldikçe, nefes almakta zorlanır, sadrı daralıp sıkışır. 
Âyet-i kerîmede bu mânâyı ifâde eden kelimenin (ُد عَّ  telâffuzu ve (َيصَّ
mûsıkîsi de aynı mânâyı âdeta tatbikî olarak insana yaşatmaktadır. 
Rasûlullah r Efendimiz’in devrinde yükseklere çıkacak bir vâsıta 
olmadığı gibi, bulunduğu coğrafyada çok yüksek dağlar bile yoktu. 
O hâlde böyle bir teşbih ve ifâde, ancak her şeyi bilen Allah Teâlâ’ya 
âit olabilir.103

102  Bkz. Topbaş, Hak Din İslâm, s. 112-114; Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik 
Yansımalar, s. 159-160; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 177-180.

103  Bkz. Topbaş, Hak Din İslâm, s. 114; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 37-39; 
Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, s. 166-167.
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2.3.19. Aşılayıcı Rüzgârlar

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su 
indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık...” (el-Hicr 15/22)

Bu âyet-i kerîmenin inişinden asırlar sonra, rüzgârların bitkileri ve 
bulutları aşıladığı keşfedilmiştir. Rüzgârlara, “yoğunlaşma çekirdeği” 
ismi verilen toz zerreciklerini taşımak gibi mühim bir vazife verilmiştir. 
Deryaların üzerinden kalkan tuz zerrecikleri, çöllerden savrulan tozlar, 
yanardağların püskürttüğü küller, rüzgâr vâsıtasıyla atmosferin üst 
tabakalarına kadar taşınır. Bunlarla havadaki su buharı aşılanarak su 
zerreleri hâline gelir. Bunlar olmasa, su buharı yoğunlaşamaz ve do-
layısıyla insanlar da yağmurdan mahrum kalırlar. Yine, yeryüzündeki 
sayısız bitki türüne âit polenler, çiçek tozları ve tohumlar, rüzgârlar 
vâsıtasıyla birinden diğerine taşınır. Böylece bitkilerin döllenerek ço-
ğalması, neslini devam ettirmesi ve çiçek, meyve, sebze gibi ürünlerini 
vermesi sağlanır.

2.3.20. Ağır Bulutlar

Gökyüzüne baktığımızda pamuk yığını gibi duran bulutların çok 
hafif olduğunu zannederiz. Ancak Cenâb-ı Hak, onların ağır olduğunu 
ifâde buyurmaktadır:

“O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. 
Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir 
belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken 
onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkara-
cağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.” (el-A‘râf 7/57)

İlim adamları bulutlardan yağan yağmuru hesaplamışlar, meselâ 
50 km2lik bir alanı 1 santim kalınlığında kaplayacak yağmurun ağırlığı 
yarım milyon ton kadar çıkmıştır. Tek bir yağmur bulutunun da 300.000 
ton ağırlığında olabileceğini ifâde etmişlerdir.

Nûr Sûresi’nin 43. âyet-i kerîmesinde de dolu ile şimşeğe ve ikisi 
arasındaki münâsebete işaret edilir.
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2.3.21. Dağların Fonksiyonu

Cenâb-ı Hak dağların kazıklara benzediğini ve yere çakıldığını ifade 
ederek şöyle buyurur:

“yeryüzünü bir yatak (gibi) yapmadık mı? Dağları da kazıklar 
(gibi çakılı) yapmadık mı?” (en-Nebe’ 78/6-7) 

 “(Allah) dağları da sapasağlam çaktı!” (en-Nâziât 79/32)

İnsanlar çadır kurarken kazıklarının yarısına yakınını yere çakar-
lar. Bugünkü jeoloji ilminin ifâdelerine göre de dağların içyapısı kazık 
görünümündedir. Yer üstündeki kısımları kadar yeraltında da temelleri 
vardır. Âdeta aşağıdan onları tutan bir kök tabaka vardır.

Dünya, tıpkı bir yumurtanın sarısı, akı ve kabuğu gibi üç tabakadan 
meydana gelmektedir. En içte çekirdek, onu saran manto ve en üstte 
yerkabuğu mevcuttur. Yerkabuğu yumurtada olduğu gibi sert, kabuğun 
altındaki mağma kızgın ve akıcıdır. Yerkabuğunun kalınlığı okyanus 
tabanlarında ince (8-10 km.), yüksek dağların olduğu kısımlarda kalındır 
(30-40 km.). Yine dağların, mağma üzerinde yüzen kıta bloklarının den-
gesini sağlamada mühim bir unsur olduğu, ancak asrımızda anlaşılmıştır. 
Kur’ân-ı Kerîm ise bu gerçeği on dört asır önce pek çok âyetinde ifâde 
etmiştir. Bu âyetlerden birinde şöyle buyrulur:

“…Sizi sarsmasın diye yeryüzüne de sâbit dağlar attı...” (Lok-

man 31/10)

Jeo-fizikte, “sıcak noktalar” denilen ve Dünya’da 110 kadar olduğu 
belirlenen büyük dağ kitleleri vardır. Bunlar yerkabuğunun hareketine 
mânî olmakta olup yerin çok derinliklerinden yükselen ve yerkabuğunu 
deldikten sonra yüzeyde katılaşarak âdeta bir perçin şeklinde kabuğu 
sâbit tutan ve muvâzeneyi sağlayan büyük mağma kitleleridir.104

Kur’ân-ı Kerîm, bunlar gibi daha pek çok ilmî hakîkate işaret et-
miştir ki bunların bir kısmı keşfedilmiş, bir kısmı da hâlâ keşfedilmeyi 
beklemektedir.105

104  Bkz. Topbaş, Rahmet Esintileri, s. 327-328; Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik 
Yansımalar, s. 160-165; Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide, s. 164-173.

105  Kur’ân’ın ilmî mûcizeleriyle ilgili tafsilât için bkz. Maurice Bucaille, La Bible le 
Coran et la science: les ecritures saintes examinees a la lumiere des 
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Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok mevzu öz hâlinde yer almış veya onlara 
kısaca işaret edilmiştir. Böyle olmasaydı onun hacmi çok büyür, bu da 
onun -bırakınız ezberlenerek muhâfaza edilmesini- başından sonuna 
kadar bir defa okunmasını bile imkânsız hâle getirirdi.

Diğer taraftan pek çok hakikat Kur’ân-ı Kerîm’de, ancak insanların 
ilmî seviyesi müsâit olduğunda kavranabilecek şekilde yer almıştır. Yani 
Kur’ân, kıyâmete kadar her asrın ilmî seviyesi ve insanların idrâkine 
göre hakîkatlerini peyderpey sergilemektedir. Şüphesiz bu durum, 
Allâh’ın merhametinin bir tecellîsidir. Çünkü insan yaratılışındaki hâ-
rikulâde husûsiyetler, büyük tıbbî buluşlar, yer ve göklerdeki insanı 
dehşete düşüren hakîkatler, şayet ilmen keşfedilmeden evvel Kur’ân’da 
açıkça ve detaylarıyla ifâde edilmiş olsaydı, insanlar o zamanki aklî ve 
ilmî seviyeleriyle bunları tasdik etmekte zorlanır ve neticede inkâra 
saparlardı. Allah Teâlâ, rahmet ve merhameti gereği, bu hakîkatleri 
Kur’ân’a zamanla anlaşılabilecek şekilde yerleştirmiştir. Bu yönüyle de 
Kur’ân-ı Kerîm, sanki derinliğine inildikçe define çıkan kadîm ve bere-
ketli bir toprak gibidir. Hâsılı Kur’ân-ı Kerîm dâimâ önden gitmekte, 
her asırdaki beşerî ilimler ise yaptıkları keşiflerle onu tasdîk ve tefsîr 
ederek takip etmektedir.106

3. Kur’ân’ın Gönüllere Tesiri
Kur’ân-ı Kerîm gerek lafzındaki âhenk ve mûsıkî, gerekse mânâsın-

daki ulviyet ve kuvvet sebebiyle son derece tesirli bir kitaptır. Müslüman 

connaissances modernes, Paris: Seghers, 1980 (The Bible, the Qur’an and 
science, trc. Alastair D. Pannell, Karaçi, t.y.); Afzalurrahman, Quranic Sciences, 
London 1981; Zaglul Ragıb Muhammed en-Neccâr, es-Semâ fi’l-Kur’âni’l-
Kerîm -min âyâti’l-i’câzi’l-ilmî, Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2004; Topbaş, Rahmet 
Esintileri, s. 293-372; Çelik, Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, İstanbul, 
2009; İmâduddin Halil, “The Qur’an and Modern Science: Observations on 
Methodology”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 1991, Vol. 
8, No. 1: 1-13; Vahidüddin Han, İslâm Meydan Okuyor, İstanbul 1996; M. 
Sinan Adalı, Kur’ân Mûcizeleri, İstanbul 2010; Ali Muhammed Muhammed 
es-Sallâbî, el-Mu’cizetü’l-hâlide -el-İ’câzü’l-ilmî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm-, İstanbul: 
Ravza Yayınları, 2017.

106  Bkz. Osman Nûri Topbaş, “Takrîz”, Ömer Çelik, Hakk’ın Dâveti Kur’ân-ı Kerîm 
Meâli ve Tefsîri (İstanbul: Erkam Yayınları, 2013), 1: 15.
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olsun, olmasın, Arap olsun olmasın her insana tesir eder. Onu dinleyen 
gönüller huzur duyar, kalpler ferahlar. İnsan onun hazzını tattığında 
derinden sarsılır, içini huşû kaplar, tüyleri diken diken olur ve kalbi he-
yecanla çarpmaya başlar. Kur’ân, onun nefsi ile içinde gizlediği köklü 
inançları arasına girer. Nitekim Allah Rasûlü’nün nice düşmanı vardır 
ki, onu öldürme niyetiyle gelmiş, Kur’ân’ı işitince hiç vakit geçirmeden 
ilk düşüncesinden vazgeçmiş, İslâm’a girmiş ve düşmanlığı dostluğa, 
küfrü îmana dönüşmüştür.107

Yüce Rabbimiz, hakkıyla okunan Kur’ân âyetlerinin, mü’minlerin 
gönül âlemlerinde meydana getireceği mânevî tesiri şöyle beyan buyurur: 

َوِاَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ٰاَياتُُه َزاَدْتُهْم ۪ايَماًنا

“...(Allâh’ın) âyetleri (mü’minlere) okunduğunda (bu), onların 
îmanlarını artırıp güçlendirir…” (el-Enfâl 8/2)

“Eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, onu himâye et! Tâ 
ki Allâh’ın kelâmını işitebilsin, (düşünüp taşınsın, hakîkatlere muttalî 
olsun). Sonra onu emîn olduğu yere ulaştır…” (et-Tevbe 9/6)

“…Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın tesirinden tüyleri 
ürperir, derken hem bedenleri, hem de gönülleri Allâh’ın zikrine 
ısınıp yumuşar…” (ez-Zümer 39/23)

Yüce Rabbimiz Kur’ân’ın ne kadar tesirli ve azametli olduğunu şu 
çarpıcı misallerle anlatır:

“Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalana-
cağı, ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur’ân olacak olsaydı (o 
yine bu kitap olurdu)…” (er-Ra‘d 13/31)

“Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağın tepesine indirseydik onun, 
Allâh’a tâzimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün!” (el-

Haşr 59/21)

Onda ilâhî kudretin öyle hayranlık verici eserleri, gizli ve açık öyle 
azamet tecellîleri vardır ki eğer o bir dağın tepesine indirilmiş olsa idi 

107  Hattâbî, Beyânü i‘câzi’l-Kur’ân: 24, 64. Süyûtî, el-İtkân, 4: 14-16.
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o dağın, Allah korkusundan başını eğdiği, çatlayıp hurdahaş olduğu 
görülürdü. İşte Kur’ân, aslında böylesine büyük bir ilâhî kitaptır. Fakat 
onun indirilişinin asıl hikmeti bunlardan ziyâde, okunup anlaşılması ve 
üzerinde derinden derine düşünülüp îman edilmesi, mûcibince amel 
edilmesidir.108 Dolayısıyla Allâh’ın büyüklüğü ve peygamberinin hak oluşu 
hususundaki delilleri; dağların yürütülmesi, ölülerin diriltilip konuşturul-
ması gibi hârikulâde zâhirî hâdiselerden ziyâde Kur’ân’ın ifâdelerindeki 
fesâhat ve belâğatta, mânâsındaki derinlik ve azamette aramak daha 
doğrudur. Şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm; tabiatıyla, son derece tesirli olan 
dâvet ve ifâde yöntemiyle, ele aldığı mevzuları ve bunları takdim tarzıyla, 
kendisini hisseden ve ona göre şekillenen ruhlarda, dağların yerinden 
sökülmesinden, yerin yarılmasından ve ölülerin konuşturulmasından daha 
büyük, daha köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Tesiri altına aldığı 
bu yüce ruhlar sâyesinde, hayatın boyutlarını, hattâ tüm yeryüzünün 
görünümünü aşan harikulade hâdiseler gerçekleştirmiş, târihin akışını 
değiştirmiştir. Taştan ve çelikten daha sert, daha katı olan düşünce ve 
geleneklerin donukluğunu parçalamıştır. Ölülerden daha hissiz, daha 
sessiz olan insanları canlandırmış, harekete geçirmiştir.109 Bunu da üslup 
ve mânâsındaki kuvvet ve azametle yapmıştır.110

Rasûlullah r Kur’ân’ın tesiri sebebiyle ümmetinin diğerlerine göre 
çok fazla olacağını şöyle ifade buyurmuşlardır:

“Her peygambere, insanların hidâyetine vesile olacak mûcizeler 
muhakkak verilmiştir. Bana verilen de Allâh’ın bana gönderdiği 
vahiydir. Bu sebeple kıyamet günü peygamberler içinde ümmeti 
en fazla olan peygamber olacağımı ümit ediyorum!”111

Zira Kur’ân’ın mûcizeliği devamlıdır. O hem nüzulüne şâhit olanlara 
hem daha sonra işitenlere, hem o devirde yaşayanlara hem de daha 
sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün kullara tesir etmiştir. Hepsini 
âciz bıraktığı gibi her birine faydalı olmuş, rahmetinden bütün insanlar 
ve cinler istifade etmişlerdir.

108  Elmalılı, 4: 2989, (er-Ra‘d 13/31).
109  Kutub, Fî Zılâl, 4: 2061, (er-Ra’d 13/31).
110  Murat Kaya, Kur’ân-ı Kerîm’de İlâhî Azamet, s. 313-314.
111  Buhârî, İ’tisam, 1; Fedâilu’l-Kur’ân, 1; Müslim, Îman, 279.
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Rasûlullah Efendimiz r kâmil bir insanın Kur’ân’dan müteessir 
olacağına işaret ederek şöyle buyurmuşlardır:

“Kur’ân’ı ses olarak en güzel okuyan kimselerden biri, kıraatini 
işittiğinizde Allah’tan haşyet duyduğunu (korktuğunu) hissettiğiniz 
kişidir.”112

Evet, gafletten kurtularak Kur’ân’ı şuurlu bir şekilde okuyan kimse 
mutlaka onun tesiri altına girer.

Kur’ân’a tâbî olanlar onun feyziyle ilim ve irfan ufuklarına kanat 
açar, îmanları daha da kuvvet kazanırken113, kalplerinde hastalık bulu-
nanlar ise nefislerine yenik düşerek ondan uzaklaşırlar. Menfaatlerini 
koruma gayretleri ve hasetleri sebebiyle Kur’ân’a baktıkça küfürde ve 
hüsranda daha da ileri gider, kirlerine kir katarlar.114

3.1. Allah Rasûlü’ne Tesiri

Rasûlullah r Kur’ân-ı Kerîm’i çok sever, ondan fevkalade mütessir 
olur, onu okurken ve dinlerken derin bir hissiyât içinde duygulanıp 
gözyaşı dökerlerdi. Zîrâ seven, gönlünü ve kulağını sevilenin sözüne 
yöneltir ve ona, sevdiğinin sözünden daha tatlı gelen hiçbir şey ol-
maz. Çok kere seven, sevdiğinin sözünü tekrarlarken, kendisini onun 
yanındaymış gibi hisseder. Bazen de mahbûbuna karşı mes’ûliyetini 
hatırlayarak korkuya kapılır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in, Kur’ân-ı 
Kerîm’i hem okurken hem de dinlerken, tazim ve hürmet hisleri içinde 
ağlayıp gözyaşı dökmesinin örnekleri pek çoktur. Bunların birkaçını 
misal kabîlinden zikredelim: 

Bir gün İbn-i Mesud t, Rasûlullah r Efendimiz’in arzusu üzerine, 
en-Nisâ sûresini okumaya başlamıştı. “(Ey Rasûl!) Her ümmete bir 
şâhit ve seni de bunlara şâhit getirdiğimiz vakit, durumları nasıl 
olacak?” mealindeki 41. âyete geldiğinde, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r 
bu âyetten son derece müteessir olarak, “Şimdilik yeter!” buyurdular. 
O esnada gözlerinden yaşlar boşanıyordu.115

112  İbn-i Mâce, İkâme, 176.
113  el-Enfâl 8/2; et-Tevbe 9/125; el-İsrâ 17/82.
114  et-Tevbe 9/124-125; el-İsrâ 17/82; Fâtır 35/42.
115  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 32; Müslim, Müsâfirîn, 247.
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Atâ g şöyle anlatıyor: Hz. Âişe vâlidemize: 

“–Allah Rasûlü’nde gördüğün en şaşırtıcı hâli bana haber verir 
misin?” dedim. Âişe c:

“–Onun hangi hâli şaşırtıcı değildi ki!” dedi ve şöyle devam etti; 
“Bir gece yanıma geldi, yatağa girdi, sonra: 

«–Müsâade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeyim» buyurdu. Ben:

«–Vallâhi seninle beraber olmayı çok severim, ancak seni sevindiren 
şeyi daha çok severim» dedim. Bunun üzerine kalktı, abdest aldı, sonra 
namaza durdu ve ağladı. O kadar ağladı ki gözyaşları göğsüne aktı. 
Sonra rükûya vardı, yine ağladı, sonra secdeye vardı, secdede iken de 
ağladı, sonra secdeden başını kaldırdı yine ağladı. Bu durum ta Bilâl 
gelip sabah ezanını okuyuncaya kadar devam etti. Bilâl t, Habîb-i 
Ekrem’in ağladığını görünce: 

«–Ey Allâh’ın Rasûlü, geçmiş ve gelecek bütün günâhların affedildiği 
hâlde seni ağlatan nedir?» diye sordu. Efendimiz:

«–Allâh’a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallâhi bu gece 
bana öyle bir âyet indirildi ki onu okuyup da üzerinde tefekkür 
etmeyenlere yazıklar olsun!» buyurdu ve şu âyet-i kerîmeleri okudu:

«Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelişinde, akl-ı selîm sâhipleri için (Allâh’ın birliğini 
gösteren) kesin deliller vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, 
yanları üzerine yatarken (her ân) Allâh’ı zikrederler, göklerin ve 
yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve “Rabbimiz! 
Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz, bizi cehennem 
azabından koru!” (derler)».” (Âl-i İmrân 3/190-191)116

Ebû Zerr t, Allah Rasûlü’nün bir hâlini şöyle anlatır: “Peygamber 
Efendimiz bir gece kıyamda sabaha kadar: 

ْبُهْم َفِانَُّهْم ِعَباُدَكۚ َوِاْن َتْغِفْر َلُهْم َفِانََّك اَْنَت اْلَع۪زيُز اْلَح۪كيُم ﴿118﴾ ِاْن تَُعّذِ

116  İbn-i Hibbân, Sahîh, 2: 386.
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«Eğer kendilerine azâb edersen, şüphe yok ki onlar Sen’in kul-
larındır. Şayet onları bağışlarsan, kudreti ile her şeye üstün gelen 
Azîz, hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapan Hakîm sensin!»117 
âyetini tekrarladı durdu.”118

İbn-i Abbâs t şöyle der: Rasûlullah r bir kişinin:

“Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için demirden hazırlan-
mış) ağır bağlar, prangalar ve yakıcı bir ateş vardır; boğaza duran 
bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır!”119 âyetlerini okuduğunu 
işitince, düşüp bayıldı.120

Yine bir gün Rasûlullah Efendimiz r güzel sesiyle Kur’ân okuyan 
Ebû Mûsâ el-Eş’arî’yi dinlemiş, bundan çok hoşlanmış ve ona:

“Dün gece senin okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin! 
Şüphesiz Dâvûd u’a verilen güzel seslerden bir nağme de sana 
verilmiştir” buyurmuşlardır.121

Rasûlullah Efendimiz r Kur’ân’ı okumaktan doyumsuz bir zevk 
alırlardı. Bu esnada okudukları rahmet ve azap âyetlerinden müteessir 
olarak dualar ederler, Allâh’a sığınırlardı. Avf ibn-i Mâlik el-Eşcaî t 
şöyle anlatır:

“Rasûlullah r Efendimiz’le birlikte bir gece namaz kıldım. Kalktılar 
(birinci rekâtta) Bakara Sû resi’ni okudular. Her rahmet âyetine geldik-
çe durdular (ve Allah’dan rah met) istediler. Azâb âyetine geldikçe de 
durdular (ve azaptan Allâh’a) sığındılar. Sonra rukûa vardılar. Kıyâmda 
durdukları kadar rükûda durdular. Bu esnâda:

ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْبِرَياِء َواْلَعَظَمِة

«Kahr ve kudret sa hibi, izzet ve saltanat sahibi, ululuk ve 
azamet sahibi olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim» diyorlardı. 

117  el-Mâide 5/118.
118  Ahmed b. Hanbel, 5: 156; Nesâî, İftitâh, 79.
119  el-Müzzemmil 73/12-13.
120  Beyhakî, Şuab, 1: 522/917; Ali el-Müttakî, 7: 206/18644.
121  Müslim, Müsâfirîn, 236.
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Sonra secdeye vardılar, kıyâmları kadar da secdede kaldılar. Secde-
lerinde de bu şekilde tesbih ediyorlardı. Sonra (ikinci rekâta) kalktılar 
ve Âl-i İmrân Sûresi’ni okudular. Sonra bu şekilde her rekâtta bir 
sûre okudular.”122

Abdullah bin Ömer t şöyle anlatır: “Bir gün Rasûlullah r Efen-
dimiz’i Minber’in üzerinde şöyle buyururlarken gördüm:

“Allah -azze ve celle- semâları ve yerleri dürüp toplayarak iki 
eline alacak ve:

«–Allah benim! Melik benim! (Nerede yeryüzü melikleri? 
Nerede cebbârlar, nerede mütekebbirler?!» buyuracak!”

Rasûlullah Efendimiz r bunları söylerken mübarek parmaklarını 
yumup açıyorlardı. O esnâda Minber’e baktım, kökünden sallanıyordu. 
Öyle ki kendi kendime: «Minber devrilerek Rasûlullah r Efendimiz’i 
düşürür mü?!» diye endişeleniyordum.”123

Rasûlullah r bu esnada ashabına; “O dehşet günü gökleri ya-
zılı kâğıt tomarlarını dürer gibi düreriz. yaratmaya başlamadan 
önceki hâle döndürürüz. Sözümüz sözdür; biz bunu mutlaka 
yaparız”124 âyetini açıklıyor ve ondan son derece müteessir olu-
yorlardı.

3.2. Ashâb-ı Kirâma Tesiri

Rasûlullah r Efendimiz gibi ashâb-ı kiram da Kur’ân-ı Kerîm’i 
büyük bir duygu derinliği içinde okur ve onun engin mânâ deryasında 
kalpleri ürperip yumuşar, derileri diken diken olurdu. Hz. Ebû Bekir 
t Kur’ân-ı Kerîm’i dinlediğinde nasıl müteessir olduğunu gösteren bir 
hâlini şöyle anlatmıştır:

“Bir gün Rasûlullah r’in yanında bulunurken:

ِ َوِليًّا َوَل َن۪صيًرا ﴿123﴾ وًءا يُْجَز ِب۪هۙ َوَل َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللّٰ َمْن َيْعَمْل ُسٓ

122  Ebû Dâvûd, Salât, 146-147/873; Nesâî, Tatbîk, 73/1130; Ahmed, 6: 24.
123  Bkz. Müslim, Münâfıkîn, 23-26.
124  el-Enbiyâ 21/104.
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 «Gerçek şudur ki; kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görecek 
ve Allah’tan başka da ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacak-
tır»125 âyeti nâzil oldu. Efendimiz:

«–Ebû Bekir, bana indirilen bu âyeti sana okutayım mı?» bu-
yurdular. Ben:

«–Tabiî ki ya Rasûlallah» dedim. Bana bu âyeti okuttular. Sanki 
belimin kırılıp ayrıldığını hissettim ve öylece kasılıp kaldım. Rasûlullah 
r:

«–Neyin var, ne oldu?» diye sordular. Ben:

«–Anam babam size fedâ olsun ya Rasûlallah, hangimiz günah 
işlemez ki! Şimdi biz işlediklerimiz yüzünden mutlaka cezalandırılacak 
mıyız?» diye üzüntümü ifade ettim. Bunun üzerine Allah Rasûlü r şu 
açıklamayı yaptılar:

«–Ey Ebû Bekir! Sen ve diğer mü’minler hatalarınız sebebiyle 
dünyada bazı sıkıntı ve meşakkatlere uğratılarak cezalandırılırsınız. 
Öyle ki Allâh’a günahsız olarak kavuşursunuz. Diğerlerine gelince 
onların yaptıkları biriktirilir ve cezaları kıyamet gününe bırakılır».”126

Hz. Ömer t hayatı boyunca devamlı Kur’ân’dan müteessir olmuş 
bir insandır. Başından geçen birkaç hâdiseyi misal kabîlinden zikredelim: 
Bir gün bir evin önünden geçerken, hâne sâhibinin, evin dışına taşacak 
kadar yüksek bir sesle Tûr sûresini okuduğunu işitmişti. Adam:

ِانَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌعۙ ﴿٧﴾ َما َلُه ِمْن َداِفٍعۙ ﴿8﴾

“Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır! Onu önleyebilecek 
hiçbir güç yoktur”127 âyet-i kerîmesine gelince, Hz. Ömer t bineğinden 
indi, bir müddet duvara yaslanarak dinledi. Sonra bu âyetin îkâzındaki 
şiddetin tesiriyle evinde bir müddet hasta yattı.128

125  en-Nisâ 4/123.
126  Tirmizî, Tefsir, 4/3039 (Tirmizî hadisin “garib” olduğunu, isnadı hakkında bazı 

sözler söylendiğini ifade etmiştir). Bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, 9: 241-243, 247; 
İbn Kesîr, Tefsîr, 2: 417.

127  et-Tûr 52/7-8.
128  İbn Recep el-Hanbeli, et-Tahvîf mine’n-nâr, Dımaşk, 1979, s. 30.
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Yine Hz. Ömer t günlük virdini okurken rastladığı bir âyet se-
bebiyle boğazı düğümlendi, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve yere 
düştü. Bir iki gün evinden çıkamadı. Öyle ki insanlar onun hastalandığını 
zannederek ziyaretine gelmeye başladılar.129

Yine bir gün Ömer t Tekvîr sûresini okumaya başladı:

“Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar (kararıp) döküldüğün-
de, Dağlar yürütüldüğünde…”

Onuncu âyet-i kerîmeye geldi: “Amel defterleri açıldığında…” 
dedi ve daha fazla dayanamayıp baygın yere düştü.130

Bir gün Mü’minlerin Annesi Âişe c namazda:

“Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen yakıcı azaptan 
korudu”131 âyetini okuyunca ağladı ve:

“Allâh’ım, bana lütfet de vücuda işleyen o yakıcı azaptan koru. 
Sen, iyiliklerin sâhibisin ve merhamet edensin!” diye niyâzda bulundu.132

Abdullah bin Ebî Müleyke anlatıyor:

İbn-i Abbas v ile Mekke’den Medîne’ye ve Medîne’den de Mek-
ke’ye kadar yol arkadaşlığı yaptım. O namazlarını iki rekât kılıyordu. 
Konakladığımızda gece yarısı kalkıyor ve Kur’ân’ı harf harf, tertil üzere 
okuyordu. Bu esnâda hıçkıra hıçkıra, feryâd ederek ağlıyor ve:

“Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de «İşte (ey insan) bu, senin 
öteden beri kaçtığın şeydir» denir”133 âyetini okuyordu.134

Nâfi‘ g anlatıyor: İbn-i Ömer v gece namaz kılardı. Cennetten 
bahseden bir âyet okuduğunda durur, Allah’tan cenneti ister, dua eder, 
bazen de ağlardı. Cehennemden bahseden bir âyet okuyunca yine 

129  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 13: 269; Ebû Nuaym, Hilye, 1: 51; Ahmed, Zühd, 
s. 119; Beyhakî, Şuab, 5: 20.

130  Gazâlî, İhyâ, 4: 184; Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, 2: 375.
131  et-Tûr 52/27.
132  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 2: 211.
133  Kâf 50/19.
134  Ebû Nuaym, Hilye, 1: 327; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 14: 61; Beyhakî, Şuab, 

5: 23.
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durur, cehennemden Allâh’a sığınır, dua eder ve bazen de ağlardı. Bir 
defasında:

“Îman edenlerin, Allâh’ın zikri ve O’ndan inen Kur’ân sebebiyle 
kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi?”135 âyetine gelince 
ağladı ve:

“Evet, geldi ya Rabbî; evet, geldi ya Rabbî” dedi.

Bir gün de Mutaffifîn suresini okuyordu. 

“Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda 
divan duracaklardır”136 âyetine gelince o kadar ağladı ki kendinden 
geçti.137

Lebîd bin Rebîa Arapların en büyük şairlerinden biriydi. Kur’ân-ı 
Kerîm nâzil olmadan evvel panayırlarda şiir yarışmaları yapılır, bunlar 
içinden seçilen ilk yedi şiir Muallakât-ı Seb‘a ismiyle Ka‘be’nin duva-
rına asılırdı. Bu şiirlerden biri de Lebîd’e âitti. Onun şiiri yıllarca Ka‘be 
duvarında asılı kalmıştı. Rasûlullah r onun bir mısrâı hakkında:

“–Şairlerin söylediği en doğru söz, Lebîd’in;

َ َباِطٌل أََل ُكلُّ َشْيٍء َما َخَل اللّٰ

«Elbette Allah’tan başka her şey bâtıldır, boştur!» sözüdür” 
buyurmuşlardı.138

Müslüman olmak üzere Rasûlullah r Efendimiz’e gelen Benî Kilâb 
heyeti içinde Lebîd de vardı. Bu tâlihli şâir İslâm nûru ile aydınlandık-
tan sonra Allâh’ın kelâmını ezberledi. Ona olan tazim ve hürmetinden 
dolayı, bir daha şiir söylemedi ve son mısraları da Müslüman olduğu 
zaman söylediği şu beyit oldu:

ْسَلِم ِسْرَباَل َحتَّى َلِبْسُت ِمَن اْلِ ِ ِاْذ َلْم َيْأِتِني أََجِلي   اَْلَحْمُد لِلّٰ
Allâh’a hamdolsun ki gelip çatmadan ecelim,

135  el-Hadid 57/16.
136  el-Mutaffifîn 83/6.
137  Mervezî, Muhtasaru Kıyâmi’l-leyl, s. 61.
138  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26; Müslim, Şi’r, 2.
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İslâm’ın o nurlu elbisesini ben de giydim!139

Bir gün Hz. Ömer t ona: 

“–Ey Ebû Akîl! Şiirlerinden bana bir şeyler okuyabilir misin?” diye 
ricada bulunmuştu. Lebîd:

“–Allah bana Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini öğrettikten sonra asla 
şiir söylemem!” diyerek bu talebi nazikçe geri çevirdi.140

Abdullah bin Mes‘ûd t talebeleriyle birlikte Fırat kenarında yü-
rüyordu. Bu talebelerinden biri de tâbiînin büyüklerinden Rebî‘ bin 
Huseym g idi. İbn Mes‘ûd t Rebî‘i çok severdi. Yanına geldiğinde 
ona, “Vallahi Rasûlullah r seni görseydi mutlaka severdi. Seni gördü-
ğümde ben muhbitleri yani huşû ehlini hatırlıyorum” derdi. Onu gördüğü 
zaman bazen de “Allâh’a ihlâsla teslim olan huşû sâhibi kimseleri 
(muhbitîn) müjdele!”141 âyetini okurdu. Bu yürüyüşleri esnasında 
bir demirci dükkânının yanına gelmişlerdi. Abdullah t durup ateşin 
içindeki demire bakmaya başladı. Rebî‘ de ateşe bakınca yere düşecek 
gibi oldu. Sonra oradan ayrılıp bir fırının önüne geldiler. Abdullah t 
fırının içindeki ateşin alev alev yandığını görünce: 

“Cehennem ateşi uzak bir mesafeden onları görünce, onun 
öfkelenişini (müthiş kaynamasını) ve uğultusunu işitirler. Elleri 
boyunlarına bağlı olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları 
zaman, oracıkta yok oluvermeyi isterler”142 âyet-i kerîmelerini okudu. 
Bunun üzerine Rebî‘ bayıldı. Onu taşıyarak âilesine götürdüler. Öğle 
namazı olunca Abdullah t “Ey Rebî‘, ey Rebî‘!” diye seslendi ancak 
o cevap vermedi. Abdullah t gidip öğle namazını kıldırdı. Bu şekilde 
ikindi, akşam ve yatsı namazları için de onu çağırdı ancak Rebî‘ seher 
vaktinin serinliği üzerine vuruncaya kadar ayılamadı.143

139  Bkz. İbn-i Abdilber, el-İstîâb, 3: 1335; Süheylî, (v. 581), Ravdu’l-ünf, Beyrut: 
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1412, 1: 119.

140  Bkz. İbn-i Abdilber, el-İstîâb, 3: 1337. Krş. İbn Sa’d, 1: 300; 6: 33; Beyhakî, Şuab, 
6: 287/4194; İbn Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 4: 516; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 7: 153.

141  el-Hac 22/34.
142  el-Furkân 25/12-13.
143  Bkz. Ebû Ubeyd, Fedâilü’l-Kur’ân, s. 23; Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, s. 

267/1930; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 12 cilt, Hind: Dâiretü’l-Meârifi’n-
Nizâmiyye, 1326, 3: 242.
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Tâbiîn devrinde yaşamış olan Behz bin Hakîm g anlatıyor: “Tâbiîn-
den Basra’nın kadısı ve imamı olan Zurâre bin Evfâ, Ulu Câmi’de 
sabah namazı kıldırıyordu. 

َفِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر. َفذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسيٌر. َعَلى اْلَكاِفِريَن َغْيُر َيِسيٍر

“O Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün zorlu bir 
gündür. Kâfirler için (hiç de) kolay değildir”144 âyet-i kerîmelerini 
okuyunca yere düşüp vefât etti. Onun cenâzesini taşıyanlar arasında 
ben de vardım.145

Kur’ân’ın hak dostlarına tesiri ile ilgili rivayetler de pek çoktur. 
Bunlardan birini Muhaddis Yahyâ bin Eyyûb şöyle anlatır:

Muhaddis Zâfir bin Süleyman ile birlikte Fudayl bin İyâz’ın ya-
nına gittik. Yanında yaşlı biri vardı. Zâfir içeri girdi beni de kapının 
yanına oturttu. Zâfir diyor ki: Fudayl bana bakmaya başladı, sonra 
şöyle dedi:

“–Bu muhaddisler kısa olup Allah Rasûlü’ne yakın olan isnâdı 
severler. Dikkat et, sana hiç şek ve şüphe olmayan bir isnatla haber 
vereceğim: Rasûlullah r Cibril’den, o da Allah Teâlâ’dan şöyle ha-
ber veriyor: «…Öyle bir ateş ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun 
başında acımasız, güçlü, melekler vardır…»146 Ben ve sen ey Ebû 
Süleyman insanlardanız.”

Sonra Fudayl ve yanındaki yaşlı zât bayıldılar. Zâfir onlara bakı-
yordu. Bir müddet sonra Fudayl kendine geldi ve dışarı çıktı, biz de 
kalktık, yaşlı zât ise hâlâ baygın idi.147

Bu şekilde Kur’ân’ın nazmından, belâğatinden, mânâsından ve 
haberlerinden müteessir olarak îman ve itaate yönelen insanların 
haddi hesâbı yoktur. O ilâhî kitap, gönlünü kendisine açan samimî 
insanlara tesir eder, onları yönlendirir ve en doğru yola ulaştırır.

144  el-Müddessir 74/8-10.
145  İbn-i Sa‘d, Tabakât, 7: 150; Ebû Nuaym, Hilye, 2: 258; Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-

nübelâ, 4: 516.
146  et-Tahrîm 66/6.
147  Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, 8: 438-439.
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3.3. Gayr-i Müslim Araplara Tesiri

Kur’ân’ın hârikulâde üslûbu, her seviyedeki insana tesir etmiş ve 
kendisine hayran bırakmıştır. Ona îman eden de inanmayan da onun 
câzibesine kapılmıştır. Nefsâniyet sebebiyle onun muhtevâsını kabul 
etmeyen insanlar mûcizevî lafzının tesirinden de kurtulamamışlardır. 
İnanmadığı hâlde kendisini Kur’ân’ı dinlemekten alıkoyamayan müş-
riklerin garip hâlleri siyer kitaplarımızda şöyle yer almaktadır:

Halkı Kur’ân’ı dinlemekten alıkoyan azılı müşriklerden Ebû Süfyan, 
Ebû Cehil ve Ahnes bin Şerik, birbirlerinden habersiz olarak ve gizlice, 
geceleyin evinde namaz kılarken Kur’ân okuyan Rasûlullah r’i dinle-
meye geliyor, birbirleriyle tesâdüfen karşılaşınca da kendilerini ayıplıyor, 
bir daha böyle bir şey yapmamak içi birbirlerine söz veriyorlardı. Bu 
hâdise üç gece böyle tekerrür etti. Sonunda birbirlerine:

“Aman kimse fark etmesin! Halk bizim bu hâlimizden haberdâr 
olursa, vallâhi rezîl oluruz. Bundan sonra da hiç kimseye bu hususta 
söz geçiremeyiz!..” diyerek yaptıklarını kınadıktan sonra bir daha böyle 
bir şey yapmayacaklarına dâir ahitleştiler.148

Hz. Ebû Bekir t, yufka yürekli, yumuşak huylu, halim selim bir 
insandı. Müşriklerin baskılarından dolayı avlusunun bir köşesini mescid 
edinerek ibadet ve taatle meşgul oluyordu. Hassas bir gönle sâhip olan 
Hz. Ebû Bekir’in, Kur’ân okurken haşyetle sesi titrer, gözlerinden yaşlar 
boşanırdı. Evinin önünden geçerken onun bu içli Kur’ân okuyuşunu 
duyanlar durup dinler ve büyük bir tesir altında kalırlardı. Komşuların-
dan ve yoldan gelip geçenlerden bazen kapısında kalabalıklar oluştuğu 
görülürdü. Kureyşliler bu manzara karşısında dehşete kapıldılar. Hz. Ebû 
Bekir’in okuduğu Kur’ân’ın çocuklarına ve kölelerine tesir edeceğinden 
korktular. Hz. Ebû Bekir’i himâyesine almış olan İbnü’d-Değıne’ye 
şikâyet ettiler. 

İbnü’d-Değıne:

“–Ey Ebû Bekir, ya evinde oturup sesini çıkarma ya da benim himâ-
yemden çıktığını îlan et” dedi. Bunun üzerine Hz. Sıddîk şu teslimiyet 
dolu cevabı verdi:

148  İbn-i Hişâm, 1: 337-338.



  kİtabımız kur'ÂN

166

“–Himâyeni sana iâde ediyorum. Bana Allâh’ın himâyesi yeter.”149

Hz. Osman’nın anlattığı şu hâdise, onun Kur’ân-ı Kerîm kıraatinin 
tesiriyle Müslüman olduğunu haber vermektedir:

Teyzem Ervâ’yı ziyarete gitmiştim. Rasûlullah r Efendimiz de 
geldiler. Kendisini seyretmeye başladım, hâlimde o gün bir değişiklik 
vardı. Bana yönelerek:

“–Osman neyin var?” diye sordular. Ben:

“–Senin durumuna ve aleyhinde söylenenlere üzülüyorum” dedim. 

O esnada Rasûlullah r “Lâ ilâhe illallâh” deyince Allah biliyor 
ya tüylerim ürperdi. Ardından Allah Rasûlü r Zâriyât sûresinin şu 
âyetlerini okudular:

“Rızkınız ve size va‘dolunan şeyler göktedir. Göğün ve yerin 
Rabbine andolsun ki (va‘d olunduğunuz) şeyler, tıpkı sizin konuştu-
ğunuz gibi kesin bir hakîkattir.” (ez-Zâriyât 51/22-23) 

Sonra kalkıp gittiler. Ben de arkalarından çıktım, kendisine yetişip 
hemen Müslüman oldum.150

Diğer bir rivayete göre Hz. Ebû Bekir’in teşvik ve delaletiyle Hz. 
Osman, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa‘d bin Ebî Vak-
kas, Talha bin Ubeydullah t, Peygamber Efendimiz’in yanına geldiler. 
Rasûlullah r onlara İslâm’ı arz ve teklif etti, Kur’ân-ı Kerîm okudu, 
İslâm hukukunu (şeriatlarını) anlattı. Yüce Allâh’ın müslümanlara va‘d 
ettiği izzet ve ikramları haber verdi. Bunun üzerine hepsi de müslüman 
oldular.151

Kur’ân-ı Kerîm’in kalblere nüfûz eden hârikulâde edâ ve tesir key-
fiyetinin en açık misallerinden biri de Hz. Ömer’in Müslüman olması 
hâdisesinde görülür. Ömer t, Müslüman olmadan önce Rasûlullah 
r’e ve Müslümanlara karşı, insanların en katı davrananı idi. Efendimiz 
r Dâru’l-Erkâm’da bir gün:

149  Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 45; İbn-i Hişâm, 1: 395-396.
150  İbn-i Abdilber, el-İstîâb, 4: 1779.
151  İbn İshak, Sîret, s. 121; Beyhakî, Delâil, 2: 165; İbn-i Kesir, el-Bidâye, 3: 80.
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“Ey Allahım! İslâm’ı Amr bin Hişâm veya Ömer bin Hattâb’dan, 
sana sevgili olanı ile güçlendir!” diyerek dua etmişlerdi.152

Hz. Ömer bundan sonrasını şöyle anlatır:

Müslüman olmadan evvel Rasûlullah’a eziyet etmek için evden çık-
tım. O, benden önce Mescid-i Haram’a gelmişti. Ben de varıp arkasında 
durdum. Rasûlullah r Hâkka sûresini okumaya başladılar. Dinlediğim 
kelâmın belâgat ve fesâhatına hayran oldum. Kendi kendime, “Vallâhi 
bu, Kureyşlilerin dediği gibi bir şâir galiba” dedim. O sırada, Rasûlullah 
sûrenin:

“Gördüğünüz ve görmediğiniz şeylere yemin olsun ki hiç şüp-
hesiz o, çok şerefli bir Rasûlün (Allah’tan aldığı) sözüdür! O, bir şâir 
sözü değildir. Siz ne de az inanıyorsunuz!”153 âyetlerini okudular. 

Bu duruma çok şaşırdım ve “Gâliba bu bir kâhindir! İçimden geçir-
diklerimi anladı” diye düşünmeye başladım. Bu kez:

“O, bir kâhin sözü de değildir. Siz ne de az düşünüyorsunuz! 
O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir”154 âyetlerini okudular. 

Rasûlullah r sûreyi böylece okuyup bitirdiği zaman gönlüm yumu-
şadı ve kalbim İslâm’a meyletti.155

Nihâyetinde Hz. Ömer t, kızkardeşi Fâtımâ’nın evinde okuduğu 
Kur’ân âyetleriyle kendinden geçti:

“Bu sözler ne kadar güzel! Ne kadar değerli!” diyerek Rasûl-i Ekrem 
Efendimiz’e gelip Müslüman oldu.156

Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’den ve verdiği bilgilerden “Nebe-i Azîm: 
Büyük Haber” diye bahseder.157 Bu büyük haber, dönemin gündemini 
şekillendiriyor, inen âyetler herkese derinden tesir ediyordu. Müşrikler bu 
dâvete karşı mücâdeleye giriştiğinde, Kur’ân onların sorularını cevaplıyor, 

152  İbn-i Hişâm, 1: 367.
153  el-Hâkka 69/38-41.
154  el-Hâkka 69/42-44.
155  Ahmed b. Hanbel, 1: 17; Heysemî, 9: 62.
156  İbn-i Hişam, 1: 369-371.
157  Sâd 38/67.
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inançlarının ve düşüncelerinin yanlış olduğunu ortaya koyuyordu. Yine 
bunun gibi kibirlerinden dolayı dâvete karşı çıkan küfrün ileri gelenlerine 
hitap ederek, kalplerine endişe veren tablolarla onların cehennemdeki 
hâllerini tasvir ediyor ve onları acı bir âkıbetle inzâr ediyordu.

O zamanki Arap toplumu, edebiyata düşkün olduğu için belâgatli 
bir cümleden son derece müteessir olur ve ona büyük alaka gösterirdi. 
Öyle ki bazen bir beyit, bazılarını göklere çıkarmaya kâfî geldiği gibi 
diğerlerini de yerin dibine geçirmeye yetiyordu. Kâfirler, bu tesirin 
Kur’ân’da daha güçlü olduğunu çok iyi bildikleri için kendileri onu duy-
mamak için hususî bir gayret sarfettikleri gibi başkalarının dinlemesine 
de engel olmaya çalışıyor: 

“Şu Kur’ân’ı dinlemeyin ve gürültü yapın. Belki ancak bu şe-
kilde üstün gelebilirsiniz” diyorlardı.158

 Zira Kur’ân’ın nağmesi kulağa eriştiğinde kalp bütün sâfiyetiyle 
ona yönelir, ondan büyük bir haz ve lezzet duyar. Biraz ilerleyince ise 
mehâbet ve haşyete gark olur. Bazı âyetler kulaklara ulaştığı anda insana 
sevinç ve haz verir, kalbi yumuşatır, gönlü ferahlatır ve îmanı artırır. 
Bazı âyetler de korku ve dehşetle ürpertir, kalpleri titretir. Verdiğimiz 
örneklerde görüldüğü üzere bunu müslümanların yanında inkârcı ve 
inançsız pek çok insan da îtirafa mecbur kalmıştır.159

Kur’ân-ı Kerîm’in hârikulâde bir fesâhat ve belâğata sahip olan 
emsalsiz uslûbu, bilhassa Arap şâir ve dâhîlerini büyük bir tesir altında 
bırakıyordu. Bunu, Velid bin Muğire’yle ilgili şu haber çarpıcı bir şekilde 
gözler önüne sermektedir:

Velid bin Mugîre bir gün Peygamber Efendimiz’e gelip:

“–Bana Kur’ân oku” diye talepte bulunmuştu. Allah Rasûlü r de:

ْحَساِن َو۪ايَتٓاِئ ِذي اْلُقْرٰبى َوَيْنٰهى َعِن  َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِ ِانَّ اللّٰ
اِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِيۚ َيِعظُُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن اْلَفْحَشٓ

158  Fussilet 41/26; İbn-i Hişâm, 1: 395-396.
159  Abdülkâdir Atâ, Azametü’l-Kur’ân, s. 87.
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“Muhakkak Allah size adâleti, ihsânı, akrabaya vermeyi emre-
der; fuhşiyattan, fenalıklardan ve zulüm yapmaktan sizi nehyeder. 
Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir”160 âyetini okudular. 

Velid:

“–Bunu bana bir daha oku” dedi. 

Rasûlullah r âyeti tekrar okuyunca, Velid:

“–Vallâhi, bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki, 
tepesi bol yemişli, kökü sulak, yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer 
söyleyemez. Hiç kuşkusuz bu söz her şeye üstün gelir. Ona ise hiçbir 
şey üstün gelemez, muhâliflerini mutlaka mağlûb eder” demekten 
kendini alamadı.

Beyninden vurulmuşa dönen Velid, kalkıp Hz. Ebû Bekir’in evine 
gitti. Kur’ân-ı Kerîm hakkında birtakım sorular sordu ve cevaplarını 
aldı. Sonra Kureyşlilerin yanına vararak:

“–İbn-i Ebî Kebşe’nin (Muhammed’in) söylediği şeyler, doğrusu hay-
rete şâyândır! Vallâhi o ne şiir ne sihir ne de bir deli saçmasıdır! Onun 
söylediği hiç kuşkusuz Allah kelamıdır” dedi. Velid’in bu sözünü işiten 
bazı müşrikler bir araya gelerek onun Müslüman olmasını engellemek 
için planlar kurdular ve Velid’i İslâm’dan uzaklaştırdılar.161

Rasûlullah r birgün Minâ’da İslâm’ı tebliğ için Şeybân bin Sa‘lebe 
Oğulları’nın yanına varmışlardı. Kendisinin Allâh’ın Rasûlü olduğunu 
bildirince kabîlenin ileri gelenlerinden Mefrûk bin Amr:

“–Ey Kureyşli kardeş! Sen insanları nelere dâvet ediyorsun?” diye 
sordu. Rasûlullah r gelip yanlarına oturdular. Hz. Ebû Bekir de ayakta 
elbisesiyle ona gölgelik yapıyordu. Allah Rasûlü r, Mefrûk’a:

“–Ben sizi Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, O’nun ortak-
sız ve bir tek olduğuna, benim de Allâh’ın elçisi olduğuma şehâdet 
etmeye, Allah tarafından bana emrolunan şeyleri yerine getirinceye 
kadar beni muhâfaza etmeye ve bana yardımcı olmaya dâvet ediyo-
rum. Çünkü Kureyş, Allâh’ın emrine karşı geldi, Allâh’ın Rasûlü’nü 

160  en-Nahl 16/90.
161  Hâkim, 2: 550; Taberî, Câmiu’l-beyân, 29: 195-196.
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yalanladı, bâtılı tutup haktan yüz çevirdi. Allah her şeyden müstağnî 
ve her türlü hamde lâyıktır!” buyurdular. Mefrûk:

“–Ey Kureyşli kardeş! Sen başka nelere dâvet ediyorsun?” diye 
sordu. Allah Rasûlü r ona şu âyetleri tilâvet ettiler:

“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri harâm kıldığını okuyayım: 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik 
korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! Zîrâ sizin de onların da rızkını 
biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Al-
lâh’ın muhterem (dokunulmaz) kıldığı cana haksız yere kıymayın! İşte 
bunlar Allâh’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde 
yaklaşın. Ölçü ve tartıyı adâletle yapın. Biz herkese ancak gücünün 
yettiği kadarını yükleriz. 

Söz söylediğiniz zaman, (leh ve aleyhinde söyleyeceğiniz kimse) 
akrabânız dahî olsa adâletli olun ve Allâh’a verdiğiniz sözü tutun. 
İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu, 
Ben’im dosdoğru yolumdur. Buna uyun, (başka) yollara uymayın. 
Zîrâ o yollar sizi Allâh’ın yolundan ayırır. İşte Allah, sakınıp takvâ 
sâhibi olasınız diye size bunları emretti.” (el-En‘âm 6/151-153) 

Mefrûk:

“–Ey Kureyşli kardeş! Sen daha nelere dâvet ediyorsun? Vallâhi 
bunlar beşer kelâmı değildir! Eğer insanların kelâmından olsaydı biz onu 
çok iyi tanırdık” dedi. Bu defâ Rasûlullah Efendimiz r:

“Muhakkak ki Allah, adâleti, ihsânı, akrabâya yardım etmeyi 
emreder, çirkin işleri, fenâlık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor”162 âyetini okudu. Mefrûk:

“–Ey Kureyşli kardeş! Vallâhi Sen beni en üstün ahlâka ve en güzel 
amellere dâvet ettin! Sana yalancı diyen kavim iftirâ etmiştir!” dedi.

Kabîlenin ileri gelenlerinden Hâni ve Müsennâ da aynı şekilde 
cevap verdiler. Ancak kavimleriyle görüşüp konuşmadan bu teklifi 

162  en-Nahl 16/90.
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kabûl edemeyeceklerini bildirdiler. Ayrıca Kisrâ ve Farslarla antlaşma 
yaptıklarını, onların bu işten memnun olmayacağını söylediler. Nihâ-
yetinde, hak olduğunu gördükleri bu dâveti dünya korkuları sebebiyle 
kabul etmediler.163

Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizevî üslûbunun tesiriyle Müslüman olanlardan 
biri de şâir Tufeyl bin Amr ed-Devsî’dir. O Mekke’ye gelince, Kureyşin 
ileri gelenlerinden bazıları yanına varıp:

“–Ey Tufeyl! Sen şâirsin ve kavmin arasında mûteber bir kişisin. 
Memleketimize geldin ama aramızda çıkan şu gence dikkat et! Onun 
durumu bizi sıkıntıya düşürdü. Topluluğumuzu ve işimizi darmadağın 
etti. Sözü sihir gibi tesirli olup insanın babasıyla, kardeşiyle ve hanı-
mıyla arasını açıyor. Başımıza gelen bu hâlin, seninle kavminin başına 
gelmesinden korkarız. Onunla aslâ konuşma ve kendisinden hiçbir şey 
dinleme” telkininde bulundular.

Bu telkinlerin tesiriyle Tufeyl kendi kendine, Rasûlullah r Efendi-
miz’den bir şey dinlememeye ve onunla hiç konuşmamaya karar verdi. 
Hattâ Mescid-i Haram’a vardığı zaman, onun sözlerini işitmemek için 
kulaklarına pamuk tıkadı. Daha sonra kendi kendine:

“–Yazıklar olsun bana! Ben akıllı ve şâir bir kimseyim. Sözün güzelini 
de çirkinini de iyi bilirim. O hâlde şu zâtın söylediği şeyleri dinlememde 
ne sakınca olabilir? Güzel ise kabul eder, çirkinse reddederim” dedi 
ve orada bekledi. Rasûlullah Efendimiz r ayrılıp evine gittiğinde o da 
arkasından giderek:

“–Yâ Muhammed! Kavmin bana senin hakkında şöyle şöyle dedi. 
Beni o kadar korkuttular ki sözünü işitmeyeyim diye kulaklarıma pamuk 
bile tıkadım. Sonra Allâh’ın yardımıyla sözünü dinlemeye muvaffak 
oldum. Sen şu dâvânı bana bir anlatır mısın!” dedi. 

Tufeyl devamla şöyle der: “Rasûlullah r bana İslâm’ı anlattılar ve 
Kur’ân okudular. Vallâhi ben hiçbir zaman Kur’ân’dan daha güzel bir 
söz, İslâm’dan daha güzel bir din işitmemiştim. Hemen Müslüman olup 
Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ettim.”

163  Bkz. İbn Hibbân, Sikât, 1: 80-88; Beyhakî, Delâil, 2: 422-427; İbn-i Esîr, Üsdü’l-
Gâbe, 5: 250-251; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, 3: 187-189; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 7: 220.
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Tufeyl İslâm’ın nûruyla nurlandı. Birkaç gün geçtikten sonra Rasû-
lullah r Efendimiz’den izin istedi ve tebliğ niyetiyle kabilesinin yanına 
döndü. Bu esnâda, insanlara delil olarak kullanabileceği bir kerameti 
olması için Rasûl-i Ekrem’den Allâh’a dua etmesini istedi. Allah Rasû-
lü’nün duası bereketiyle önce iki gözünün arasında kandil gibi bir nûr 
peydâ oldu. İnsanlar bunu garipserler diye nûrun başka bir yerde zuhur 
etmesini isteyince nûr, değneğinin ucuna geçti ve kandil gibi parlamaya 
başladı. Bu şekilde kavminin yanına dönerek İslâm’ı onlar arasında 
neşretti.164

Bu şekilde Kur’ân’ın tesiriyle müslüman olan insan pek çoktur. 
Bunlardan biri de Cübeyr bin Mut‘im’dir. O, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in 
Kur’ân okuyuşunu dinleyince kalbi çatlayacak gibi olmuştur.165 Kendisi 
hâdiseyi şöyle anlatır:

“Allah Rasûlü’nü akşam namazında Tûr Sûresi’ni okurken dinle-
miştim: 

ٰمَواِت  اَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء اَْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن. اَْم َخَلُقوا السَّ
َواْلَْرَض َبْل َل يُوِقنُوَن. اَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِۤئُن َربَِّك اَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن
“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? 

yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? yoksa gökleri ve yeri onlar mı 
yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü sağlam bir şekilde îman etmiyor-
lar. yahut Rabbinin hazîneleri onların yanında mıdır? ya da her 
şeye hâkim olan kendileri midir?”166 âyetine geldiklerinde kalbim 
heyecandan neredeyse kanatlanıp uçacaktı.”167

Kur’ân’ın tesirinde kalanlardan biri de Süveyd bin Sâmit idi. O, 
hac veya umre için Mekke’ye gelmişti. Cesareti, şiirleri, yaşlılığı, soyu 
ve şerefi sebebiyle kabilesi ona “Kâmil” diyordu. Rasûlullah Efendimiz 
r, Süveyd’in Mekke’ye geldiğini işitince, gidip kendisini Yüce Allâh’a 
îmana ve İslâm’a dâvet ettiler. Süveyd:

164  İbn-i Hişam, 1: 407-408; İbn Sa‘d, 4: 237-238.
165  Ahmed, 4: 83, 85.
166  et-Tûr, 35-37.
167  Buhârî, Tefsîr, 52.
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“–Belki de sende olan, benim yanımdakinin benzeridir!” dedi. 
Rasûlullah r:

“–Senin yanındaki nedir?” diye sordular. Süveyd:

“–İçinde Lokman’ın hikmetli sözleri yazılı bir mecmua!” dedi. Allah 
Rasûlü r:

“–Onu bana okuyabilir misin?” buyurdular. Süveyd okuyunca 
Rasûlullah r:

“–Şüphesiz ki bu, güzel bir sözdür. Fakat Allâh’ın bana indirdiği 
ve O’nun kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm bundan daha güzel ve daha 
üstündür. O, hidayet ve nûrdur!” buyurdular ve ona Kur’ân-ı Kerîm 
okuyup İslâm’a dâvet ettiler. Süveyd İslâm’ı ne kabul etti ne de ondan 
uzaklaştı. Kur’ân-ı Kerîm hakkında:

“–Hiç şüphesiz ki bu, son derece güzel bir sözdür!” dedi. Sonra 
oradan ayrılıp Medîne’ye, kavminin yanına gitti. Çok geçmeden de, 
Hazrecîler tarafından öldürüldü. Kabilesinden bazı kişiler:

“–Biz onun müslüman olarak öldüğünü gördük!” demişlerdir. Böyle 
ise, Allah ona rahmet eylesin!168

Aynı şekilde ilk Akabe görüşmesine iştirak eden Medîneli altı kişi 
de Efendimiz’in İbrahim sûresinin 35-52. âyetlerini okuması üzerine 
hidâyete kavuşmuşlardır.169

Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizevî üslup ve muhtevâsından insanlar gibi 
cinler de müteessir olmuşlardır. Rasûlullah r Efendimiz’in mübarek 
fem-i saâdetlerinden Kur’ân’ı dinleyince:

“Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur’ân dinledik. O Kur’ân rüş-
de erdiriyor, biz de ona îman ettik. Rabbimiz’e hiçbir şeyi ortak 
koşmayacağız” demişlerdir.170

Bu vasfı sebebiyle İslâm’ı tebliğin en kuvvetli vâsıtası Kur’ân olmuş-
tur. Kur’ân’la tebliğin en can alıcı misâllerinden birini Medîne’de İslâm’ın 

168  Bkz. İbn-i Hişam, 2: 34-36; Belâzurî, 1: 238; Taberî, Târih, 2: 233; Beyhakî, 
Delâil, 2: 419; İbn-i Esîr, Kâmil, 2: 94-95; Halebî, 2: 160.

169  İbn-i Hişam, 2: 38-40; İbn Sa‘d, 1: 217-219; Heysemî, 6: 42.
170  el-Cin 72/1-2; Hattâbî, Beyân, 64-65.
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öncüsü Mus‘ab bin Umeyr’in, başta Üseyd bin Hudayr ve Sa‘d bin Muaz 
olmak üzere insanları İslâm’a dâvetinde görürüz. Mus‘ab t, Medîne’de 
Kur’ân-ı Kerîm’le akılları ve kalpleri harekete geçirmiştir. Kur’ân’ın bü-
yüleyici ve iknâ edici uslûbunu, kendisinin câzip ve müteessir tilâvetiyle 
birleştirerek gönülleri İslâm’a kazandırmıştır. Böylece Mekke’den hicret 
edip gelen Muhâcirleri bağrına basacak Ensâr’ı yetiştirmiştir.171

Hicretin 9. senesinde Sakîf heyeti Medîne’ye geldiğinde Rasûlullah 
r onları Mescid-i Nebevî’de misâfir etmişlerdi. Bu tercihleriyle onların 
kalplerinin yumuşamasını hedeflemişlerdir. Temsilciler, geceleyin okunan 
Kur’ân-ı Kerîm’i, ashâbın teheccüd namazında okuduğu sûreleri dinli-
yor ve müslümanların beş vakit namazda saf oluşlarını seyrediyorlardı. 
Nihâyet onlar da İslâm’a girdiler.172

Kur’ân-ı Kerîm’den müteessir olan insanların bir kısmı îman ile 
şereflenirken, bir kısmı da nefsâniyetini yenemeyerek eski hâlinde 
kalmıştır.

3.4. Arap Olmayan İnsanlara Tesiri

Kur’ân-ı Kerîm, Arapça bilen insanlara tesir ettiği gibi onun dilini 
anlamayan insanları da fesâhatı, belâğatı ve taşıdığı ilâhî feyzle tesiri 
altına alır. Buna dair birkaç misal verelim:

Habeşistan’a hicret eden müslümanlarla, onları geri döndürmek için 
gelen müşrikler Necâşî’nin huzûrunda bulunuyorlardı. Müşriklerin iftirâ 
ve yalanlarını dinleyen Necâşî, sözü müslümanların temsilcisi Cafer bin 
Ebî Tâlib’e verdi. Cafer t güzel bir konuşma yaptı. Bunu sükûnet ve 
dikkatle dinleyen Necâşî:

“–Peygamber olduğunu iddiâ eden o şahsın, Allah’tan aldığını 
söylediği şeylerden ezberinizde olan var mı?” diye sordu. Cafer t, 
“Evet” deyince biraz okumasını istedi. Cafer t hûşû içinde Meryem 
Sûresi’nden okumaya başladı. Kur’ân’ı dinledikçe orada bulunan gayr-i 
Müslimlerin kalpleri yumuşamaya ve gözlerinden yaşlar boşanmaya 
başladı. Câfer t tilâvetini bitirince Necâşi başını kaldırıp:

171  İbn-i Hişam, 2: 43-46; İbn Sa‘d, 3: 604-605; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 1: 112-113.
172  Ahmed, 4: 218; Vâkıdî, el-Meğâzî, 3: 965.
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“–Şüphesiz şu dinlediklerim ile İsâ’nın getirdiği, aynı nûr kaynağın-
dan fışkırıyor!” dedi. Sonra da Kureyş elçilerine dönerek: 

“–Geldiğiniz yere geri dönün! Allâh’a yemin ederim ki onları size 
aslâ vermem” deyip onları huzurundan çıkardı.173

Mânevî kıvâmı yüksek bir kalp ile okunan Kur’ân-ı Kerîm, işte 
ruhlara böylesine tesir eder. Herkes ilim ve irfân seviyesine göre ondan 
istifâde eder. Onda her türlü manevi hastalıklara şifâ vardır. Her âyet-i 
kerîme, bir insanın veya toplumun önemli bir hastalığına devâ olacak 
keyfiyettedir. Bu sebeple tebliğci, hangi muhatabına hangi âyetleri veya 
sûreleri okuyacağını iyi bilmelidir. Allah Rasûlü r, bu hususa büyük 
îtinâ gösterirlerdi. Muhatabının durumuna göre âyetler seçer ve onları 
okurlardı. Ashâbını da bu şekilde yetiştirmişlerdi. Hattâ Rasûlullah 
Efendimiz r, gönderdiği elçilere, gittikleri bölge halkının dînî ve itika-
dî durumlarına göre okuyacakları sûre ve âyetleri bildirirlerdi. Meselâ 
Himyer reisine gönderdiği elçi Ayyâş bin Ebî Rebîa’ya Beyyine sûresini 
okumasını emretmişlerdi.174 

Yine Habeş Necâşîsi, Hz. Cafer ile birlikte Medîne’ye 70 kişi 
göndermişti. Onların hepsi de, kilise ve din adamlarının en iyileri idi. 
Rasûlullah r onlara Yâsîn Sûresi’ni okudular. Onlar sûreyi sonuna 
kadar dinlediler, ağladılar ve hakîkati idrak ederek:

“–Bu, Hz. İsa’ya indirilene çok benziyor!” deyip müslüman 
oldular.175

Gerçek âlimlerin, Kur’ân-ı Kerîm’in hak kelâm olduğunu hemen 
anlayarak secdeye kapandıkları ve ondan ne kadar müteessir oldukları 
şu âyet-i kerîmelerden anlaşılmaktadır:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: O Kur’ân’a ister îman edin ister etme-
yin. Çünkü bundan evvel ilim verilmiş olanlar, kendilerine Kur’ân 
okununca çeneleri üstüne (yüzü koyun) kapanarak secde ederler 
ve; «Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin va‘di gerçekten tahakkuk 

173  İbn-i Hişâm, 1: 358-360; Taberî, Câmiu’l-beyân, 7: 4, (el-Mâide 5/83).
174  İbn Sa‘d, 1: 282.
175  Bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, 7: 4 (el-Mâide 5/82); Kastalânî, Mevâhib, 1: 292; 

Diyarbekrî, Târîhu’l-hamîs, 2: 31.
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edecektir» derler. (Tekrar tekrar) ağlayarak çeneleri üstüne kapanırlar 
ve bu da onların huşûunu artırır.” (el-İsrâ’ 17/107-109)

Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça bilmeyen gayr-i Müslimlere dahî tesir 
ettiğine misal olacak yaşanmış bir hâdise daha nakledelim: İstanbul 
Karaköy’deki yeraltı Camii’nde imamlık ve İstanbul Yüksek İslâm 
Enstitüsü’nde hocalık yapan Hâfız Ali Üsküdarlı Hocaefendi (1885-1976) 

bir hâtırasını şöyle anlatır:

“Romanya’da bir cami inşa edilmiş, açılışına da hem Kral ve Kraliçe 
hem de Osmanlı devletinden bir heyet dâvet edilmişti. Heyet başkanı 
nâzır Mahmud Es‘ad Efendi idi. Heyetle birlikte dört hâfız isteniyordu. 
Hâfızların seçimini benden istediler, ben de o zamanın en iyi üç hafızını 
seçtim.

Açılış bir Cuma günü yapıldı. Kral ve Kraliçe için cami içine kadar 
bir yolluk serilmiş, oturmaları için de taht’a benzer bir kürsü hazırlan-
mıştı. Halk ve devlet erkânı geldi. Merasim Cuma namazından önce 
Kur’ân tilâvetiyle başlayacak, konuşmalar olacaktı. Ezan okununca Kral 
ayrılacak, yolluk ve kürsü kaldırılıp Cuma namazı kılınacaktı. Cuma’dan 
sonra da mevlid okuyacaktık.

Merasim bu şekilde icra edildi, ezanı dört hâfız birden karşılıklı 
okuduk, lâhûtî bir ezan oldu.

Kraliçe, hristiyan olduğu hâlde benim Kur’ân tilâvetime hayran 
kalmış. Namazdan sonra saraya getirilmemi istemiş. Gönderdikleri 
husûsî bir saray arabasıyla oraya gittik. Beni Kraliçe karşıladı, kendile-
rine mahsus bir salona götürdü, taht gibi bir kürsüye oturmamı işaret 
etti, oturdum. Başka kimse yoktu. Romence bilmediğim için işaretle 
anlaşıyorduk. Karşıma oturdu ve camide okuduğum gibi okumamı istedi.

Okumaya başladım. Her sayfayı bitirdikçe duruyor, devam etmemi 
isteyip istemediğini anlamaya çalışıyordum. O ise gözyaşları içinde devam 
etmemi istiyordu. Tam beş sayfa Kur’ân-ı Kerîm okudum. Teşekkür 
etti, değerli hediyeler verip uğurladı. Ertesi gün bizi akşam yemeğine 
saraya dâvet etti. Bütün devlet erkânı gelmişti. Bizim heyet de resmî 
giyinmişti. Hâfızların üzerinde ise sırmalı cübbeler vardı…”176

176  Hayreddin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş -Hayatım ve Hatıralar-, İstanbul: 
İz yayıncılık, 2008, 1: 331-332.
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Kur’ân’ın ifâdesindeki bu âhenk, mûsikî ve tesir, onun Allâh’ın 
kelâmı oluşunun yanında sahip olduğu ses nizâmının, yani kelimele-
rin, harflerin, sükûn ve harekelerin, uzun ve kısa hecelerin en uygun 
tarzda dizilişinin bir neticesidir. Kur’ân-ı Kerîm, bitmek ve tükenmek 
bilmeyen bir âhenkle doludur. Ekseriyâ bir sesten diğerine geçilerek 
oluşan âhengiyle kalpleri tahrîk eder. Mânâsını anlamayanlar bile bu 
eşsiz sadâ karşısında mütelezziz olurlar.177 

Muhammed Hamîdullah’ın anlattığı şu hâdise de, Kur’ân’ın üslû-
bundaki insanı tesir altına alan ses âhengine güzel bir misaldir:

Fransız mûsikîşinas Abdullah Gilles Gilbert İstanbul’a gelmiş, 
Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvet edildiği bazı toplantılara katılmıştı. Kendisine 
bu okunan şeyin bir nazım (şiir) parçası değil de bir nesir olduğu açık-
landığında büsbütün heyecanlanıp tesiri altında kalmış ve kısa bir zaman 
sonra da İslâm ile müşerref olmuştu. Merhûm’un bana sonradan bizzat 
açıkladığına göre:

“Dünyanın bütün dillerinde nazım eserlerinde ritim mevcut olmakla 
birlikte, bunların hiçbirinin nesir parçalarında ritim görülmemektedir. 
Kur’ân-ı Kerîm bunun bir istisnâsını teşkil eder. Öyle ki Kur’ân-ı Kerîm 
okunurken, herhangi bir âyette geçen sâdece tek bir kelime değil, tek 
bir harf bile atlanacak olsa, bu dinleyenin kulağını tırmalamakta ve şiir 
okunurken mısralardaki duraklama ve aralıklara riâyet etmeme gibi bir 
ses bozukluğu ortaya çıkarmaktadır.”

Onun bu îzâh ve açıklamasını tam anlamamakla birlikte, takdir edip 
değerlendirmiştim. Kendisi bir başka gün İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ndeki odamda beni ziyarete geldi. Pek sinirli ve rûhen üzgün 
bir hâldeydi:

“–Öyle zannediyorum ki İslâm ile müşerref olan atalarımız, Kur’ân-ı 
Kerîm’in bazı kısımlarını atlamış (kaybetmiş) bulunuyorlar” dedi.

“–Böyle bir şey nasıl olur?” diye sormam üzerine durumu şöyle 
açıkladı:

“–Kur’ân’ın 110. Sûresi’nin 2. âyetini okurken: «ًۙاَْفَواجا ِ  : َيْدُخُلوَن ۪في ۪ديِن اللّٰ
177  Murat Kaya, Kur’ân-ı Kerîm’de İlâhî Azamet, s. 156-162.
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Akın akın Allâh’ın dinine giriyorlar» deyip duruyorlar. Böyle bir okuma 
mûsikî açısından uygun değil!”

Ben durumu idrâk edip şöyle bir îzahta bulundum:

“–Bu âyet aslında öyle değil de, « ْح ِ اَْفَواجاًۙ َفَسّبِ  « َيْدُخُلوَن ۪في ۪ديِن اللّٰ
şeklinde okunmalıdır. Efvâcâ kelimesi üzerinde bir duraklama yapıl-
mamalıdır; bilâkis devam edilip fe-sebbih kelimesine geçilmelidir…”

Gilbert büsbütün hayret ve şaşkınlık içinde kaldı:

“–Yâ!.. Hakîkaten böyle mi?! Gerçekten senin okuduğun gibi ise 
işte şimdi tamam oldu; şimdi îmanımı tazelemeliyim, Allah beni affet-
sin!..” dedi.178

Bu Fransız mûsikîşinas Kur’ân’ın başından sonuna kadar sâdece 
son kısımda bir yere takılmış, oradaki doğru okuyuşu öğrenince de 
Kur’ân’ın baştan sona kusursuz bir ses âhengine sâhip olduğuna şâhitlik 
etmiştir. Bu muhteşem âhenk, farkında olarak veya olmayarak insanları 
büyüleyip tesiri altına almaktadır.

178  Hamîdullah, Kur’ân-ı Kerîm Târihi, s. 94-95.
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Kur’ân-ı Kerîm insanlar için hidayet rehberidir. Onların dünya ve 
âhiret saâdeti için ihtiyaç duydukları bütün bilgileri en güzel şekliyle 
takdim eder. İnsanı, sırât-ı müstakîm üzere en sağlam ve en doğru yol-
dan götürüp en yüksek mertebelere yükseltecek esasları açıklar. Bütün 
bunları da kendine has bir üslup ve metodla arzeder.

Kur’ân-ı Kerîm her şeyden önce insanlara kendilerini yaratan 
Allâh’ı, lâyık olduğu şekliyle tanıtır. Yani Kur’ân’ın en büyük maksadı 
mârifetullahtır, Allâh’ı hakkıyla tanıtmaktır. Allâh’ı tanımadan ve râzı 
olduğu şeyleri öğrenmeden hakkı bulmak, adaleti sağlamak ve ilâhî 
hükümleri tatbik etmek mümkün değildir. Bu sebeple Kur’ân, öncelik-
le Allâh’ın birliğine ve azametine ısrarla vurgu yapar. Îman edenlerle 
inkârcıların geçmiş hâllerinden ve gelecekteki durumlarından bahseder. 
Onların ibretlik hâllerini anlatarak insanları uyarır. Allâh’a nasıl ibadet 
edileceğini öğretir. Güzel ahlâkın ve insanlarla muamelenin esaslarını 
ortaya koyar.1

Kur’ân, inmeye başladığında önce Allâh’ın birliğini, kudretini, 
merhametini, lutuf ve keremini, âhireti, iyi veya kötü dünyada yapılan 
amellerin karşılığının mutlaka verileceğini anlattı. Bunu yaparken özetten 
tafsîlata doğru bir seyir takip etti. Bununla birlikte insanlara merhametli 
ve diğergam olmayı, âdil davranmayı, akraba ve kul haklarına riayet 
etmeyi öğretti. Gökleri, yeri, güneşi, ayı, yıldızları, kâinattaki nizâmı, 
bitkilerin, hayvanların ve insanın yaratılışını ve bu cihandaki ilâhî kudret 
akışlarını ve azamet tecellîlerini tefekküre dâvet etti. Putlara tapmanın 

1  Bkz. Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, Kânûnu’t-te’vîl, nşr. Muhammed es-Süleymânî, 
Beyrut 1990, s. 230-232, 237, 330; Süyûtî, el-İtkân, 2: 277; a.mlf., Tertîbü süveri’l-
Kur’ân, s. 37.
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yanlışlığını ve anlamsızlığını ortaya koymak ve müşriklerin hatalı inanç-
larını düzeltmek için aklî ve kevnî deliller gösterdi.

Mekke-i Mükerreme’de daha çok dinin ana gayeleri olan din, can, 
akıl, mal ve nesebin korunmasıyla ilgili esas hükümler nâzil oluyordu. 
Medîne-i Münevvere’de ise bunların tafsîlatı ve tamamlayıcı unsurları 
indirildi.2 Bu esnâda önceki kavimlerden ve onlara gönderilen peygam-
berlerin hayatından ibret ve ders alınacak kıssalar nakledildi. Bu hâdi-
seler vesile edinilerek cihânşümul esaslar ve değerler ortaya konuldu. 
Allâh’ın muradına uygun bir toplumun îtikâdî ve ahlâkî temelleri atıldı.

Mekke-i Mükerreme’de nâzil olan âyetler daha kısa, seçili ve du-
ruma göre bazen sert idi. İnsanları hem aklî yönden iknâ ediyor, hem 
de duygularına hitap ediyordu. Yüksek fesâhat ve belâgatıyla, şiir ve 
edebiyatta zirveye çıkmış olan müşrikleri âciz bırakıyordu. Kısa kısa 
sûreler bu muhteşem üsluplarıyla samîmî ve ön yargısız insanlara de-
rinden tesir edip onları iknâ ederken, inatçı kâfirlere meydan okuyor 
ve onları âciz bırakıyordu. Kur’ân âyetlerinin nüzulü ile mutad olarak 
yapılan edebiyat fuarları iptal edildi.

Medîne-i Münevvere’de ise bir taraftan îtikâdî ve ahlâkî konular 
devam ederken, diğer yandan da muâmelâtın tatbîki ile siyasî ve hukukî 
yapının teşkîli başladı. Doksan kadar âyette geçen “ey îman edenler” 
hitabıyla hem mü’minlere şeref bahşediliyor hem de İslâm toplumu 
tanzim ediliyordu. Her hususta Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edilmesi, ihtilâf 
edilen meselelerin Allâh’a ve Rasûlü’ne götürülmesi ısrarla emrediliyordu.

Medîne’de yahudiler olduğu ve hristiyan elçiler gelip gittiği için 
Kur’ân’da Ehl-i kitabın tarihine genişçe yer veriliyor ve onlar İslâm’a 
dâvet ediliyordu. Medîne’de bir de münâfıklar türemişti. Onlarla ilgili 
de pek çok âyet-i kerîme nâzil oldu. Müslümanların yaptığı savaşlardan, 
sonuçlarından ve bu vesileyle savaş hükümleriyle diplomasi kâidelerin-
den bahsedildi.

Medenî sûrelerin üslûbu muhtevâlarına uygun olarak daha sade 
idi. Müteşâbih ifadeler, mecaz ve istiareler daha az idi. Sûre ve âyetler, 
muhtevâları gereği daha uzundu.3

2  Şâtıbî, el-Muvâfakât, 3: 46-50.
3  Bkz. Mustafa Çağrıcı, “Kur’ân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/kuran#3-muhtevâsi (28.01.2019).
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Şimdi Kur’ân’ın ana konularından bir kısmını biraz daha genişçe 
ele alalım:

1. Îman ve Sâlih Amel
Allah Teâlâ’nın insandan istediği kulluğu îman ve sâlih amel diye 

özetleyebiliriz. İnsan Allâh’a îman ederek mü’min olmalı ve ona ibadet 
ederek sâlih bir kul hâline gelmelidir. Allâh’ın bizim ibadetlerimize ihti-
yacı yoktur, ancak insan, kulluğunu îfâ ederek madden ve mânen arınıp 
Allâh’ın lütuf mekânı olan cennete lâyık hâle gelmek mecburiyetindedir. 
Bu kulluğunda da ihlâslı olmalıdır. Her amelin bir zâhiri, bir de bâtını 
vardır. İnsan namazındaki huşûya, orucundaki ihlâsa, merhametindeki 
genişliğe bakarak ibadetlerinin kalitesini anlayabilir. İbadetler ne kadar 
ihlâslı olursa kul, önündeki mesafeleri o kadar hızlı kateder.

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de, 90 kadar yerde “Ey îman edenler!” 
diye hitâb ederek mü’minlerden nasıl bir îman ve amel-i sâlih istediğini 
îzâh buyurmaktadır. Bu âyet-i kerîmelerde, îman vasfını hâiz insanların 
mutlakâ riâyet etmesi gereken hususlara temas edilir. Îmanın gereğinin, 
âyet-i kerîmelerde vârid olan ilâhî emir ve tavsiyelere itaat etmek olduğu 
hatırlatılır. Îman ehli kişilere yakışan amel-i sâlihler emredilir, onların 
şeref ve haysiyetine yakışmayan hâl ve davranışlar da yasaklanır. Bu 
hitâb, aynı zamanda husûsî bir iltifat ve ilâhî bir lûtuftur, müslümanlara 
büyük bir şeref bahşeder. İnşâallah bu ilâhî hitâbın tesiriyle ehl-i îman, 
emniyet ve huzur içinde yaşayacak ve âhirette büyük lûtuflara nâil ola-
caktır. Abdullah bin Mes‘ûd t, kendisinden nasihat isteyen birine 
şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ’nın: «Ey îman edenler!» buyurduğunu işittiğinde hemen 
kulak ver ve onu dikkatle dinle! Çünkü Allah Teâlâ, bu hitabın ardından 
ya bir iyiliği emreder ya da bir fenâlıktan sakındırır.”4

Bu hitâb-ı ilâhî, mü’minlere bir şahsîyet yükler… Kinâyeli olarak 
“Siz, diğerlerinden farklısınız, fâsıklarla aynı vasıfları taşıyamazsınız, 
îmanî değerinizin farkında olun!” îkâzında bulunur. Mü’min, seçkin, 
aklı başında ve sözü anlayan insandır. Bu sebeple, ona husûsî olarak 

4  Ebû Nuaym, Hilye, 1: 130; İbn-i Kesîr, Tefsîr, 1: 153.
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hitâb edilerek söz, ehline tevcih edilir. Bu hitâb, müslümanları sarsarak 
kendilerine getirir. Zamanın geçmesiyle gevşemeyip îman üzere sebât 
etmeleri ve îmanlarını daha da kuvvetlendirmeleri teşvik edilir.

Câfer-i Sâdık g bu hitapla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ’nın «Ey îman edenler!» hitâbındaki lezzet, kişiden 
ibadet ve tâatin bütün yorgunluk ve ağırlığını giderip yok eder.”5

Bundan sonra ibadet ve tâatler mânevî bir ziyâfet hâline gelir. Zira 
Allâh’ı seven bir kul, Mahbûb’unun emirlerini en güzel şekilde yerine 
getirmek için gayret eder. Bu uğurda karşılaştığı meşakkatler bile, ecrini 
düşündüğü için ona lezzet verir.

İsmail Hakkı Bursevî g de şöyle buyurur:

 ,eyyühâ” edatı :أَيَُّها“ ,Yâ” nidâsı, Habîb’in habîbine hitâbı :يا“ 
Habîb’in habîbini îkâzı, “آَمنُوا: âmenû” kelimesi de Habîb’in habîbine 
şâhitliğidir. Yani Cenâb-ı Hak, emirlerine itaat eden kulunun îmanına 
şâhitlik etmektedir.6

Sağlam Bir Akîde

“Ey îman edenler!” diye başlayan âyetlerde bizden istenen öncelikle 
sağlam bir akîdedir. İnsan fıtratı, inanma ihtiyacı içindedir. Hidâyete 
ulaşamayan insanlar pek çok yanlış inançtan birine saparlar. Bu sebeple 
Cenâb-ı Hak, doğru bir îtikâdın nasıl olması gerektiğini beyân etmiştir. 
Allâh’a, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ’ya, Kur’ân’a, 
meleklere, daha önce indirilen kitaplara, gönderilen peygamberlere, 
âhiret gününe ve kadere îman etmeli, îmanı kuvvetlendirmeli, yakîne 
ve huzura ermelidir. Bu şekilde îman etmeyen kişi, çok dehşetli bir 
sapıklığa düşmüş olur.7

Allah ve Rasûlü’ne İtaat

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

5  Bursevî, Rûhu’l-beyân, 1: 289 (el-Bakara 2/183).
6  Bursevî, Rûhu’l-beyân, 1: 289 (el-Bakara 2/183).
7  en-Nisâ 4/136; Tâhâ, 20/40; el-Furkân 25/1-2; Hadîd 57/22. Buhârî, Îman, 37; 

Müslim, Îman, 1, 5, Kader, 34.
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“Ey îman edenler, Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edin! İşitip dur-
duğunuz hâlde onun emirlerinden yüz çevirmeyin!” (el-Enfâl 8/20)

“Ey îman edenler! Peygamber, sizi hayat verecek şeylere dâvet 
ettiği zaman, Allâh’a ve Rasûl’e icabet edin! Bilin ki Allah, kişi 
ile kalbi arasına girer! yine bilin ki siz mutlakâ O’nun huzûrunda 
toplanacaksınız!” (el-Enfâl 8/24)

Mü’minler, Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat etmedikleri zaman amelleri 
boşa gidiverir.8

Allah Rasûlü’ne Hürmet ve Onu Üzmemek

Cenâb-ı Hak, mü’minlere, Rasûlullah r Efendimiz’e karşı son 
derece hürmetkâr davranmalarını ve onu dinleyip itaat etmelerini 
emreder. Mü’minler onunla konuşurken ve ondan bahsederken çok 
hassas davranmalı, sözlerine dikkat etmeli ve kelimelerin en güzelini 
seçmelidirler.9

Mü’minler, Allah Rasûlü’nü hiçbir sûrette üzmemelidirler. Efendimiz 
r, hayâsı sebebiyle insanlara bir şey söyleyemezse, Cenâb-ı Hak onun 
hakkını müdâfaa ve muhâfaza eder.10 Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey 
mü’minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm 
verin!” (el-Ahzâb 33/56)

Mü’minler, Hz. Mûsâ’ya eziyet eden yahûdiler gibi olmamalı, Pey-
gamber Efendimiz’in hukûkuna riâyet etmelidirler.11

Mü’minler, Allah ve Rasûlü’nün önüne geçmemeli, devamlı takvâ 
üzere bulunmaya gayret etmelidirler. Hattâ seslerini Peygamber Efen-
dimiz’in sesinin üstüne çıkarmamalı, birbirlerine bağırdıkları gibi, Allah 
Rasûlü’ne yüksek sesle hitâb etmemelidirler. Yoksa farkına varmadan 
amelleri boşa gidiverir.12

  8  Muhammed 47/33.
  9  el-Bakara 2/104.
10  el-Ahzâb 33/53.
11  el-Ahzâb 33/69.
12  el-Hucurat 49/1-2.
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Bugünkü mü’minlere düşen de onun sünnetine saygılı olmak, 
kendi görüşlerini onun önüne geçirmemek ve Efendimiz’in mescidinde 
sükûnete riâyet etmektir.

Helâl ve Harâma Dikkat Etmek

Sahip olduğumuz herşey ve istifâde ettiğimiz bütün nîmetler Cenâb-ı 
Hakk’ın bir lûtfudur. O hâlde bu nîmetlerden faydalanırken Rabbimizin 
koyduğu ölçülere riâyet etmeliyiz. Cenâb-ı Hak bizden, ihsân ettiği 
nîmetlerin helâl ve hoş olanlarından yememizi emrediyor. Hakkımız 
olan şeyi alıp bunun için de Allâh’a bin şükür etmemizi istiyor. Allâh’a 
kulluğun îcâbı budur. Bu hâlet-i rûhuyenin dışına çıkanlar, kullukta kusur 
ediyorlar demektir.13

Cenâb-ı Hak, haram-helâl düşünmeden insanların mallarını bâtıl 
yollarla yiyen, Allâh’ın yolundan alıkoyan, altını ve gümüşü biriktirip 
Allah yolunda infâk etmeyenleri tehdit etmekte ve onları acı bir azâb 
ile müjdelemektedir.14

Mü’minler, insanların mallarını kumar, fâiz, aldatma gibi bâtıl yollarla 
alamazlar. Ancak rızâya dayalı ticâret gibi meşrû muâmelelerle alabilir-
ler. Buna riâyet edilmediğinde ortalığı fitne kaplayarak insanlar birbirini 
öldürmeye kadar gider. Haram yiyenler ise zaten kendi kendilerini en 
fecî şekilde helâk edip cehennem azâbına sürüklemiş olurlar. Cenâb-ı 
Hak ise kullarını çok sevmekte ve onlara merhamet etmektedir. Onların 
huzûr içinde nezîh bir hayat sürmeleri için En Sevgili Kulu ve Rasûlü 
ile İslâmî esasları göndermiştir.15

Cenâb-ı Hak, ihram yasakları gibi bazı haramları, mü’minleri im-
tihan etmek ve îmanlarını kuvvetlendirmek için koymuştur. Kimsenin 
görmediği yerde bu tür basit yasakları çiğneyen bir mü’min, malını 
ve canını fedâ etmesi gereken yerlerde ilâhî emirleri nasıl dinleyebilir 
ki?! Mü’minler, büyük küçük demeden bütün yasaklara riâyet ederek 
kalplerindeki Allah korkusunu kuvvetlendirmelidirler. Böyle yapmayıp 

13  el-Bakara 2/172.
14  et-Tevbe 9/34.
15  en-Nisâ 4/29.
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da ilâhî hududları aşanlar için elem verici bir azâb vardır.16 Zâhidliğiyle 
meşhur olan Bilâl bin Sa‘d g ne güzel söyler:

“Günahın küçüklüğüne değil, kime karşı isyân ettiğine bak!”17

Günahlardan Şiddetle Sakınmak

Dînî bir cezâ olmaksızın bir insanın canına kıymak veya yaralamak 
çok büyük bir günâhtır. Bunu yapan kimseye kısas tatbik edilir ve o 
yaptığının aynısıyla cezâlandırılır. Cenâb-ı Hak, kullarının, birbirlerine 
dâîmâ af ve ihsân ile muâmele etmelerini arzu etmekte ve onlara devamlı 
merhametiyle muamele ederek dînî hükümleri hafifletmektedir. Artık 
bundan sonra kim haddi aşarsa onu dehşetli bir azap beklemektedir.18

Dâimâ mü’minlerin iyiliğini istemek ve haklarında güzel düşüncelere 
sahip olmak îcâb eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etme-
sin! Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da 
kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. 
Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın! 
Îmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse 
işte bu kimseler zâlimlerdir.” (el-Hucurât 49/11)

“Ey îman edenler! Zannın birçoğundan kaçının! Çünkü zannın 
bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın! Biriniz diğe-
rini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri hiç ölmüş kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah’tan 
korkun! Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet 
edendir.” (el-Hucurat 49/12)

Mü’minler birbirleriyle fısıldaşırken ve gizli konuşurken, günâh, 
düşmanlık ve Peygamber Efendimiz’e isyân mâhiyetinde şeyler ko-
nuşmamalıdır. İyilik ve takvâlarını artırmak için konuşmalı, sonunda 
huzûruna çıkacakları Allah’tan dâimâ korkmalıdırlar.19

16  el-Mâide 5/94, 95.
17  Ebû Nuaym, Hilye, 5: 223; Ahmed, Zühd, s. 460.
18  el-Bakara 2/178.
19  el-Mücâdele 58/9.
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Fâiz

Allah Teâlâ, mü’minlere, takvâ sahibi olmalarını ve eğer gerçekten 
îman ediyorlarsa fâiz alacaklarını derhal terketmelerini emreder. Eğer 
bırakmazlarsa Allah ve Rasûlü’nün kendilerine büyük bir harp îlân etti-
ğini bilmelidirler. Şayet tevbe ederlerse, anaparaları kendilerine âittir, 
ancak fâiz kısmını almayıp ondan uzaklaşmalıdırlar.20

Fâiz, toplumun ve iktisâdî hayatın kanseridir. Ona bulaşan insanın 
kurtulması çok zordur. Fâiz borcu ve hırsı, katlanarak büyümeye devam 
eder. Bu büyük mûsibetten kurtulmanın yolu takvâ ve Allah korkusudur. 
Ebedî hayattaki dehşet verici azâbı düşünerek bu günahtan kurtulmak 
îcâb eder. Böyle olursa kul felâha erer, aksi takdirde âkıbeti çok acı olur.21

Fâiz, toplumda zengini bir müddetliğine daha zengin, fakiri de daha 
fakir eder, enflasyonu artırır ve sınıf farkına sebebiyet verir.

Şeytanın Adımlarına Uymamak

Cenâb-ı Hak, mü’minlere, açıkta ve gizlide tam olarak Allâh’a teslim 
olarak İslâm’ı hayatın her sahasına yaygınlaştırmayı ve bu sûretle sulh 
ve selâmet içinde yaşamayı emretmektedir. Bunun dışında bir hareket, 
şeytanın adımlarını takip etmek olur ki bu, kuzunun kurda âşık olup 
peşinden gitmesinden daha fenâ bir hâldir. Zira şeytan, insana karşı 
düşmanlığını açıkça îlân eden ve onu ebedî felâkete sürüklemek için 
çalışacağına yemin eden apaçık ve azılı bir düşmandır.22

Mü’minler, şeytanın adımlarına uymamalıdırlar. Zira şeytan, devamlı 
edepsizliği ve kötü şeyleri emreder.23

En Mühim Husus Takvâ

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îman edenler; Allâh’a karşı takvâ sahibi olun ve sâdıklarla 
beraber olun!” (et-Tevbe 9/119)

20  el-Bakara 2/278.
21  Âl-i İmrân 3/130.
22  el-Bakara 2/208.
23  en-Nûr 24/21.
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Allah Teâlâ, mü’minlere herşeyden evvel takvâya sarılmalarını 
emretmektedir. Bütün güçleriyle takvâya sarılıp, takvâda zirveye 
çıkmalarını tavsiye etmektedir. Zira istikâmet üzere yaşayıp îman ile 
ölebilmek, büyük ölçüde buna bağlıdır.24

Yüce Rabbimiz, mü’minlere orucu farz kılarak onları takvâ yolunda 
sağlam adımlarla yürümeye alıştırmaktadır. Bizden evvelki ümmetlere 
de farz kılınan oruç, helalleri bile asgarî seviyede, belli ölçülerle ve 
dikkatli kullanmayı öğreterek mü’minlere takvâda seviye kazandırır.25

Mü’minler takvâ üzere bir hayat yaşarlarsa Allah onlara, hakkı 
bâtıldan ayıracak bir firâset lûtfeder, kötülüklerini örtüp günahlarını 
affeder. Çünkü Allah büyük lûtuf sahibidir.26

Cenâb-ı Hak mü’minlere, iyilik, hayır ve takvâ yolunda yardım-
laşmayı, günâh ve düşmanlık üzere yardımlaşmamayı emreder. Eğer 
onlar ilâhî emirlere riâyet etmezlerse âhirette şiddetli bir azâba mâruz 
kalırlar.27

Maddî ve Mânevî Temizliğe Dikkat

Mü’minler, abdestlerine, gusüllerine ve temizliklerine çok dikkat 
ederler. İbadetlerini temiz bir mekânda temiz olarak yaparlar. Su 
bulamadıklarında veya hastalık, yolculuk gibi bir sebeple suyu kulla-
namayınca temiz bir toprakla teyemmüm ederler. Cenâb-ı Hak bu tür 
hükümleri onlara zorluk çıkarmak için değil, onları tertemiz kılarak 
üzerlerindeki nîmetlerini tamamlamak için göndermiştir. Rabbimizin 
üzerimizdeki sayısız nîmetleri için ne kadar şükretsek azdır.28

Müşrikler ve kâfirler madden ve mânen pisliktirler. Tahâret, abdest, 
gusül nedir bilmedikleri gibi îtikâd ve fikirleri de pistir. Bu sebeple onların 
Mescid-i Harâm’a yaklaşmalarına izin verilmez. Bundan hareketle onları 
mübârek ve mukaddes mekânlara, câmilere ve Mukaddes Emânetler’e 
de yaklaştırmamak lâzımdır. Bu hususta ticâretin zayıflamasından ve 

24  Âl-i İmrân 3/102.
25  el-Bakara 2/183.
26  el-Enfâl 8/29.
27  el-Mâide 5/2.
28  en-Nisâ 4/43; el-Mâide 5/6.
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maddî menfaatin azalmasından da korkmamalıdır. Zira Allah Teâlâ 
dilediği kullarını kendi lûtfundan bolca rızıklandırır.29

Gerçekten de turistlerden elde edilecek kâra tamah ederek turizm 
için bütün kapıların açılıp mânevî hasletlerin bu uğurda fedâ edilmesi, 
ahlâkî aşınma başta olmak üzere pek çok zarara sebebiyet vermektedir. 
Mü’minler dünya malından evvel, îman ve ahlâkı düşünmeli, İslâm’ın 
emirlerini ikâme etmeye gayret göstermelidirler.

Devamlı Zikir

Cenâb-ı Hak mü’minlere kendisini çokça zikretmelerini ve sabah 
akşam tesbih etmelerini emreder.30

Mü’minler, rükûya, secdeye, diğer ibadetlere ve hayır işlerine çok 
ehemmiyet vermelidirler ki felâha erebilsinler. Bir beldede Allâh’a kulluk 
edemezlerse, Allâh’ın arzı geniştir, ibadetlerini rahatça yapabilecekleri 
başka bir yere hicret ederler.31

Cumâ günü ezan okunduğunda hemen Allâh’ın zikrine koşarak 
ticâreti bırakmak gerekir. Eğer bilirlerse bu mü’minler için daha hayır-
lıdır. Cuma namazı kılındığında ise yeryüzüne dağılarak Allâh’ın fad-
lından rızıklarını aramalı, ama bunu yaparken asla gaflete düşmemeli, 
bir taraftan da devamlı ve çokça Allâh’ı zikretmelidirler. Bu şekilde 
“El kârda gönül Yâr’da” vaziyetinde güzel bir hayat yaşayabilirlerse 
felâha ererler.32

Allah Teâlâ, içki, kumar, dikili taşlar ve fal ile meşgul olmanın çok 
kötü bir pislik olduğunu, şeytanın işlerinden olduğunu haber veriyor. 
Şeytan bu tür pis ve zararlı şeyleri süsleyerek insanlara güzel gösterir. 
Onlar vâsıtasıyla insanların arasına düşmanlık ve buğz atarak Âdemo-
ğullarından öcünü almaya çalışır. Bu pisliklerle akıllarını ve duygularını 
tahrip ettiği insanları Allâh’ın zikrinden ve namazdan alıkoyar. Onları 
böylesine emsalsiz hayırlardan mahrûm bırakır. O hâlde mü’minler 
akıllarını vahyin tâlimâtları istikâmetinde kullanarak bu zararlı şeylerden 

29  et-Tevbe 9/28.
30  el-Ahzâb 33/41-42.
31  el-Hac 22/77; el-Ankebut 29/56.
32  el-Cüm‘a 62/9-10.
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şiddetle sakınmalıdırlar. Mü’minler, şeytan işi menfîliklerden uzak du-
rurlarsa felâha ererler, aksi takdirde başlarına ummadık belâlar gelir.33

Yüce Rabbimiz, mü’minlere, toplu olarak kâfirlerle karşılaştıkla-
rında, sebat etmelerini, arkalarını dönüp kaçmamalarını emreder. Zira 
cepheden kaçmak, büyük bir günahtır. Sabır ve sebatla düşmana karşı 
sertlik göstermek ve kuvvetimizi ortaya koymak zarûrîdir. Allah Teâlâ, 
emirlerine itaat eden müttakî kullarıyla beraberdir. Mü’minler, savaş 
esnâsında bile Allâh’ı çok çok zikretmelidir ki felâha erebilsinler.34

Zekât, Sadaka ve İnfâk

Cenâb-ı Hak, lûtfettiği nîmetlerin zekâtlarını vermemizi ve fazladan 
olarak devamlı infaklarda bulunmamızı emrediyor. İslâm’ın bütün in-
sanlara öğretilip yayılması için malımızı infâk etmemizi ve canla başla 
gayret etmemizi arzu ediyor. Bu gayretler, en mühim âhiret hazırlığıdır. 
Âhirete hazırlanma yeri de bu dünyadır. Elimizdeki fırsatı kaçırırsak öyle 
bir gün gelir ki orada malımız, dostlarımız ve kuvvetli bildiğimiz mer-
ciler fayda vermez. Zekâtı ve Allah yolunda infâkı terketmek, cimrilik 
felâketidir ki bu da kâfirlerin vasfıdır. Bu sebeple mü’minler, bu hâle 
düşmekten sakınmalıdırlar.35

Rabbimiz mü’minlere, kendi rızâsı için verdikleri sadaka ve iyilikleri, 
insanların başına kakmak ve gönüllerini kırmak sûretiyle boşa çıkarma-
malarını emrediyor. Allâh’a ve âhiret gününe îmanı kuvvetli olan bir kişi, 
insanlara gösteriş yapmak için infakta bulunmadığı için yardım ettiği 
kişilere eziyet etmez. Gösteriş yapanlar, Allah’tan hiçbir ecir alamazlar. 
Bunlar, üzerinde ince bir toprak tabakası bulunan kaya gibidirler. Biraz 
şiddetli bir yağmur yağdığında onu yalçın kaya hâline getiriverir. Kayanın 
üzerine istediğin kadar tohum ek, hiçbir şey elde edemezsin. Zira tohum 
toprakta yeşerir. Aynı şekilde Allah katındaki makbûliyet de, ancak ihlâs 
toprağı üzerinde yetişir. Riyâ, başa kakmak ve gönül kırmak ise, kâfirlerin 
sıfatıdır. Mü’minler, bunlardan şiddetle kaçınmalıdır.36

33  el-Mâide 5/90-92.
34  el-Enfâl 8/15, 45; et-Tevbe 9/123.
35  el-Bakara 2/254.
36  el-Bakara 2/264.
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Mü’minler, kazandıklarının temiz ve güzel olanlarından ve Cenâb-ı 
Hakk’ın yeryüzünden bitirdiği nîmetlerden infâk etmelidirler. Ancak 
kendilerine verildiğinde almayacakları değersiz ve bozuk şeyleri vermeleri 
doğru olmaz. Zira herkes kendisi için verir. Allah Teâlâ insanları bu 
şekilde imtihan ediyor. Yoksa O’nun hiçbir şeye ihtiyâcı yok. Dilediğinde 
bütün kullarını zengin ediverir. Ancak mühim olan, mü’minlerin dünya 
imtihanını kazanarak felâha ermeleridir.37

Şükür

Mü’minler, Allah Teâlâ’nın lûtuf ve ihsanlarını dâimâ hatırda tutarak 
bunlara sayısız şükürlerde bulunmalıdır. Cenâb-ı Hak, onları pek çok 
düşmanlarından muhâfaza etmektedir. Mü’minler, Allâh’a tevekkül 
ederek, dâimâ O’na güvenerek vazifelerini îfâ etmelidirler.38

Mü’minler, Allâh’ın nîmetlerini, daha önceki yardımlarını her fırsatta 
hatırlayarak kalp, dil ve hâl ile şükretmelidirler.39

Sabır ve Sebât

Mü’minler dâima Allah’tan yardım istemeli, bu esnâda sabrı elden 
bırakmamalı ve namaza ehemmiyet vermelidirler. Farzlardan sonra 
nâfile namazları da artırmalı ki duâların kabûlüne medâr olabilsin.40

Tevekkül ve Teslîmiyet

Cenâb-ı Hak, kullarının kendisine karşı tevekkül ve teslîmiyet içinde 
olmasını arzu buyurmaktadır. Lüzumlu tedbirleri aldıktan sonra Allâh’a 
güvenip kadere rızâ göstermenin mü’minler için daha hayırlı olacağını 
beyân etmektedir. Mü’minler, kâfirler gibi kendi akıl ve tedbirleriyle 
kaderi değiştirebileceklerini düşünmezler. Nitekim Uhud sonrası münâ-
fıklar, şehidler için:

“–Bizim yanımızda olsalardı öldürülmezlerdi” dediler.41

37  el-Bakara 2/267.
38  el-Mâide 5/11.
39  el-Ahzâb 33/9.
40  el-Bakara 2/153.
41  Vâkıdî, el-Meğâzî, 1: 317.
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Fâsık Ebû Âmir, Uhud’da harp meydanını gezerken, şehîd olan 
oğlu Hanzala t’ı gördü. Sadrına tekme vurarak:

“–Sen yeni dîne girmekle felâkete uğradın! İşte ben senin vurulup 
düştüğün yere kadar gelmiş bulunuyorum, ey şeref kirletici oğul! Eğer 
sen evlatlık vazifeni yapıp babanın sözünü dinlemiş olsaydın, hiç şüp-
hesiz yaşar, ölmezdin!” dedi.42

Rasûlullah r ve ashâbı ağır yaralı vaziyette Medîne’ye döndükle-
rinde, münâfıklarla yahûdiler sevinip gülüyor ve en çirkin sözleri açıkça 
söylüyorlardı. Münâfık başı Abdullah bin Übeyy’in, samîmî bir müslüman 
olan oğlu Abdullah da Uhud’da yaralanmıştı. Sabaha kadar ateş yakıp 
yaralarını dağlamakla meşgul oldu. Babası kendisine:

“–Muhammed ile bu şekilde savaşa çıkman doğru değildi. O, beni 
dinlemedi de çocuklara uydu. Ben böyle olacağını gözümle görür gi-
biydim” deyip duruyordu. Oğlu da cevâben:

“–Allah Teâlâ’nın, Rasûlü’ne ve müslümanlara takdir edip başlarına 
getirdiği hâl, her şeyden daha hayırlıdır!” diyordu.43

Hiç şüphesiz, inançsızların sahip olduğu bu düşünce yapısı, onları 
hayat boyu rahatsız edip üzüntülere garkeder. “Şöyle yapsaydık böyle 
olurdu, şunu yapmasaydık bu başımıza gelmezdi” şeklindeki anlayışla-
rıyla, kalplerinde dâimâ bazı şeylerin hasretini ve acısını çeker dururlar. 
Münâfıklar da bu anlayışları sebebiyle, ticârî seferlere ve cihada çıkmaya 
cesâret edemezler. Cesur müslümanlar, büyük kârlar veya ganimetler 
elde ederek döndükçe de pişmanlık ve hüzünleri artar, tahassür içinde 
kalırlar. Âhiretteki pişmanlık ve acıları ise daha büyük olacaktır. Hâlbuki 
hayatı veren de öldüren de Allah Teâlâ’dır. Eceli gelmeyen bir insan, 
Hâlid bin Velid t gibi en ön safta yüzlerce savaşa katılır ve vücûdunun 
her yerinden yara alır da yine ölmez.44 Kimisi de evinde bir yudum suyu 
içerken boğuluverir. Yüce Rabbimiz onlara:

“Eğer sözünüzde doğru iseniz, ölümü başınızdan savın baka-
lım!” buyurmaktadır. (Âl-i İmrân 3/168)

42  Zehebî, Siyer, 1: 132.
43  Vâkıdî, 1: 317.
44  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 2: 111.
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Rasûlullah r Efendimiz’e de şöyle buyurmaktadır:

“…De ki: «İşin tamamı Allâh’a âittir.» Sana açmadıklarını iç-
lerinde gizliyorlar: «Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öl-
dürülmezdik» diyorlar. De ki: Evlerinizde dahi olsaydınız, yine de 
haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. 
Bu, Allâh’ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüp-
heyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir.” (Âl-i İmrân 3/154)

Her şey Allah Teâlâ’nın elindedir. Öyleyse kâfirler gibi davranmayıp 
hakîkî mü’minlerin yolundan gitmeli, gerekli tedbirleri alarak Allâh’a 
tevekkül etmelidir.45

Doğru Sözlülük, Sadâkat

Allah Teâlâ, mü’minlere, kendisinden korkmalarını ve dâimâ doğ-
ru söylemelerini emreder.46 Mü’minlerin özleriyle sözleri bir olmalı, 
yapmayacakları şeyleri söylememelidirler. Zira samîmiyetsizlik ve sa-
dâkatsizlik, Cenâb-ı Hakk’ın gazabını celbeden kötü bir haslettir.47 Bu 
sebeple Cenâb-ı Hak, mü’minlere, akitlerini en güzel şekilde yerine 
getirmelerini emreder.48

Firâsetli Davranmak

Bir fâsık, haber getirdiğinde müslümanlar onu iyice araştırmalıdırlar. 
Yoksa yanlış bilgilere dayanarak suçsuz insanlarla mücâdeleye başlar, 
sonra da pişman olurlar.49

Adâlet

İdâreciler adâletle muâmele etmeli, mü’minler de Allâh’a, Rasûlü’ne 
ve kendilerinden olan idârecilere itaat etmelidirler. Bir hususta ihtilâfa 
düştüklerinde meseleyi Allâh’ın Kitâbı’na ve Efendimiz’in sünnet-i se-
niyyesine arzetmelidirler. Allâh’a ve âhiret günündeki hesâba, cezâya ve 

45  Âl-i İmrân 3/156.
46  el-Ahzâb 33/70.
47  es-Saff 61/2-3.
48  el-Mâide 5/1.
49  el-Hucurat 49/6.
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mükâfâta inanan bir mü’minin böyle yapması zarûrîdir. Bu, en hayırlı 
ve en güzel yoldur, sonu selâmettir.50

Mü’minler, bütün hususlarda âdil davranmalı, adâleti hayatın her 
safhasına yaygınlaştırmalı ve doğru şâhitlik yapmalıdırlar. Bir ism-i şerifi 
de Adl olan Cenâb-ı Hak katında adâlet öyle ehemmiyetlidir ki, kişi 
kendi aleyhine bile olsa Allah için doğru şâhitlik yapmalıdır. Üzerinde 
başkalarının hakkı varsa, ikrar ve itiraf etmelidir. Aynı şekilde, anne-ba-
bası ve akrabaları aleyhine de olsa âdil hüküm ve doğru şâhitlikten 
kaçınmamalıdır. Diğer taraftan, kişinin üçüncü şahıs aleyhine yapacağı 
şâhitlik, kendisinin ve akrabalarının herhangi bir zarara uğramasına 
sebep olacaksa bile yine dosdoğru şâhitlik yapmalıdır.

Hüküm ve şâhitlik esnâsında kişilerin zenginlik ve fakirlik durumları 
kesinlikle dikkate alınmamalıdır. Zengine yaranmak veya fakire merha-
met etmek için hak ve adâletten ayrılmak doğru değildir. Allah Teâlâ, 
zengine de fakire de herkesten daha yakındır, onları insanlardan daha 
iyi koruyup gözetir. Adâlet onlara zarar verecek olsaydı Cenâb-ı Hak 
ona göre hüküm indirirdi. Ancak adâlet, zenginliğe veya fakirliğe göre 
belirlenecek bir mevzû değildir. O ancak hakka ve doğruluğa göre taay-
yün eder. Zenginlik ve fakirliğin hikmetleri ise başkadır. İtaat konusunda 
Allah zengin ile fakir arasında fark gözetmemiştir.

Kâfirlere karşı olan öfkeleri, mü’minleri adâletsizliğe sevk etmeme-
lidir. Zira takvâya en yakın olan adâlettir. Takvânın gereği de adâlettir.

Mü’min, haktan yüz çevirip nefsin arzularına uymamalı ki adâlet 
üzere devam edebilsin. Mü’min, adâletle hükmetme ve şâhitlik husû-
sunda dilini eğip bükmemeli, bunlardan büsbütün yüz çevirmemeli, 
adâletin yerini bulmasına ve insanların doğru şâhitlik yapmasına mâni 
olmamalıdır. Zira Allah Teâlâ, şâhitliği yapanları da, ondan kaçanları da 
görür ve bilir. Doğruları mükâfatlandırırken, yalancıları da cezâlandırır.51

Mü’minler, birbirlerine borçlandıklarında bunu âdil bir kâtip ve iki 
şâhidle yazmalıdırlar ki daha sonra şüpheye düşüp aralarında ihtilâf 
çıkmasın. Alış-veriş yapıldığında da şâhid tutulması iyi olur. Ancak ne 

50  en-Nisâ 4/59.
51  en-Nisâ 4/135; el-Mâide 5/8.
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kâtibe, ne de şâhidlere herhangi bir zarar verilmemelidir. Zira bu, fâsıklık 
alâmetidir. Bizim için faydalı olan, Allah’tan korkup, O’nun öğrettiği 
ahkâma riâyet etmektir. Zira herşeyi bilen ve ona göre hüküm koyan 
Allah Teâlâ’dır.52

Kadınlara Güzel Muâmelede Bulunmak

Allah Teâlâ, mü’minlerin, kadınlara hüsn-i muâmelede bulunmaları-
nı, onlara hiçbir şekilde haksızlık yapmayıp insafla muâmele etmelerini 
emretmektedir. Açık bir hayâsızlık yaparlarsa onları tedip etmelidir. 
Beğenilmeyen bazı vasıfları olursa bunları büyütmemelidir. Herkesin 
kusûru olur. Kadınların dâimâ güzel yönlerine bakmak îcâb eder. Zira 
Cenâb-ı Hak, bizim bir yönüyle hoşlanmadığımız şeylerde pek çok 
hayırlar yaratmış olabilir.53

Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Bir mü’min, hanımına buğzetmesin! Onun bir huyunu beğen-
mezse, bir başka huyunu beğenir.”54

Âileyi İdâre Etmek ve Korumak

 Malları ve evlâdları, mü’minleri Allâh’ın zikrinden alıkoymamalıdır. 
Kim böyle gaflete düşerse işte onlar hüsrâna uğrayanlardır.55

Bazen hanımları ve çocukları, mü’minleri ibadet ve tâatten alıko-
yarak onlara düşmanlık yapmış olurlar. Bu hususta uyanık ve firasetli 
olmak îcâb eder. Ancak onları hoş görüp kusurlarını affetmek ve ısla-
hına gayret etmek daha doğrudur. Böyle yapılırsa Allah Teâlâ da af ve 
merhametiyle muâmele eder.56

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îman edenler! Kendinizi ve âilenizi öyle bir ateşten koruyun 
ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, 

52  el-Bakara 2/282.
53  en-Nisâ 4/19.
54  Müslim, Radâ’, 61.
55  el-Münâfikûn 63/9.
56  et-Teğâbün 64/14.
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Allâh’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri 
her şeyi yapan melekler vardır.” (et-Tahrîm 66/6)

Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyururlar:

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden mes’ûl-
sünüz. Devlet reisi bir çobandır ve sürüsünden mes’ûldür. Erkek 
âilesinin çobanıdır ve sürüsünden mes’ûldür. Kadın kocasının evinin 
çobanıdır ve sürüsünden mes’ûldür. Hizmetkâr efendisinin malının 
çobanıdır; o da sürüsünden mes’ûldür. Netice itibariyle her biriniz 
bir çobandır ve güttüğü sürüden mes’ûldür.”57

Çoban, güttüğü sürünün hâlet-i rûhiyesinden anlar.

Çoban, sürüsünü kurtlar ve canavarlardan muhafaza eder.

Çoban önde giderek sürüsüne istikâmet verir. Çoban arkada kalarak, 
geri kalan hasta ve zayıf koyunları kucağına alıp onları sürüye yetiştirir, 
kurtlara bırakmaz. Yani, bazen önden bazen arkadan giderek dâimâ 
mes’ûl olduğu sürüyü kontrol eder. 

Çoban, hayvanlarını münbit arazilerde otlatır, orada dinlendirir, 
orada gıdâlandırır, onları kurak yerlerde helâk etmez.

Âhiret İçin Hazırlık Yapmak

Cenâb-ı Hak, mü’minlere, huzûruna gelecekleri gün için hazırlık 
yapmalarını emrederek şöyle buyurur:

“Ey îman edenler, Allah’tan korkun ve herkes yarın için ne 
(yapıp) gönderdiğine baksın! Allah’tan korkun, takvâ üzere yaşayın; 
çünkü Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (el-Haşr 59/18)

Allah Teâlâ, mü’minlere, onları acı bir azâbdan kurtaracak en hayırlı 
ticâreti haber vermiştir. O da Allâh’a ve Rasûlü’ne îman ederek, Allah 
yolunda mal ve can ile cihâd etmektir.58

Müslümanlar, Allâh’ın kendilerine lûtfettiği can ve malı Allah yolunda 
kullanarak âhiret için hazırlık yaparlar ve nihâyetinde cenneti satın alırlar.

57  Buhârî, Cum’a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; 
Müslim, İmâre 20.

58  es-Saff 61/10-11.
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Mü’minler bir taraftan takvâ üzere hayat sürerken diğer taraftan da 
Allâh’a daha fazla yaklaşmak için vesîleler ararlar. Günahlardan sakın-
mak, ilâhî emirleri yerine getirmek başta olmak üzere O’na yaklaştıran 
her vesîleye sarılırlar. Bu zor işi gerçekleştirmek için de Allah yolunda 
açık ve gizli düşmanlarla cihâd ederler. Bu minvâl üzere gayret ederek 
felâha ererler.59

İslâm’ı Tebliğ, Emr bi’l-Mâruf ve Nehy ani’l-Münker

Mü’minler, öncelikle kendilerini ıslah edip hidâyet ve takvâlarını 
artırmaya gayret etmelidirler. Onlar, İslâm’ı en güzel şekilde yaşayarak 
emr bi’l-mâruf ve nehy ani’l-münkerde bulunmalı, bundan sonra dalâ-
lette ısrar edenlere aldırmamalıdırlar. Sonunda herkes mutlaka Cenâb-ı 
Hakk’ın huzûruna çıkacaktır. O gün Allah Teâlâ, insana her yaptığını 
haber verir ve hesâba çeker.60

Bir gün Ebû Bekir t Allâh’a hamd ü senâdan sonra şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Siz şu âyeti okuyor, lâkin yanlış anlıyorsunuz:

«…Siz kendinize bakın, siz doğru yolda olduğunuz sürece sa-
pıtan kimseler size zarar veremezler...» (el-Mâide 5/105)

Hâlbuki biz Nebiyy-i Ekrem’i şöyle buyururken işittik:

«İnsanlar zâlimi görüp de onun elini tutmaz (zulmüne mânî 
olmazlar)sa, Allâh’ın onları umûmî bir şekilde cezalandırması 
yakındır».”

Ebû Bekir t sözlerine şöyle devam etti: “Ben Rasûlullah r Efen-
dimiz’i şöyle buyururlarken işittim:

«Bir topluluğun arasında mâsiyetler ve günahlar işlenir de onlar 
güçleri yettiği hâlde bunu değiştirmezlerse, Allah Teâlâ, yakın bir 
zamanda mutlaka onlara umûmî bir azap gönderir».”61

59  el-Mâide 5/35.
60  el-Mâide 5/105.
61  Ebû Dâvûd, Melâhim, 17/4338; Tirmizî, Fiten, 8; Tefsîr, 5/17; İbn-i Mâce, Fiten, 

20; Ahmed, 1: 2, 7, 9.
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Düşmana Karşı Dâimâ Uyanık Olmak

Mü’minler dâîmâ teyakkuz hâlinde olup düşmana karşı hazırlıklı 
bulunmalıdır. Grup grup veya topyekün düşmana karşı mücâdele etmeli, 
sadece cihâda değil her türlü hayra bu şekilde koşmalıdırlar.62

Mü’minler şahsîyetlerini muhâfaza etmeli, inançsızlardan farklı 
olduklarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Mü’min olmayanlara hiçbir 
hususta benzememeye gayret etmeli, onlara karşı dâimâ dikkatli ol-
malıdırlar. Mü’minler, eğer yahûdîlere, hristiyanlara ve diğer kâfirlere 
uyarlarsa ayakları kaymaya başlar, îmandan uzaklaşıp küfre yaklaşmaya 
başlarlar. Sonunda hüsrâna uğrayıp acı bir pişmanlık yaşarlar.63

Allah Rasûlü r ibadette bile gayr-i müslimlere benzememeyi telkin 
etmişlerdir. Meselâ Muharrem’in 10. günü yahûdiler de oruç tuttuğu 
için, Efendimiz r bir gün evvel veya bir gün sonrasıyla birlikte tutmayı 
sünnet kılmışlardır. Şöyle buyurmuşlardır:

“Kim bir kavme benzerse, onlardan olur.”64

“Kim bir kavmi severse, Allah Teâlâ onu onların arasında 
haşreder.”65

Bir kişi Abdullah bin Mes‘ûd t’ı düğün yemeğine dâvet etmişti. 
Abdullah t düğün evine geldiğinde eğlence sesi işitti ve içeri girmedi. 
Ev sahibi:

“–Ne oldu, niçin girmiyorsun?” deyince İbn-i Mes‘ûd t şöyle dedi:

“–Rasûlullah r Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim:

«Kim bir kavmin karaltısını artırırsa onlardandır. Kim bir kavmin 
yaptığı işten râzı olursa, o işi yapanlarla ortak olur».”66

Dostluk

Mü’minler firâsetli olup dost ile düşmanı çok iyi tefrik edebilmeli-
dirler. Dünya malı peşinde koşarak mü’minleri dışlamak ve müslüman 

62  en-Nisâ 4/71.
63  Âl-i İmrân 3/100, 149.
64  Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031.
65  Heysemî, 10: 281.
66  İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 8: 319.
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kanı dökmek çok büyük günahtır. Bin kâfiri hayatta bırakmak, Al-
lah katında bir müslümanı katletmekten daha hafiftir. Bu hâl, îman 
cevherinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Allâh’ın lûtfedeceği 
nîmetler, dünya menfaatlerinden çok daha fazla ve güzeldir. Herkes 
kendi kusuruna baksın ve fiillerine dikkat etsin, zira Cenâb-ı Hak 
herşeyden haberdârdır.67

Mü’minler, mü’min kardeşlerini bırakarak kâfirleri dost edinme-
melidirler. Böyle bir davranış, ilâhî intikâma ve azâba sebep olur.68

Cenâb-ı Hak, mü’minlere, yahûdi ve hristiyanları dost edinmemeyi 
emrediyor. Zira onlar birbirlerinin dostlarıdır. Yüce Rabbimiz onları 
dost edinenlerin, onlardan olacağını haber veriyor. İlâhî emirleri din-
lemeyerek yahudi ve hristiyanları dost edinenler, zâlim olur ve Allah 
Teâlâ onlara aslâ hidâyet vermez.69

Ancak onlara da bir takım haklar verilmiş, aslâ kendilerine zulme-
dilmemiştir. Rasûlullah Efendimiz r Medîne’ye hicret edince evvelâ 
müslümanlar arasında bir kardeşlik tesis etti, ardından gayr-i müslimler 
için bir vesîka hazırlayarak onlara hukuk tevzi etti. Dolayısıyla İslâm 
toplumunda gayr-i müslimlerin hukûku vardır ve ona hassâsiyetle riâyet 
edilir. Aksi takdirde kul hakkı ihlâl edilmiş olur. Kişi, üzerindeki kul 
haklarını dünyadayken ödemezse bunlar âhirette mutlaka kendisinden 
alınır. Ancak bu, dünyadaki kadar kolay olmaz.

Mü’minler, dinleriyle alay eden ve onu hafife alan kimselerle de 
dost olmamalıdırlar. Îmanın gereği, İslâm’ı hafife alanlardan uzak 
durmak, onlara buğzetmek ve düşman olmaktır.70

Îmanı terkedip küfrü sevenler babaları ve kardeşleri de olsa, mü’min-
ler onları dost edinmezler. Zira kâfirleri dost edinenler zâlim olurlar.71

Mü’minler, Allâh’ın ve kendilerinin düşmanı olan kimseleri dost 
edinmemelidirler. Onlar bizim dînimizi inkâr edip müslümanlara 

67  en-Nisâ 4/94.
68  en-Nisâ 4/144.
69  el-Mâide 5/51.
70  el-Mâide 5/57.
71  et-Tevbe 9/23.



201

kur’ÂN-ı kErÎm’İN muHtEVÂSı     

muhtelif eziyetler ettikleri ve pek çok zararlar verdikleri hâlde hâla 
onlara muhabbet duymak ahmaklık olur. Bu hatâya düşen mü’minler, 
dosdoğru yoldan sapmış, pek kıymetli bir nîmeti kaybetmiş olurlar. 
Cenâb-ı Hak, kalplerde gizlenen duyguları bilir. O’ndan hiçbir şey 
gizli kalmaz.72

Hâsılı mü’minler, Allâh’ın gazap ettiği hiçbir kâfiri dost edinme-
melidirler. Zira onlar, kabirdeki ölülerden ümid kestikleri gibi âhiretten 
ümidlerini kesmişlerdir, ona inanmazlar.73

Mü’minler, kendilerinden başkasını sırdaş da edinmemelidirler. Zira 
gayr-i müslimler fırsat bulduklarında mü’minlere fenâlık etmekten aslâ 
geri durmazlar. Dâimâ mü’minlerin sıkıntıya düşmelerini isterler. Zaman 
zaman kendilerine hâkim olamayarak düşmanlıklarını ağızlarından 
kaçırdıkları da olur. Lâkin şunu unutmamak îcâb eder ki kalplerinde 
gizledikleri kinleri daha büyüktür. Akıllı mü’minler, Cenâb-ı Hakk’ın bu 
beyânını hiçbir zaman akıllarından çıkarmaz ve ondan istifâde ederler.74

Dinden Uzaklaşmamak

Cenâb-ı Hak, mü’minlere hâinlikten şiddetle sakınmalarını em-
rediyor. Allâh’ın farzları, Efendimiz’in sünneti, mü’minlerin hakları 
ihmâl edilirse, ganimet ve vakıf malı haksız yere kullanılırsa hıyânet 
edilmiş olur. Bunların zararı da yine insanlara döner.75

Mü’minler, ilâhî emirleri dinlemeyerek İslâm’dan uzaklaşırlarsa Al-
lah Teâlâ onları helâk eder, yerlerine sâlih insanlar getirir. Allah onları 
sever, onlar da Allâh’ı severler. Mü’minlere karşı şefkat, merhamet 
ve tevâzu ile muâmele ederler, kâfirlere karşı izzetli davranırlar. Allah 
yolunda cihâd ederler. Kınayanın kınamasına hiç aldırmadan istikâmet 
üzere hayatlarını devam ettirirler. Bu kıvamda bir mü’min olmak, Al-
lah Teâlâ’nın büyük bir lûtfudur, onu dilediği kuluna bahşeder. Allah 
Teâlâ, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.76

72  el-Mümtehıne 60/1.
73  el-Mümtehıne 60/13.
74  Âl-i İmrân 3/118.
75  el-Enfâl 8/27.
76  el-Mâide 5/54.
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Lüzumsuz Şeylerle Meşgul Olmamak

Mü’min, Allâh’ın helal kıldığı temiz ve hoş şeyleri kendi kendine 
haram etmemelidir. Zira İslâmî bir esasa dayanmadan kendi fikrince 
bazı hükümler vererek bid‘atler ortaya koyan, böylece haddi aşarak 
itaatsizlik eden kimseleri Cenâb-ı Hak sevmez.77

Mü’minler, lüzumsuz sorular sormamalı, gereksiz şeyleri araştır-
mamalıdırlar. Aksine kendilerinden istenen amel-i sâlihleri samîmiyetle 
îfâya gayret etmelidirler. Mü’min, takvâ ile amellerine devam ederse 
Cenâb-ı Hak ona bilmediği şeyleri öğretir.78

Allâh’ın Dînine Yardım Etmek
Cenâb-ı Hak, mü’minlerden, İslâm’a hizmet etmelerini istemektedir. 

Eğer onlar Allâh’ın dînine yardım ederlerse Allah da onlara yardım eder 
ve ayaklarını sâbit kılarak yanlış yollara saptırmaz.79

Mü’minler, Hz. Îsâ’nın havârileri gibi İslâm’ın yardımcıları olmalı, 
onu tâlim ve tebliğ etmelidirler.80

Allah yolunda cihâd etmek gerektiğinde, yere çakılıp kalmak, 
mü’minliğe yakışmaz. Mü’minler, âhireti bir kenara bırakarak dünya 
hayatıyla tatmin olmazlar. Zira dünyada elde edilecek menfaatler, âhiret 
nîmetleri yanında yok denecek kadar azdır. Hem zaman, hem kemiyet, 
hem de keyfiyet olarak…81

Mü’minler, hakkı müdâfaa ederken, kâfirlerin bâtıl dâvâları uğruna 
sarf ettiği gayretten daha fazla gayret gösterip sebât etmeli, sabır yarı-
şında düşmanlarını geçmelidirler. Kâfirlerle mücâdele ederken, şecaat, 
yiğitlik ve kahramanlık gösterme husûsunda birbirleriyle yarışmalıdırlar. 
Kim hakkı ve ehlini korumak, dâvetini yaymak uğrunda sab reder, mânî-
lere direnir, tehlikelere karşı uyanık olup gerekeni yapar ve Allâh’ın 
emrine saygısızlıktan sakınır, diğer işlerinde de bu kâideleri göz önünde 
bulundurursa kurtuluşa erer ve Allah katındaki saâdete nâil olur.82

77  el-Mâide 5/87.
78  el-Mâide 5/101.
79  Muhammed 47/7.
80  es-Saff 61/14.
81  et-Tevbe 9/38.
82  Âl-i İmrân 3/200.
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Toptan Tevbeye Sarılmak

Allah Teâlâ, mü’minlere, hep birlikte ve büyük bir ihlâsla tevbe 
etmelerini emretmektedir. Böylece Allah, onların günahlarını affederek 
cennetine koyar, o dehşetli günde rezîl olmaktan kurtarır ve nurlarını 
artırır.83

Yüce Rabbimizin bizden istediği nasûh bir tevbedir. Yani ihlâs ve 
samîmiyetle yapılan bir tevbe… Tevbenin bu kıvamda olabilmesi için 
pişmanlık zarûrîdir. Bu şiddetli pişmanlığın ardından tevbeyi amel-i 
sâlihlerle teyid etmek zarûrîdir.

Ancak Müslüman Olarak Can Verin

İnsanoğlu için dünya hayatının gâyesi, âhiret saâdetini elde ede-
bilmektir. Bu gâyeye ulaşmanın bir tek yolu vardır. Yüce Rabbimiz, o 
yolu şöyle beyan buyurur:

َ َحقَّ تَُقاِت۪ه َوَل َتُموتُنَّ ِالَّ َواَْنُتْم ُمْسِلُموَن َيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اتَُّقوا اللّٰ

“Ey îman edenler! Allâh’a karşı, O’nun azamet-i ilâhiyyesine 
göre takvâ üzere olun ve ancak müslümanlar olarak can verin!” 

(Âl-i İmrân 3/102)

Her hayat sahibinin başından mutlakâ geçecek olan ölüm, fânî 
hayata büyük vedâ ânı ve her canlının şahsına münhasır yaşayacağı 
husûsî bir kıyâmettir. Son nefes, her insanın bir defa yaşayacağı, tekrârı 
ve misli olmayan bir ândır. O ânı Cenâb-ı Hakk’ın râzı olduğu şekilde 
geçirebilmek için, O’nun emirleri istikâmetinde bir hayat yaşamak îcâb 
eder.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îman edenler! Eğer siz Allâh’a (Allâh’ın dînine) yardım eder-
seniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed 47/7)

Şunu unutmamalıdır ki, insanoğlu aslında her gece ve gündüz, 
farkında olsun veya olmasın, sayısız ölüm sebepleri ile karşı karşıyadır. 

83  et-Tahrîm 66/8.
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Ölüm, insanı her an pusuda beklemektedir. Hz. Mevlânâ Mesnevî’sinde 
şöyle buyurur:

“Aslında her an, canının bir cüz’ü ölüm hâlindedir. Her an, can 
verme zamanıdır ve her an, ömrün tükenmektedir.”

Gerçekten hergün şu fânî hayattan bir gün daha uzaklaşırken kabre 
bir adım daha yaklaşmıyor muyuz? Hergün ömür takvimimizden bir 
sayfa kopmakta değil midir?

2. Takvâ
Kur’ân-ı Kerîm’de “takvâ” kelimesi, muhtelif kalıplarda yaklaşık 258 

defa zikredilir. Bu durum, mü’minler için takvânın ne kadar ehemmiyetli 
olduğunu göstermektedir.

Cenâb-ı Hak; itikatta, ibadette, muâmelâtta, yani hayatın her safha-
sında, hattâ her nefeste hakkıyla takvâ sahibi olmamızı arzu et mektedir.84

Takvâ; yasaklarından kaçınmak, emirlerine sarılmak sûretiyle 
Cenâb-ı Hakk’ın himayesine girmek, Allâh’a sığınmak demek tir. O, 
celâl sahibi yüce Allâh’ın gazabından ve azâbından korkarak, rah metinin 
gölgesine girmeye gayret etmek demektir.

Takvâ; iki cihan saadetimize vesile olan Kur’ân ve sünnetteki yüce 
talimatları; âile hayatı, ticarî hayat, içtimaî hayat... gibi hayatın her 
safhasına intikal ettirmektir. 

Takvâ; dinî hükümleri heyecan, vecd ve istiğrak içinde îfâ edebil-
mektir. Yani Allâh’ın emir ve yasaklarına riâyette titizlik göstermek, 
bilhassa gü nahlardan şiddetle kaçınmaktır.

Takvâ; Allah’tan uzaklaştırıcı her şeyden kalbin korunmasıdır. Ay-
nı za manda Allâh’a yakınlaştıracak her şeye de yakınlık ve muhabbet 
içinde olmaktır.

Takvâ sahibi mü’min, Allâh’ın koyduğu harâm sınırlarına yaklaş-
maz.85

84  Âl-i İmrân 3/102.
85  el-Bakara 2/187.
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Takvâ sahibi mü’min, helâl ve hoş olan rızıklardan yer.86

Takvâ sahibi mü’min, malını Allah yolunda infâk ederek temizlenir 
ve kendisini cehennem azâbından korur.87

Takvâ sahibi mü’min, sâdıklarla beraber olur.88

Takvâ sahibi mü’min, dînî sembollere tâzim gösterir.89

Takvâ sahibi mü’min, âhirete ne hazırladığını sık sık kontrol eder.90

2.1. Kıymet Ölçüsü: Takvâ

İnsanın Allah katındaki değeri, takvâsı nisbetindedir. Cenâb-ı Hak 
bunu şöyle beyan buyurur:

ِ اَْتٰقيُكْم ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللّٰ

“…Muhakkak ki Allah katında en değerli ve en üstününüz en 
çok takva sahibi olanınızdır.” (el-Hucurât 49/13)

Bu âyet-i kerîmenin nüzûlüne sebep olan ve müttakî kulların, hem 
Allah hem de Rasûlullah r Efendimiz nezdinde ne kadar kıymetli ol-
duğunu gösteren şu hâdise pek ibretlidir:

Allah Rasûlü r birgün Medîne-i Münevvere’deki çarşılardan birisine 
uğramıştı. Çarşıda siyahî bir köle müzâyede ile satılıyordu. Köle:

“–Beni alacak olan kişiye bir şartım var!” diyordu. Alıcılardan birisi:

“–Nedir o şart?” diye sordu. Köle:

“–Benim farz namazları Rasûlullah r Efendimiz’in arkasında kıl-
mama mânî olmayacak!” dedi.

Adam bu şartı kabul ederek köleyi satın aldı. Rasûlullah r her 
namazda gözüyle bu köleyi arardı. Birgün yine baktı fakat göremedi. 
Sahibine:

86  el-Mâide 5/88.
87  el-Leyl 92/17-18.
88  et-Tevbe 9/119.
89  el-Hacc 22/30, 32.
90  el-Haşr 59/18.
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“–Kölen nerede?” diye sordular. Sahâbî:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, o hummaya yakalandı” dedi. Rasûl-i Ekrem 
Efendimiz ashâbına:

“–Kalkın onu ziyarete gidelim!” buyurdular. Birlikte kalktılar ve 
siyâhî kölenin yanına gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Birkaç 
gün sonra Allah Rasûlü r kölenin sahibine:

“–Kölenin hâli nasıl?” diye sordular. Sahâbî:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, onun ölümü yakındır!” cevâbını verdi. Bunun 
üzerine Efendimiz r kalkıp kölenin yanına gittiler ve ölmek üzereyken 
yanına vardılar. Köle o esnâda vefât etti. Peygamber Efendimiz onun 
yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesiyle bizzat ilgilendiler. Ashâb-ı 
kirâm bu duruma çok şaşırdılar. Muhâcirler:

“–Biz vatanımızı, mallarımızı, âilemizi terk edip buralara geldik; 
hiçbirimiz şu kölenin Rasûlullah’tan gördüğü îtibârı ne hayatında ne 
hastalığında ne de ölümünde görmedi!” dediler. Ensâr da:

“–Allah Rasûlü’nü barındırdık, yardım ettik ve mallarımızla onu 
destekledik ama habeşli bir köleyi bize tercih etti” diye düşündüler. İşte 
bunun üzerine yukarıda geçen Hucurât Sûresi’nin 13. âyet-i kerîmesi 
nâzil oldu. Onlara, bütün insanların aynı anne babanın evlâtları olduğu 
hatırlatılarak fazîletin takvâ ile ölçüldüğü ve takvânın ne kadar üstün 
bir haslet olduğu anlatıldı.91

Yine Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Asıl birr (iyilik ve hayrın kemâli), gerçek takva sahibi olan kim-
senin davranışıdır.” (el-Bakara 2/189)

2.2. Takvâ’ya Nâil Olabilmek İçin

Yukarıdaki âyet-i kerîmeler, mü’minler için en faydalı hasletin 
takvâ olduğunu göstermektedir. Ancak, takvâya nâil olabilmek için de 
insanda bir azim ve gayretin olması zarûrîdir. Nitekim Hz. Ömer t 
buna işaretle:

91  Vâhıdî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 411-412.



207

kur’ÂN-ı kErÎm’İN muHtEVÂSı     

“Günahlardan korunmaya çalışmayan kimse, korunup takvâya 
erdirilmez” buyurmuştur.92

Hz. Ömer’in takvâya erme husûsundaki gayretini Enes bin Mâlik 
t şöyle anlatır:

“Ömer bin Hattâb’ın sesini işittim. Hemen yanına çıktım. Bu esnâda 
o da bir bahçeye girmişti. Aramızda bir duvar vardı. Bahçenin içinde 
kendi kendine şu telkini yaptığı işitiliyordu:

«Ömer bin Hattâb, Mü’minlerin Emîri! Bak dikkat et, dikkat et!.. 
Vallâhi ya Allâh’a karşı takvâ sahibi olursun ya da sana azap eder».”93

Rasûlullah Efendimiz r bu hususta bize bazı duâlar da tâlim et-
mişlerdir. O:

اَللُّٰهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك اْلُهَدى َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى

“Allâh’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği 
isterim!” diye Allâh’a yalvarırlardı.94

Yolculuğa çıkarken:

“…Ey Allâh’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, 
bir de râzı olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz” diye dua 
ederlerdi.95

Kendileri takvâ mertebelerine ulaşmaya gayret eden mü’minler, 
diğer kardeşlerinin de böyle güzel bir hayatı öğrenip yaşamalarına 
yardımcı olmalıdırlar. Yani mü’minler, elbirliğiyle takvâya sarılmalı, 
takvâyı öğrenmeli, takvâyı yaşamalı ve takvâyı yaşatmalıdırlar. Yüce 
Rabbimiz şu tavsiyede bulunur:

“…İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık 
üzerinde yardımlaşmayın! Allâh’a karşı takvâ sahibi olun! Çünkü 
Allâh’ın azâbı pek şiddetlidir.” (el-Mâide 5/2)

92  Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 371.
93  Muvatta’, Kelâm, 24.
94  Müslim, Zikir, 72; Tirmizî, Deavât, 72; İbn-i Mâce, Duâ, 2.
95  Müslim, Hac, 425; Ebû Dâvûd, Cihad, 72; Tirmizî, Deavât, 45-46.
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2.3. Takvâ’nın Faydaları

Takvâ, insanı Cenâb-ı Hakk’ın muhabbetine nâil eyler. İnsan, kal-
bini takvâ hissiyâtı ile doldurup amellerini takvâ üzere yaparsa Allah 
Teâlâ’nın sevdiği bir kul hâline gelir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Her kim ahdine vefâ gösterir ve takvâ sahibi olursa, şüphe 
yok ki Allah müttakîleri sever.” (Âl-i İmrân 3/76. Krş. et-Tevbe 9/4)

Abdullah bin Sehl ile kardeşi Râfî v, Uhud’da Rasûlullah r 
ile birlikte savaşmışlar ve yaralı olarak Medîne’ye dönmüşlerdi. Allah 
Rasûlü’nün düşmanı takip için müslümanları dâvet ettiğini işittikleri 
zaman:

“–Vallâhi bir binitimiz yok, yaramız da ağır. Fakat Rasûlullah r’in 
bulunduğu bir seferi de kaçırmak istemeyiz” diyerek hemen yola çıktılar. 
Yarası diğerine göre hafif olan, ağır yaralı olanın gâh yürümesine yar-
dım etti, gâh onu sırtında taşıdı. Bu şekilde, Allah Rasûlü’nün yanından 
ayrılmadılar.96 Onlar gibi böylesine büyük fedakârlıklar sergileyen başka 
sahâbîler de vardı. Cenâb-ı Hak, bu mübârek sahâbîleri iltifât-ı ilâhîsine 
mazhar kılarak şöyle müjdeledi:

“yara aldıktan sonra yine Allâh’ın ve Peygamber’in emrine 
icâbet edenler; mü’minler içinde bilhassa böyle ihsân ve takvâ sahibi 
olanlar için pek büyük bir ecir vardır.” (Âl-i İmrân 3/172)

Cenâb-ı Hak, takvâ sahibi kullarıyla beraberdir. Âyet-i kerîmelerde 
bu husus tekrar tekrar hatırlatılır ve:

“Allâh’a karşı takvâ sahibi olun ve şunu bilin ki Allah Teâlâ 
müttakîlerle beraberdir” buyrulur.97

Cenâb-ı Hak bir kulunu sevip onunla beraber olduğunda, onun gören 
gözü, konuşan dili, işiten kulağı, akleden kalbi, tutan eli, yürüyen ayağı 
olur98, onu akla hayâle gelmeyen maddî-mânevî nîmetlerle rızıklandırır 
ve bütün işlerini âsân eyler. Ona basîret ve firâset ihsân eder. Nitekim 
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

96  İbn-i Hişâm, 3: 53.
97  Bkz. el-Bakara 2/194; et-Tevbe 9/36; en-Nahl 16/128.
98  Buhârî, Rikâk, 38. Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Fiten, 16; Ahmed, 6: 256; İbn-i Hibbân, 

Sahîh, 2: 58/347; Taberânî, Kebîr, 8: 221/7880; Heysemî, 2: 248.



209

kur’ÂN-ı kErÎm’İN muHtEVÂSı     

“Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese 
dokunduğunda (Allâh’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği 
görürler.” (el-A‘râf 7/201)

“Ey îman edenler! Eğer Allâh’a karşı takvâ sahibi olursanız, O size 
iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış (furkân) verir, kötülüklerinizi 
örter ve sizi mağfiret eder. Allah büyük lûtuf sahibidir.” (el-Enfâl 8/29)

Büyük müfessir Mücâhid, bu âyette geçen “furkân”ı, “dünya ve âhi-
rette çıkış yolu verir”99 diye tefsir ederken, Tüsterî (ö. 283/896), “dinde 
bir nûr verir, sizi hak ile batıl arasındaki şüphelerden kurtarır” mânâsını 
vermiştir.100 Kelbî (ö. 146/763) “size bir basîret verir” diye açıklamıştır.101

Kuşeyrî (ö. 465/1072) âyette geçen furkàn’ı, hak ile batılı ayıran bol 
ilim ve kuvvetli ilham diye tefsir ederek, âlimlerin furkànının burhandan 
(delilden) geldiğini, âriflerin furkànının ise ilâhî bir mevhibe olduğunu, 
âlimlerin bunu çalışarak elde ettiklerini, âriflere ise Rablerinin cömertliği 
gereği ihsan edildiğini söylemiştir.102

İbn Cüzey (ö. 741/1340) furkàn’ın hak ile batıl arasındaki ayrım 
olduğunu söyledikten sonra “Bu, takvanın kalbi nurlandırdığına, sadra 
inşirah verdiğine, ilmi ve marifeti artırdığına bir delildir” açıklamasını 
yapar.103

Hâzin (ö. 741/1341) bu âyeti, “Kalbinize bir nûr ve tevfîk verir, 
onunla hak ile batılın arasını ayırırsınız” şeklinde açıklar.104

  99  Tefsîru Mücâhid, s. 354.
100  Ebû Muhammed Sehl b. Abdillâh et-Tüsterî, Tefsîrü’l-Ķur’âni’l-azîm (Tefsîrü’t-

Tüsterî), thk. Muhammed Bâsil Uyûn es-Sûd (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1423/2002), s. 71.

101  Sa‘lebî, 4: 348.
102  Ebü’l-Kàsım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî, Letâifü’l-işârât, 

thk. İbrahim el-Besyûnî (Mısır, el-Hey’etü’l-Mısrıyyetü’l-Âmme li’l-Kütüb, ts.), 
1: 619.

103  İbn Cüzey, Ebü’l-Kàsım Muhammed b. Ahmed el-Gırnâtî, et-Teshîl li-ulûmi’t-
Tenzîl, thk. Abdullah el-Hâlidî (Beyrut: Dâru’l-Erkam b. Ebi’l-Erkam, 1416), 
1: 325.

104  Ebü’l-Hasen Alâüddîn Alî b. Muhammed b. İbrâhim el-Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl 
fî me‘âni’t-Tenzîl, tash. Muhammed Ali Şâhin (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1415), 2: 306.
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İbn Kesîr (v. 774/1373) furkàn’ın farklı mânâlarını verdikten sonra 
şöyle der: İbn İshâk’tan gelen şu tefsir öncekilerden daha umumîdir ve 
onların hepsini gerektirir: Kim Allâh’ın emirlerini yaparak ve yasaklarını 
terkederek ondan sakınırsa (takvâ), hakkı tanıyıp batıldan ayırmaya mu-
vaffak kılınır. Bu da onun zafer kazanması, kurtulması, dünya işlerinden 
bir çıkış yolu bulması, kıyamet günü saadete ermesi, günahlarının silinip 
insanlardan örtülmesi ve Allâh’ın bol sevabına nâil olmasının sebebidir. 
Zira Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey îman edenler; Allâh’a karşı gelmekten sakının ve pey-
gamberine îman edin ki, size rahmetinden iki kat pay versin, size 
kendisiyle yürüyeceğiniz bir nûr versin ve sizi bağışlasın. Allah çok 
bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”105

Ebû Zer t anlatıyor: “Rasûlullah r bir gün:

«–Ben öyle bir âyet biliyorum ki, şayet insanların tamamı onunla 
amel etseydi, hepsine de kâfi gelirdi» buyurmuşlardı. Ashâb-ı kirâm:

«–Ey Allâh’ın Rasûlü, bu hangi âyettir?» diye sordular. Allah Rasûlü 
r:

«Kim Allâh’a karşı takvâ sahibi olursa, Allah ona bir çıkış ve 
kurtuluş yolu ihsan eder»106 âyetini tilâvet buyurdular.”107 

Cenâb-ı Hak, bunun akabinde gelen âyetlerde takvâ sahiplerine 
lûtfedeceği ihsanları şöyle zikreder:

“(Kim takvâ sahibi olursa, Allah Teâlâ) onu hiç beklemediği yerden 
rızıklandırır. Kim Allâh’a tevekkül ederse O, ona yeter. Şüphesiz 
Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuş-
tur.” (et-Talâk 65/2-3)

“…Kim Allâh’a karşı takvâ sahibi olursa, Allah ona işinde bir 
kolaylık verir. İşte bu, Allâh’ın size indirdiği buyruğudur. Kim 
Allâh’a karşı takvâ sahibi olursa Allah onun kötülüklerini örter ve 
onun mükâfatını artırır/çok büyük ecirler ihsân eder.” (et-Talâk 65/4-5)

105  el-Hadîd 57/28; İbn Kesîr, 4: 43.
106  et-Talâk 65/2.
107  İbn-i Mâce, Zühd, 24.
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Dünya hayatındaki bereketler de takvâya bağlıdır. Yüce Rabbimiz 
şöyle buyurur:

“Eğer o memleketlerin ahâlisi îman edib Allâh’a karşı takvâ 
sahibi olsalardı mutlakâ üzerlerine yerden ve gökten bereketler 
açardık. Lâkin yalanladılar, biz de yaptıkları yüzünden onları ya-
kalayıverdik.” (el-A‘râf 7/96)

Âyet-i kerîmelerde, takvâ ehline bahşedilecek başka mükâfâtlardan 
da bahsedilir. Bunlar:

• Cenâb-ı Hakk’ın medh ü senâsına,108 dostluğuna,109 rahmetine110 
ve düşmanlara karşı yardımına111 nâil olmak,

• Amellerin ıslah edilerek günahların bağışlanması112,

• Âhiretin korku ve hüzünlerinden kurtulup ölüm anında müjdeyle 
karşılanmak113,

• Cehennem azabından kurtulup114 cennette ebedî saâdete vâsıl 
olmaktır.115 Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun Allâh’a 
karşı takvâ sahibi olmasıdır.”116

Allah Teâlâ takvâ sâhibi kullarına Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok müj-
deler vermiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Dünya ve âhirette ikramlara mazhar olmak,117 Allâh’ın yardımına 
nâil olup zaferler kazanmak,118 ilim ve hikmet sahibi olmak,119 günahların 

108  Âl-i İmrân 3/186.
109  Yûnus 10/62.
110  el-A‘râf 7/156.
111  Âl-i İmrân 3/120.
112  el-Ahzâb 33/70-71.
113  el-A‘râf 7/35; Yûnus 10/63.
114  Meryem 19/71-72; ez-Zümer 39/61; el-Leyl 92/17.
115  Âl-i İmrân 3/133.
116  Ahmed, 2: 392, 442; Beyhakî, Şuab, 7: 290. Krş. Tirmizî, Birr, 62/2004; İbn-i 

Mâce, Zühd, 29.
117  Yûnus 10/62.
118  en-Nahl 16/128.
119  el-Enfâl 8/29.
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örtülmesi, ecrin büyük olması, işlerin kolaylaşması, üzüntü ve sıkıntı-
dan çıkış, emniyet ve rahatlık içinde bol rızka nâil olmak,120 mağfiret 
ve rahmet,121 azap ve cezadan kurtuluş,122 başarıya erme ve korunma, 
Allâh’ın onun sâdıklar zümresinden olduğuna şâhitlik etmesi,123 Allah 
katında en değerli kul olma,124 Allâh’ın muhabbetine nâiliyet,125 felâha 
ermek,126 Allâh’a vâsıl olmak ve O’na yakınlık kazanmak,127 çektiği 
sıkıntıların ecrine nâil olmak,128 sadaka ve hayırlarının kabul edilmesi,129 
kalp safâsı ve seçkin kullardan olmak,130 kulluğun kemâline ulaşmak,131 
cennetleri ve pınarları kazanmak,132 emîn bir makâma ulaşmak, âhiret 
sıkıntılarından emîn olmak,133 insanlardan üstün olmak ve izzet sahibi 
olmak,134 cezalandırma korkusundan ve hüzünden kurtulmak,135 gencecik 
ve aynı yaşta zevceler,136 Cenâb-ı Hakk’a yakınlık, ona kavuşmak ve 
O’nu görmek (kurb, likâ ve rü’yet).137

Rabbimiz’in katında âhiret saadeti, müttakîlere mahsustur.138 Cen-
netler, pınarlar, nehirler, gölgeler ve her türlü nîmetler onlar için 
hazırlanmıştır.139

120  et-Talâk 65/2-5.
121  el-Enfâl 8/69.
122  Meryem 19/72.
123  el-Bakara 2/177.
124  el-Hucurât 49/13.
125  Âl-i İmrân 3/76; et-Tevbe 9/4, 7.
126  el-Bakara 2/189; Âl-i İmrân 3/130, 200.
127  el-Hac 22/37.
128  Yûsuf 12/90.
129  el-Mâide 5/27.
130  el-Hac 22/32.
131  Âl-i İmrân 3/102.
132  el-Hicr 15/45; ed-Duhân 44/52; ez-Zâriyât 51/15; el-Mürselât 77/41; 
133  ed-Duhân 44/51.
134  el-Bakara 2/212.
135  el-A‘râf 7/35.
136  en-Nebe’ 78/31-33.
137  el-Kamer 54/55. Bkz. Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kūb el-Fîrûzâbâdî, 

Besâiru zevi’t-temyîz fî letâifi’l-Kitâbi’l-Azîz, thk. Muhammed Ali en-Neccâr 
(Kâhire: el-Meclisü’l-A‘lâ li’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1393-1416), 2: 301-303.

138  ez-Zuhruf 43/35.
139  er-Ra‘d 13/35; el-Hicr 15/45; ed-Duhân 44/51-55; ez-Zâriyât 51/15; et-Tûr 

52/17; el-Kamer 54/54; el-Kalem 68/34; el-Mürselât 77/41; en-Nebe’ 78/31-36.
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Allah Teâlâ cennetlerde takvâ ehline bahşedeceği idrâk ötesi ma-
kamları şöyle tasvir eder:

“Allâh’a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine 
verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü 
onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az 
bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlan-
malarını dilerlerdi. yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından 
belli bir pay ayırırlardı.” (ez-Zâriyât 51/15-19)

“Şüphesiz müttakîler cennetlerde ve ırmak kenarlarında nûr 
içindedirler. Kudretine nihâyet olmayan padişahlar padişahının yüce 
huzûrunda doğrulara has sadâkat meclisindedirler.” (el-Kamer 54/54-55)

“Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başla-
rında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacak-
lardır. (Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle 
yeyin için» (denir). İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. 
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay hâline!” (el-Mürselât 77/41-45)

Takvâ ehli mü’mini Rasûlullah r Efendimiz de sever. Nitekim O 
şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz benim dostlarım müttakîlerdir.”140

“İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun 
Allâh’a karşı takvâ sahibi olan müttakîlerdir.”141

O hâlde dünyada bereketlere nâîl olmak, âhirette cehennemden 
kurtulup ebedî cennet nîmetlerine nâîl olmak takvâ ile mümkün ola-
bilmektedir. Yani Allâh’ın farzlarına, Rasûlü’nün sünnet-i seniyyesine 
hassâsiyetle sarılmaya, geçmiş günâhlar sebebiyle Allah’tan korkarak 
tevbeye koşmaya ve ömrün kalan kısmını dikkatli yaşamaya bağlıdır.

Yüce Rabbimiz bütün bunları öz olarak şöyle ifâde buyurur:

“Her kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat eder, Allah’tan korkar ve 
O’na karşı takvâ sahibi olursa, işte asıl kazananlar bunlardır.” 
(en-Nûr 24/52)

140  Ebû Dâvûd, Fiten, 1/4242.
141  Ahmed, 5: 235; Heysemî, 9: 22.
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3. İhsân
“İhsân” kelimesi lugatta iki şekilde kullanılır. Birincisi “ahsenehû”-

dur ki, bir şeyi güzel yapmak, bir şeyi bildiğinde iyi bilmek ve bir şey 
yaptığında güzel yapmak demektir. İkincisi de “ahsene ileyhi”dir ki, ona 
iyilik etti demektir.142 Lisânımızda ihsân bu ikinci mânâda meşhurdur. 

Allah Rasûlü r ilk mânâdaki ihsânı, “Sanki O’nu görüyormuşsun 
gibi Allâh’a ibadet etmen”143 diye tefsir etmişlerdir. Yani bu şekilde 
ihsân, “vazifeyi en güzel şekilde yapmak” demektir. Yine bu mânâda 
Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Öldür-
düğünüzde bile en güzel tarzda öldürünüz! Kestiğiniz zaman da 
kesmeyi en iyi şekilde yapı nız! Her biriniz bıçağını bilesin ve hay-
vanını rahatlatsın!”144 

İkinci mânâdaki ihsân da “kendin için sevdiğini kardeşin için de 
sevmen”145 hadîs-i şerîfi ile tefsir edilmiştir.

İhsân; îman ve İslâm ile berâber kullanıldığında murâkabe ve güzel 
bir şekilde itaat etme mânâlarını ifâde eder. Cibrîl hadîsindeki ihsân 
bu nevîdendir. Mutlak olarak kullanıldığında ise, güzel davranış, fiil ve 
hareket mânâsına gelir.

Tehânevî de ihsânın ıstılâhî olarak şu üç mânâdan birinde kulla-
nıldığını bildirir:

– Bir şeyin tab’a uygun olması, nefret uyandıran bir şey olmaması.

– Bir şeyin kemâl sıfatı ile muttasıf olması, noksanlık ifâde eden bir 
sıfatta olmaması. İlim ve cehl gibi.

– Bir şeyin medhe şâyân olması, zemmedilmemesi.146

Allah (c.c) kullarına ihsanı emretmektedir:

142  Fîruzâbâdî, el-Besâir, 2: 68.
143  Müslim, Îman 1, 5. Ayrıca bkz. Buhârî, Îman 37; Tirmizi Îman 4; Ebû Dâvûd, 

Sünnet 16; Nesâi, Mevâkît 6; İbni Mâce, Mukaddime, 9.
144  Müslim, Sayd, 57; Ebû Dâvûd, Edâhî, 11-12/2815; Tirmizî, Diyât, 14/1409.
145  Buhârî, İmân, 7; Müslim, Îman, 71.
146  Heyet, Mevsûatü nadrati’n-naîm, Cidde: Dâru’l-Vesîle, 2000, 2: 67.
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“Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert ol-
mayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, 
aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.” (en-Nahl 16/90) 

Âyette ihsânın, iki mânâya da gelmesi muhtemeldir ve her ikisi ile 
de tefsiri yapılmıştır.

“Allah yolunda infak edin; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye 
atmayın. İyilik edin, şüphesiz Allah iyilik edenleri (muhsinleri) se-
ver.” (el-Bakara 2/195)

İhsân derecesi takvanın üzerindedir. Peygamberler ihsan sahibi 
kimselerdir.147 

İhsan sahibi olmak güzel ahlâkı ve bilhassa da affetmeyi, aldırma-
mayı gerektirir.148

Kulun ihsân sahibi olması ona şu faydaları sağlar:

– İhsân vasfı sâhibini maiyyetullah’a mahzar kılar. Zira Allah (c.c) 
muhsinlerle beraber olduğunu haber vermiştir.149

– İhsan, insanı Allah Teâlâ’nın muhabbetine nâil eder:

“O müttakîler ki bollukta ve darlıkta infak ederler ve kızdık-
larında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını afvedicidirler, 
Allah da muhsinleri sever.” (Âl-i İmrân 3/134)

– Muhsinler Allâh’ın rahmetine yakındır:

 ِانَّ 
ط

َوَل تُْفِسُدوا ِفي اْلَْرِض َبْعَد ِاْصَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفاً َوَطَمعاً
ِ َق۪ريٌب ِمَن اْلُمْحِس۪نيَن َرْحَمَت اللّٰ

“Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. 
Allâh’a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere 
Allâh’ın rahmeti çok yakındır.” (el-A‘râf 7/56)

147  el-En‘âm 6/84; Yusuf 12/22, 36, 78; el-Kasas 28/14; es-Sâffât 37/105, 110, 
121, 131.

148  el-Mâide 5/13.
149  en-Nahl 16/128.
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– Allah muhsinleri müjdeler:

 َكٰذِلَك 
ط

َها َوٰلِكْن َيَنالُُه التَّْقٰوى ِمْنُكْم اُؤۨ َ لُُحوُمَها َوَل ِدَمٓ َلْن َيَناَل اللّٰ
ِر اْلُمْحِس۪نيَن   َوَبّشِ

ط

َ َعٰلى َما َهٰديُكْم ُروا اللّٰ َرَها َلُكْم ِلُتَكّبِ َسخَّ
“Onların ne etleri Allâh’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak 

olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize 
verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anası-
nız. Muhsinleri müjdele!” (el-Hac 22/37)

– Allah ihsân sahiplerine dünyâda ve âhirette ecir ve mükâfâtlarını 
verir:

“Hayır, hayır! Kim muhsin olarak yüzünü Allâh’a tertemiz 
döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. 
Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir.” 
(el-Bakara 2/112. Bkz. Âl-i İmrân 3/172) 

“…Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükâfat var. 
Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah’tan korkanların yurdu 
ne güzeldir!” (en-Nahl 16/30)

– Allah muhsinlerin ecrini zâyî etmez:

 ُ ا اَ۪خيۘ َقْد َمنَّ اللّٰ  َقاَل اََنۨا يُوُسُف َوٰهَذٓ
ط

َقالُٓوا َءِانََّك َلَْنَت يُوُسُف
َ َل يُ۪ضيُع اَْجَر اْلُمْحِس۪نيَن   ِانَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِانَّ اللّٰ

ط

َعَلْيَنا
“yoksa sen, gerçekten sen yûsuf musun?” diye sordular. O 

da “Evet” dedi, “Ben yûsufum, bu da kardeşim. Allah bize lutufta 
bulundu. Kim Allah’tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel 
davrananların mükâfatını zayi etmez.” (Yûsuf 12/90)

“İhsânın (iyiliğin) karşılığı, yalnız iyilik değil midir?” (er-Rahmân 

55/60)

– Allah ihsan sahiplerini yaptıklarının daha güzeliyle mükâfatlan-
dıracaktır.150

150  en-Necm 53/31-32.
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– Allah ihsan sahibi kullarına nimetlerini ve onların mükâfatını 
artırır:

َوِاْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا ٰهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغداً َواْدُخُلوا 
 َوَسَن۪زيُد اْلُمْحِس۪نيَن 

ط

داً َوُقولُوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم اْلَباَب ُسجَّ

“Dedik ki: “Şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz 
şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki 
hatalarınızı bağışlayalım. Biz muhsinlere fazlasıyla vereceğiz.” 
(el-Bakara 2/58)151

“Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. 
Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk 
(gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî kalacak-
lardır.” (Yûnus 10/26)

Güzellik edenlere, yani Allah Teâlâ’nın nazarına layık ve rızasına 
muvafık güzel ameller işleyenlere, yaptığı işin hakkını verenlere, bu 
şekilde işini, vazifesini, ibadetini güzel yapanlara, hasenat kazanan 
muhsinlere dünyada ve âhirette daha güzeli, daha fazlası vardır. Ken-
dilerine, yaptıkları iyiliklerin daha güzeli bir ecir ve sevap verildikten 
sonra, Allâh’ın lütuf ve kereminden bir de ziyade vardır. Bu da katmerli 
bir şekilde on katından yediyüz katına ve daha fazlasına doğru gittikçe 
artarak devam eder. Onlar bu şekilde murâdlarına nâil olduktan sonra, 
can sıkacak, yüz kızartacak, küçük düşürecek her türlü leke ve kederden 
de emin ve sâlimdirler. 

– İhsan sahiplerine kıyamet günü korku ve hüzün yoktur.152 Allah 
için yüzünü lekeden sâlim tutan, şirk emârelerinden temizlenen, ihlâs 
ve samimiyetle Allâh’a yönelen ve bu hâlinde özü muhsin olan, yani 
Allâh’ı görüyormuş gibi kendini Allâh’ın huzurunda bilen, yaptığı her 
ibadeti temiz bir kalple ve her yönüyle güzel yapan kimsenin Rabbi 
katında mükâfatı vardır ve bu tür insanlara hiçbir korku yoktur. Bunlar 
mahzun da olmayacaklardır.

151  Heyet, Mevsûatü nadrati’n-naîm, 2: 90-91.
152  el-Bakara 2/112.



  kİtabımız kur'ÂN

218

– İhsan sahiplerinin mükâfatı altlarından ırmaklar akan ve içinde 
ebedî kalacakları cennettir.153

– Onlara, Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır.154

Kıyamet günü azabı gören insan “Keşke bana bir fırsat daha tanınsa 
da muhsinlerden (ihsan sahiplerinden) biri olsam!” diyerek hayıflanacak-
tır.155 Dolayısıyla o pişmanlık günü gelmeden evvel bu dünyada ihsân 
hâlini kazanmak gerekir. Böylece insan hem o büyük pişmanlıktan 
kurtulmuş, hem de ihsânın yukarıda zikredilen faydalarını elde etmiş olur.

4. İhlâs
Arınmak, saflaşmak, kurtulmak mânâlarına gelen hulûs ve halâs 

kökünden türeyen ihlâs kelimesi “bir şeyi, içine karışmış ve değerini 
düşürmüş olan yabancı maddelerden temizleyip arındırmak, saflaştır-
mak” demektir. Dînî ıstılahta, ibadet ve iyilikleri riyadan ve menfaat 
kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmayı ifade eder. Daha 
geniş bir tarifle “şirk ve riyâdan, bâtıl inançlardan, kötü duygulardan, 
menfaat hesaplarından ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her 
türlü hayırlı faaliyete iyi niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca 
Allâh’ın rızâsını gözetmeyi ifade eder.156

Kur’ân-ı Kerîm’in dokuz yerinde “muhlisîne lehü’d-dîn”, bir yerde 
de ed-dînü’l-hâlis” ifadesi geçer.157 Bununla yalnızca Allâh’a yönelip 
O’na kulluk etmek, O’na güvenip O’ndan dilekte bulunmak, sadece 
Allâh’ın dinini tanıyıp din konusunda kendini Allâh’a adamak, tevhid 
inancının saflığını bâtıl itikadlarla zedelemekten sakınmak ve saf din-
darlık kastedilir.158 Mü’minlerden böyle bir hayat istenir. Cenâb-ı Hak 
kullarından ihlâs isteyerek şöyle buyurur:

153  el-Mâide 5/85.
154  ez-Zümer 39/34.
155  ez-Zümer 39/58.
156  Râgıb el-İsfahânî, Müfredât, “خلص” md.; Lisânü’l-˛Arab, “خلص” md.; Gazâlî, 

4: 379-380.
157  el-A‘râf 7/29; Yûnus 10/22; el-Ankebût 29/65; Lokman 31/32; ez-Zümer 39/2, 

3, 11; el-Mü’min 40/14, 65; el-Beyyine 98/5.
158  Bkz. Süleyman Ateş, “İhlâs”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/ihlas (30.01.2019).
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“(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz ki Kitâb’ı Sana hak olarak indirdik. O 
hâlde Sen de dîni Allâh’a has kılarak ihlâs ile kulluk et!” (ez-Zümer 

39/2)

“De ki: Ben, dîni Allâh’a has kılarak ihlâslı bir şekilde O’na 
kulluk etmekle emrolundum.” (ez-Zümer 39/11)

Allah Teâlâ, ihlâssız ve kendi rızâsı gözetilmeden yapılan amelleri, 
ne kadar çok olursa olsun, kabul etmeyeceğini bildirir. İhlâsla yapıldı-
ğında ise, az amel bile değerlidir. Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Allah Teâlâ, sadece kendisi için (ihlâsla) ve rızâsı aranarak 
yapılan ameli kabul buyurur.”159

Sahabe-i kirâmın ihlâsına, amellerini sırf Allah için yapmalarına 
dair bir misal nakledelim: Bir bedevî Rasûlullah r Efendimiz’e gelerek 
ona îman edip tâbi olduktan sonra:

“–Senin yanına hicret edeceğim” dedi. Nebî r bazı ashâbına 
onu kollamalarını tavsiye buyurdu. Bir müddet sonra gazveye çık-
tılar. Efendimiz r bu harbin sonunda bazı esirler elde etti. Bunları 
mücâhitler arasında taksim ederken bu bedevîye de hisse ayırdı. Ona 
ayırdığı malları ashâbına teslim etti. Bu zât o esnada ashâbın binek 
hayvanlarını güdüyordu. Yanlarına geldiğinde ashâb-ı kiram hissesini 
ona verdiler. O:

“–Nedir bu?” diye sordu.

“–Rasûlullah r’in senin için ayırdığı hissedir?” dediler. Bedevî 
onları alıp Rasûlullah r’in yanına geldi ve:

“–Ya Rasûlullah! Bunlar nedir?” diye sordu. Rasûlullah r:

“–Sana ayırdığım hissendir” diye cevap verdi. O:

“–Ya Rasûlullah! Ben sana bunun için ittibâ etmedim. Lâkin (bo-
ğazına işâret ederek) şuramdan okla vurulup şehîd olayım da cennete 
gireyim diye ittibâ ettim” dedi. Rasûlullah r:

“–Allâh’a karşı sâdık olursan Allah da senin sözünü doğru 
çıkarır!” buyurdular.

159  Nesâî, Cihad, 24/3138.
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Bir müddet sonra düşmanla tekrar kıtâle kalktılar. Az sonra birkaç 
kişi bu zâtı taşıyarak Efendimiz’e getirdi. Tam işâret ettiği yere ok isabet 
etmişti. Rasûlullah r:

“–Bu o mu?” diye sordu.

“–Evet!” dediler. Allâh’ın Rasûlü r:

“–O, Allâh’a verdiği söze sâdık kaldı, Allah da onun sözünü 
doğru çıkardı” buyurdular. Rasûlullah r onu kendi cübbesiyle kefenle-
dikten sonra öne koyup cenaze namazını kıldırdılar. Onun için yaptığı 
duâlar arasında şu cümleler işitildi:

“Allâh’ım bu kulun, senin için hicret etmek üzere yola çıktı ve 
şehit olarak öldürüldü. Ben de buna şehâdet ediyorum.”160

Abdullah bin Mes‘ûd t ihlasla yapılan amellerin zâyî olmayaca-
ğına işaret ederek şöyle buyurmuştur:

“Kim hazînesini semâda saklayabilirse bunu yapsın! Zîrâ oradaki 
hazîneyi kurt yiyemez ve hırsız çalamaz. Şu muhakkak ki kişinin kalbi 
dâimâ hazînesi ile beraberdir.”161

Cüneyd-i Bağdâdî’ye göre ihlas o kadar gizlidir ki, melek onu bi-
lemediği için sevap hânesine yazamaz, şeytan bilemediği için bozamaz, 
insan nefsi de bilemediği için şımarmaz.162

İnsanı dünyada ve âhirette ihlâs kurtarır. İhlâsın Kur’ân-ı Kerîm’de 
zikredilen faydalarından bir kısmı şöyledir:

– İhlâs kişiyi şeytanın azdırıp dalâlete sürüklemesinden, zararların-
dan163 ve cehennem azâbından kurtarır.164

– İhlâs, Rabbimizin yardımını celbederek, insandan kötülük ve fuhşu 
uzaklaştırır.165 Nitekim Rasûlullah r, Allâh’ın bu ümmete, zayıfların 
duası, namazları ve ihlâsları sebebiyle yardım ettiğini haber vermiştir.166

160  Nesâî, Cenâiz, 61/1951.
161  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 7: 103/34523.
162  Serrâc, Lüma’, s. 290; Kuşeyrî, er-Risâle, s. 446.
163  Hicr 15/39-40; Sâd 38/83.
164  Sâffât 37/40.
165  Yûsuf 12/24.
166  Nesâî, Cihâd, 43/3176.
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– İhlâs, ibadetlere seviye kazandırır ve onların Allah katında makbul 
olmasını sağlar. Pek çok rivâyette, bir ibadet veya zikre sevap vaad 
edilirken, “kalpten ihlâsla yapmak”,167 “sevâbına inanıp karşılığını 
sadece Allah’tan beklemek, yani samîmî bir niyet”168 şart koşulmak-
tadır ki, bu da ihlâsın ne derece mühim olduğunu göstermeye kâfîdir. 
Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Kul büyük günahlardan kaçınır (takvâ hayatı yaşar) ve tam 
bir ihlasla «Lâ ilâhe illallah» derse, gök kapıları açılır ve bu söz tâ 
Arş’a kadar yükselir.”169

– İhlâs insana peygamberlerin ahlâkını kazandırır. Zira Allah Teâlâ 
ihlâsı peygamberlerin en başta gelen vasfı olarak zikreder.170 

İhlâsın zıddı olan gösteriş (riyâkârlık) ise, büyük bir kalbî hastalık 
ve îman zaafıdır. İnsanın boş yere çalışıp yorulmasına ve cehenneme 
atılmasına sebep olur. Şu hadîs-i şerîf, gösteriş meraklılarının âhiretteki 
hüsrânını açıkça ortaya koymaktadır:

Şüfey el-Asbahî g şöyle anlatır:

“Medîne’ye girdiğim zaman insanların etrafında toplandığı bir kişi 
ile karşılaştım.

«–Bu zât kimdir?» diye sordum.

«–Ebû Hüreyre» dediler. O, insanlarla konuşmasını sürdürürken 
kendisine yaklaşıp önüne oturdum. Konuşmasını bitirip yalnız kaldı-
ğında ona:

«–Sana yeminle söylüyorum ki şu ve şunun hakkı için bana Rasû-
lullah r’den işittiğin, anladığın ve öğrendiğin bir hadisi nakledeceksin!» 
dedim. Ebû Hüreyre t:

«–İstediğini yapacağım. Rasûlullah r’in bana söylediği, anladığım 
ve öğrendiğim bir hadisi sana anlatacağım» buyurdu. Sonra öylesine 

167  Bkz. Buhârî, İlim, 49; Deavât, 2; Müslim, Salât, 12; Ebû Dâvûd, Salât, 36/527; 
Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 19/1653; Ahmed, 1: 63; IV, 16.

168  Buhârî, İmân, 25, 28, 35, 37, 41; Salât, 45, 46; Hibe, 35; Tıb, 31; Müslim, 
İmâre, 117.

169  Tirmizî, Deavât, 126/3590.
170  Yûnus 12/24; Meryem 19/51; Sâd 38/45-46.
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derin bir iç çekti ki neredeyse korku ve üzüntüsü sebebiyle bayılacaktı. 
Bir müddet öylece kaldıktan sonra kendine geldi ve şöyle buyurdu:

 «–Rasûlullah r’in bu evde benden ve kendisinden başka kimse 
yokken bana söylediği bir hadisi sana anlatacağım!» dedi. Yine derin 
bir iç çekti ve korku ve üzüntüsü sebebiyle bayılacak gibi oldu. Bu hâl 
iki defa daha tekerrür ettikten sonra Ebû Hüreyre t yüz üstü yere 
düştü. Onu uzun müddet kendime yasladım. Sonra ayıldı ve şöyle dedi:

«–Rasûlullah r bana anlattı ki; Kıyamet günü olduğunda Allah 
Tebâreke ve Teâlâ kulları arasında hüküm vermek üzere onlara tecellî 
edecektir. Bütün toplumlar o gün dizüstü çökmüş durumdadır. Allâh’ın 
ilk hesâba çağıracağı kişiler; 

1. Kur’ân’ı ezberleyen,

2. Allah yolunda savaşan ve

3. Mal varlığı çok olan kimse olacaktır.

Allah Teâlâ Kur’ân okuyan kişiye:

“–Rasûlüme indirdiğim kitabı sana öğretmedim mi?” buyurur. O kişi:

“–Evet ya Rabbi!” der. Allah Teâlâ:

“–Sana öğretilen Kur’ân ile hangi sâlih amelleri işledin?” buyurur. 
Adam:

“–Gece gündüz hep Kur’ân’la meşgul oldum” der. Bunun üzerine 
Allah Teâlâ:

“–Yalan söylüyorsun!” buyurur. Melekler de:

“–Yalan söylüyorsun!” derler. Allah Teâlâ:

“–Sen insanların «Falan kişi ne kadar güzel Kur’ân okuyor!» deme-
lerini istedin, onlar da istediğin sözü söylediler!” buyurur. 

Sonra mal mülk sahibi kimse getirilecek ve Allah Teâlâ ona:

“–Senin rızkını genişletip kimseye muhtaç olmayacak hâle getir-
medim mi?” diye sorar. Zengin:

“–Evet ya Rabbî!” der. Allah (c.c):
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“–Sana verdiğim mal mülk ile hangi amel-i sâlihleri işledin?” diye 
sorar. Zengin:

“–Sıla-i rahimde bulunarak yakınlarımı kolladım ve fakirlere tasad-
dukta bulundum!” der. Allah Teâlâ:

“–Yalan söylüyorsun!” buyurur. Melekler de:

“–Yalan söylüyorsun!” derler. Allah (c.c):

“–Sen insanların «Falan kimse ne kadar cömert!» demelerini istedin, 
onlar da bu sözü söylediler!” buyurur. 

Sonra Allah yolunda öldürülen kişi getirilir. Allah Teâlâ ona:

“–Ne uğruna öldürüldün?” diye sorar. O kişi:

“–Senin yolunda cihâd etmekle emrolundum, ben de savaştım ve 
nihayet öldürüldüm” der. Allah Teâlâ:

“–Yalan söylüyorsun!” buyurur. Melekler de:

“–Yalan söylüyorsun!” derler. Allah Teâlâ:

“–Sen insanların «Falan kimse ne kadar cesur!» demelerini istedin, 
bu söz de söylendi!” buyurur. Sonra Rasûlullah r dizime vurdular ve:

“–Ey Ebû Hüreyre, bu üç kişi kıyamet günü kendileriyle cehen-
nemin kızıştırılacağı ilk yaratıklardır” buyurdular».”

Oradan ayrılan Şüfeyy g o zaman halîfe olan Hz. Muâviye’nin 
yanına girerek bu hadisi ona anlatmıştı. Bunun üzerine Muâviye t:

“–Bunlara böyle yapılırsa, geri kalan insanlara nasıl muâmele edi-
lir!” dedi ve şiddetle ağlamaya başladı. Öyle ağlıyordu ki çevresindekiler 
öleceğini zannettiler ve:

“–Bu adam bizim başımıza felaket getirdi!” dediler. Sonra Muâviye 
t kendine geldi, yüzünü sildi ve dedi ki:

“–Allah ve Rasûlü daima doğru söyler: «Kim, (yalnız) dünya ha-
yatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara 
tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte 
onlar, âhirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan 
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kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; yapmakta ol-
dukları şeyler (zaten) bâtıldır.» (Hûd 11/15-16)”171

A‘meş şöyle anlatır: İbrahim en-Nehaî’nin yanına gitmiştim, mus-
hafı önüne açmış okuyordu. O esnada kapı çalıp bir kişi içeri girmek 
için izin istedi. İbrahim en-Nehaî hemen mushafın üstünü örterek “Bu 
gelen kişi beni her vakit Kur’ân okurken görmesin!” dedi.172 Kalbini 
gösterişten korumaya çalışıyordu.

5. Zikir
Zikir, bir şeyi anmak, hatırlamak demektir. Bu da unutulan bir şeyi 

hatırlamak veya hatırda olanı muhafaza etmek şeklinde olur. Dînî bir 
kavram olarak Allâh’ı anmak ve unutmamak sûretiyle gafletten ve nis-
yandan kurtulmaktır. Zikir; dil, kalp ve her ikisiyle birlikte yapılır.173 En 
fazîletli zikrin kalp ve lisanla birlikte yapılan olduğu, sonra kalp ile, daha 
sonra da dil ile yapılan zikrin geldiği ifade edilmiştir. Allâh’ı zikretmeyen 
bir dil ve kalp ise, vazifesini yapmamış olur ve âdeta görmeyen bir göz, 
işitmeyen bir kulak, tutmayan bir el durumuna düşer.

Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde geçen zikir, dille Allâh’a hamd 
etmek, tesbih ve tekbir getirmek, nimetlerini anmak, bunları kalple 
hissetmek ve tefekkür etmek; kulluğun gereklerini akıl, beden ve mal 
ile yerine getirmek; namaz kılmak, dua ve istiğfarda bulunmak, kev-
nî âyetler üzerinde düşünmek mânâlarına gelir. Allâh’ı zikir; istiâze, 
besmele, takdis, tesbih, hamdele, tekbir, tehlîl, havkale (lâ havle velâ 
kuvvete illâ billâh), istiğfar, salavât şeklindeki ifadelerle yapılabilir. Ha-
san-ı Basrî g, kimseye hissettirmeden Allâh’ı anmanın sevabının çok 
büyük olacağını, ancak haram karşısında Allâh’ı hatırlayıp haramdan 
kaçınmanın daha da üstün olduğunu ifade etmiştir.174

171  Tirmizî, Zühd, 48/2382; Hâkim, 1: 579/1527. Krş. Müs lim, İmâ re, 152; Nesâî, 
Cihâd, 86

172   Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, et-Tibyân fî âdâbı hameleti’l-Kur’ân 
(Kuveyt: Dâru’l-Arûbe, 1409), s. 97.

173  Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ذكر” md.
174  Reşat Öngören, “Zikir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/zikir#1 (30.01.2019).
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Kul Kur’ân ile de Allâh’ı zikreder.175 Onu okur, anlar, tefekkür eder 
ve onunla amel eder. Diğer ibadetler de Allâh’ı zikir için emredilmiştir.176 
Mescidler ve camiler Allâh’ı zikretmek için yapılır.177 Her şey mü’mine 
Allâh’ı hatırlatır. Bilhassa ihsân ettiği nimetlerine bakarak devamlı O’nu 
hatırlarız.178

Allâh’ı zikretmek ve Allâh’ın kulunu zikretmesi her şeyden üstündür.179 
Melekler gece gündüz hiç usanmadan Allâh’ı zikrederler.180 Kâinâttaki 
diğer bütün varlıklar da Allâh’ı zikir hâlindedir. Allâh’ı en fazla zikreden 
varlıklar cemâdât, sonra nebâtât, sonra hayvanât, en son da insanlardır. 
Yani varlıklar içinde gafletin en koyusunu yaşayan insandır. İhtiyaç ve 
meşguliyetlerinin diğer varlıklara göre daha fazla olması sebebiyle o da-
ha fazla unutur. Diğer taraftan, “İnsan” kelimesinin “Nisyân: Unutma” 
kelimesiyle de alâkası vardır. İnsana çok şeyler kaybettiren bu gaflet ve 
nisyânın yegâne ilâcı ise “zikir”dir.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes, O’nu tesbîh 
eder. O’nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ne var ki 
siz, onların tesbîhini anlamazsınız. O, hilim sahibidir, bağışlayıcı-
dır.” (el-İsrâ 17/44)

Yüce Rabbimiz, âyet-i kerîmede bütün varlıkların kendisini tesbîh 
ettiğini beyan ederek biz insanları da zikir ve tesbîhe teşvik etmektedir. 
İnsana yakışan, Rabbinin emrine itaat ederek O’nu çokça zikretmek ve 
lâyık olduğu mertebeye yükselmektir. Zira hayvanlardan ve cansız varlık-
lardan daha aşağı bir durumda olmak, onun mükerremliğine yakışmaz. 
Bu sebeple Rabbimizin isimlerini çokça zikrederek, sabah akşam O’nu 
tesbih etmeliyiz. O’na isimleriyle hitap ederek dua etmeliyiz.181

175  Âl-i İmrân 3/58; Yûsuf 12/103-104; el-Hicr 15/6, 9; Tâhâ 20/1-4, 124; el-Ahzâb 
33/34; Yâsîn 36/11; es-Sâffât 37/3; Sâd 38/1; Fussilet 41/41-42; ez-Zuhruf 
43/5; Kâf 50/45; en-Necm 53/29; el-Kalem 68/51-52; el-Cin 72/17.

176  el-Bakara 2/198, 200, 203, 239; Tâhâ 20/14.
177  el-Bakara 2/114.
178  İbrâhim 14/5, 6; el-Ahzâb 33/9; Fâtır 35/3; Sâd 38/32.
179  el-Ankebût 29/45. Bkz. el-Bakara 2/200.
180  el-A‘râf 7/206; el-Enbiyâ 21/20; ez-Zümer 39/75; Fussilet 41/38; eş-Şûrâ 42/5.
181  Âl-i İmrân 3/41; el-En‘âm 6/118-119, 121, 138; el-Enfâl 8/45; Tâhâ 20/34; eş-

Şu‘arâ 26/227; el-Ahzâb 33/21, 41-42; el-Mü’min 40/65; el-Vâkı’a 56/74; el-
A‘lâ 87/14-15.
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Cenâb-ı Hak kullarına şöyle emreder:

“Rabbini gönülden ve korkarak, içinden hafif bir sesle sabah 
akşam zikret, gafillerden olma!” (el-A‘râf 7/205)

“Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel!” (el-Müzzemmil 73/8)

“Ey îman edenler! Allâh’ı çokça zikredin! O’nu sabah akşam 
aralıksız tesbih edin!” (el-Ahzâb 33/41-42)

Bu âyet-i kerîme, zikir için, diğer ibadetlerde olduğu gibi herhangi 
bir sınır tâyin etmemiştir. Dolayısıyla, insanın her hâlükârda Allâh’ı 
anması ve O’nu hiçbir zaman unutmaması istenir. İbn-i Abbas v bu 
âyet-i kerîmenin tefsîrinde şöyle demiştir:

“Allah Teâlâ kullarına farz kıldığı her farîzaya belli bir sınır tayin 
etmiştir. Bu hususta özür sâhibi olanların özürlerini de kabul etmiştir. 
Ancak zikir bunun dışındadır. Allâh Teâlâ onun için nihâyetine erişile-
bilecek bir sınır tâyin etmemiştir. Aklını kaybedenden başka zikri terk 
eden hiç kimsenin özrünü de kabul etmez. İnsanlara her hâlükârda zikir 
hâlinde olmalarını emretmiştir.”182

Kolayca yapılabildiği ve çok sevap kazandırdığı için, zikrin mâzereti 
de yok gibidir. Diğer ibadetler için mâzeret sayılabilen hastalık, yolculuk, 
çalışma gibi şeyler zikre mânî olmadığı gibi bilâkis onun için güzel bir fır-
sattır. Zira insan bu durumlarda, Allâh’ı daha çok hatırlama imkânı bulur.

Zikirden maksat, kalben Allâh’ı hatırlayıp anmak ve ona göre bir 
tavır almaktır. Yoksa Allâh’ın ism-i şerifini şuursuzca sadece dille söyle-
mek değildir. Dolayısıyla kişinin Cenâb-ı Hakk’ı her hâl ve hareketinde 
kalbiyle anması yani O’nu kalbinden hiç çıkarmaması en mühim zikirdir. 
Allâh’ı kalpten zikretmeye ise hiçbir durum mânî değildir.

Yüce Rabbimiz gerçek mü’minlerin ticaret ve alışveriş gibi dünya 
işleri esnasında bile Allâh’ı zikretmekten geri kalmayacaklarını haber 
verir.183 Yani bir mü’minin kalbi her an ve her hâlde Allâh’ı hatırlama-
lıdır.184 Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

182  Taberî, Câmiu’l-beyân, 22: 22; Kurtubî, 14: 197.
183  en-Nûr 24/37.
184  Âl-i İmrân 3/191; en-Nisâ 4/103; el-A‘râf 7/55; Yûnus 10/10; el-Kehf 18/23-

24; Tâhâ 20/42; el-Mü’min 40/55.
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“(O gerçek akıl sahibi) mü’minler, ayakta dururken, otururken 
ve yanları üzerinde yatarken dâimâ Allâh’ı zikrederler...” (Âl-i 

İmrân 3/191)

Hz. Âişe vâlidemizin bildirdiğine göre, Rasûlullah r, her ânında 
Allah Teâlâ’yı zikrederdi.185 Yani diğer ibadetlerin sıhhati için bazı 
şartlar gerektiği hâlde zikir için hiçbir şart koşulmamıştır. Abdestli 
abdestsiz her hâlde ve her zaman zikir yapılabilir.

Hattâ zikir en zor ve tehlikeli anlarda dahî terk edilmemelidir. Zira 
zikir, hayattaki zorlukları aşmada insana büyük bir destek sağlar. Hz. 
Mûsâ ile Hârûn u peygamber oldukları hâlde, Cenâb-ı Hak onları 
tebliğ için Firavun’a gönderirken:

“Sen ve kardeşin, birlikte âyetlerimi götürün! Beni zikretme 
hususunda ihmalkâr davranmayın!”186 tavsiyesinde bulunmuştur.

Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: 
«Benim hakîkî ve tam mânâsıyla kulum, savaşta kahramanlıkta 
kendisine denk olan düşmanıyla karşı karşıya geldiğinde bile beni 
zikreden kulumdur».”187 

Zorluklar, sıkıntılar, çok büyük meseleler bile o kulu Rabbini 
zikretmekten alıkoyamaz. Kişi zayıf olan düşmanı karşısında gâlip 
gelmekten emîn olduğu için huzurla Allâh’ı zikredebilir. Kendinden 
daha kuvvetli düşmanı karşısında da korkuyla Allah’tan yardım diler. 
Ancak kendisine denk olan, galip gelip gelemeyeceğini tam bilemediği 
düşmanı karşısında, o endişeli ortamda Allâh’ı zikretmesi hepsinden 
daha değerlidir.

Allâh’ı çokça zikretmenin neticesinde mü’min o hâle gelmelidir ki 
Allah zikredildiğinde kalbi ürpermelidir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Mü’minler o kimselerdir ki, Allâh’ın adı anıldığında yürek-
leri titrer, kendilerine Allâh’ın âyetleri okunduğunda bu onların 
îmanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.” (el-Enfâl 8/2)

185  Müslim, Hayz, 117; Ebû Dâvûd, Tahâret, 9/18; Tirmizî, Deavât, 9/3384; İbn-i 
Mâce, Tahâret, 11.

186  Tâhâ, 20/42.
187  Tirmizî, Deavât, 119/3580.
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Mekke’de çile ve sıkıntı içinde yaşadıkları hâlde, hicretten sonra 
kısmen rahata kavuştukları için biraz rehâvete kapılan bazı sahâbîleri 
Cenâb-ı Hak şöyle îkâz etmiştir:188

 “Îman edenlerin Allâh’ı zikretme ve O’ndan inen Kur’ân sebe-
biyle kalblerinin ürpereceği zaman daha gelmedi mi?..” (el-Hadîd 57/16) 

İnsan kalbinin canlanarak huzur bulması, ancak Cenâb-ı Hakk’ın 
zikriyle mümkündür.189 Nebî r, “Rabbini zikredenle zikretmeyen 
kimsenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir”190 buyurmuşlardır.

Kul Allâh’ı zikrettikçe Allah da kulunu zikreder. Âyet-i kerîmede 
şöyle buyrulur:

ي اَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ۪لي َوَل َتْكُفُروِن۟ ۪ٓ َفاْذُكُرون
“Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana 

nankörlük etmeyin!” (el-Bakara 2/152)

Allâh’ı az zikretmek ise münâfıkların vasfıdır.191 Onlar namazı hızlı 
kılarak tesbihâtı pek az yaparlar.192

Şeytan, nefis, hevâ, heves, mal, mülk ve evlat kişiyi zikirden alıko-
yar. Dünya nimetlerinin bolluğu da bazı insanlara zikri unutturabilir.193 
Mü’minlerle alay etmek de insana Allâh’ın zikrini unutturur.194 Cenâb-ı 
Hak şöyle îkâz buyurur:

“Ey îman edenler! Sakın mallarınız ve evlâtlarınız, sizi Allâh’ı 
zikretmekten alıkoymasın! Kim böyle yaparsa, işte onlar, hüsrâna 
uğrayanların tâ kendileridir.” (el-Münâfikûn 63/9)

Dünya nimetleri insanı namazdan, tevhidden, duadan, cihaddan 
ve bilcümle farz ve menduplardan alıkoyarsa o kimsenin hüsrana uğ-
rayacağı, büyük bir pişmanlık yaşayacağı âşikârdır.195

188  Süyûtî, Lübâb, s. 227.
189  er-Ra’d 13/28.
190  Buhârî, Deavât, 66.
191  en-Nisâ 4/142.
192  Muvatta’, Kur’ân-ı Kerîm, 46; Müslim, Mesâcid, 195.
193  el-Furkân 25/18.
194  el-Mü’minûn 23/110.
195  İbn Atıyye el-Endelüsî, el-Muharraru’l-vecîz fî tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz, thk. Abdü’s-

Selam Abdü’ş-Şâfî Muhammed, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1422, 5: 315;
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İnsanın Allâh’ı unutarak çokca konuşması kalbini katılaştırır. Kalbi 
katı olan kimse ise Allah’tan en uzak kişidir.196 Âyet-i kerîmede şöyle 
buyrulur:

“...Allâh’ı zikretmek hususunda kalbleri katılaşmış olanlara 
yazıklar olsun!..” (ez-Zümer 39/22)

Kalbi zikirden gafil kalan kimse hevasına uyar.197 Böyle insanlar, 
hem dünyada hem de âhirette büyük zarara uğrarlar. Âyet-i kerîmelerde 
onların bu kötü hâli şöyle haber verilir:

“Kim benim zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz onun hakkı, dar 
bir geçimdir ve biz onu, kıyâmet gününde kör olarak haşrederiz.” 
(Tâhâ, 20/124)

Yani kim Allâh’ın emrinden, Rasûlü’ne indirdiği vahiyden yüz 
çevirir, ona muhâlefet ederse, onu bilmezden gelir de başka yollara sa-
parsa, dünyada huzur ve rahatlık bulamaz. Her ne kadar zâhiren rahat, 
istediğini yiyen, istediğini giyen bir insan gibi görünse de kalbi daralır, 
ruhu sıkılır, bir türlü yakîne ve hidayete ulaşamaz. Endişe, şaşkınlık ve 
şüphe içinde bocalayıp durur.198 Bir de peşine şeytan takılarak onu iyice 
helâke sürükler. Yüce Rabbimiz bunu şöyle haber verir:

“Rahmân’ın zikrini (Kur’ân’ı) görmezden gelen kimseye bir 
şeytan tahsis ederiz; artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru 
yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar.” 
(ez-Zuhruf 43/36-37)

Kur’ân’dan, onun beyan ettiği helâl-haram, emir ve nehiylerden, 
bir de Allâh’ı zikretmekten yüz çeviren, bunları görmezden gelen kim-
seye bir şeytan musallat olur. Onu haramlara ve mâsiyetlere sevkeder, 
helâllerden ve tâatlerden alıkoyar.

Kıyamet günü kabrinden kalkınca da bu şeytan onun elinden tutar 
ve cehenneme atılıncaya kadar yanından hiç ayrılmaz.199 Sonunda 

 Ebû Muhammed İzzüddîn Abdülazîz b. Abdisselâm, Tefsîru’l-Kur’ân, thk. Dr. 
Abdullah b. İbrahim el-Vehbî (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1416), 3: 322.

196  Tirmizî, Zühd, 62/2411. Ayrıca bkz. Muvatta’, Kelâm, 8.
197  el-Kehf 18/28.
198  İbn Kesîr, Tefsîr, 5: 322-323.
199  İz b. Abdüsselâm, Tefsîru’l-Kur’ân, 3: 155.
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gözü, kulağı zikre perdeli olan bu tür kimselerin karşısına cehennem 
bütün dehşetiyle dikilir.200

Bu sebeple Rasûlullah r Efendimiz her namazın sonunda “Al-
lâh’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk 
edebilme hususunda bana yardım eyle!” duasını yapmayı tavsiye 
etmişlerdir.201

6. İnfak
Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak maksadıyla kişinin kendi ma-

lından harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulun-
masına “infak” denir. Farz olan zekât ve gönüllü olarak yapılan her 
türlü hayır, infaka dâhildir. Kurân’da bir de “Allah yolunda infâk”tan 
bahsedilir. Bu öncelikle cihâd için yapılan harcamaları ifade eder. Aynı 
zamanda Allâh’a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslâm’a ve müslüman-
lara yardım ve fayda sağlayan her türlü harcama da Allah yolunda 
infak sayılmıştır.202

İnsanın tabiatında cimrilik sıfatı gâliptir.203 Onu kırıp da infakta 
bulunması oldukça zordur. Bu sebeple köle âzâd etmek, kıtlık vakti bir 
yetimi veya aç ve açıkta kalmış bir yoksulu doyurmak, bu tür hayırlar 
için infakta bulunmak sarp yokuşu aşmak olarak değerlendirilmiştir.204 
Nefsini ıslah ederek bu cimrilikten korunan ve sarp yokuşu aşabilen 
kişi kurtulur ve cömertlik vasfını kazanır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“O hâlde gücünüz yettiğince Allâh’a isyandan kaçının. Dinleyin, 
itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimrili-
ğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (et-Teğâbun 64/16)

İnsanın sahip olduğu mal ve mülkün asıl sahibi Allah Teâlâ’dır. 
O’nun emanet olarak verdiği bu nimetlerden yine O’nun kullarına infakta 

200  el-Kehf 18/100-101.
201  Ahmed, 5: 244-245; Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1522; Nesâî, Sehv, 60/1301.
202  Mustafa Çağrıcı, “İnfak”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.

org.tr/infak (01.02.2019).
203  Âl-i İmrân 3/180; en-Nisâ 4/37, 128; İsrâ 17/100; Haşr 59/9; Me’âric 70/19-

21; Fecr 89/15-20; ‘Adiyât 100/6-8.
204  el-Beled 90/11-18.
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bulunmak gerekir.205 Yüce Rabbimiz, zengin müslümanların mallarında 
yardım isteyenlerin ve yoksulların hakları bulunduğunu bildirir.206 Bu 
sebeple imkânı olan mü’minler, bir özür sebebiyle çalışamayan veya 
kazancı ihtiyaçlarına yetmeyen kimselere infak etmelidirler.

Allâh’ın kendisine lütfettiği nimetleri Müslüman kardeşleriyle pay-
laşabilmek, mü’minin önemli bir vasfıdır.207 Gerçekten îman eden takvâ 
sahibi kimseler infak ederler. Bunların îman ve namazdan sonra en 
mühim vasıfları, Allâh’ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden infak 
etmeleridir.208 İbrahim u gibi kerîm insanların güzel hasletlerinden 
biri de gönülden infak/ikram edebilmek209 ve diğergam olmaktır. Yüce 
Rabbimiz şöyle buyurur:

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla 
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân 3/92)

İnfak, ölmeden evvel daha dünyada iken ve imkân elde iken yapıl-
malıdır.210 Bir Müslüman her durumda infak etmelidir. Zira Rabbimiz 
gizli-açık, gece-gündüz, bollukta-darlıkta hâsılı her durumda infak et-
memizi istemektedir.211 Ancak infakta da ölçülü olmak, dâimâ dengeyi 
korumak gerekir.212

Toplumdaki fakirleri bulup ihtiyaçlarını gidermek müslümanların 
bir sorumluluğudur.213 İnfak ederken yakınları, yetimleri ve kimsesizleri 
öncelikle koruyup gözetmelidir.214

İnfak hem geçici olan dünya hayatına hem de sonsuz hayata bir 
yatırımdır.215 Şunu da unutmamak lâzımdır ki infak edilen mal hiçbir 

205  el-Bakara 2/3; en-Nûr 24/33; el-Hadîd 57/7.
206  ez-Zâriyât 51/19; el-Meâric 70/24-25.
207  el-Bakara 2/3; el-Enfâl 8/3; er-Ra’d 13/22; el-Hac 22/35; es-Secde 32/16.
208  el-Bakara 2/3; Lokmân 31/3.
209  ez-Zâriyât 51/24-28.
210  el-Bakara 2/3; İbrâhim 14/31; el-Enfâl 8/3; er-Ra’d 13/22; el-Hac 22/35; el-

Münâfikûn 63/10; en-Nûr 24/33; Fâtır 35/29; el-Kasas 28/54; eş-Şûrâ 42/38; 
en-Nahl 16/75; es-Secde 32/16; et-Talâk 65/7.

211  el-Bakara 2/274; Âl-i İmrân 3/134; İbrâhim 14/31; el-Hadîd 57/10.
212  el-İsrâ 17/26-29; el-Furkân 25/67.
213  el-Bakara 2/273.
214  el-Bakara 2/215.
215  el-Bakara 2/261.
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zaman eksilmez, bilakis bereketlenir.216 İnfak eden mü’min bunun kar-
şılığını daha fazlasıyla elde eder.217 Bu sebeple infakı ancak önemini ve 
anlamını kavrayabilenler yapabilirler.218

İnfak Allâh’a yaklaşmaya ve O’nun rızasını kazanmaya vesile olur.219 
İnfak edenler, büyük mükâfat kazanırlar ve ahirette üzülmezler.220 İyilik-
lerin sevabı umumiyetle bire on verilirken Allah yolunda infakın sevabı 
bire yedi yüzdür.221 İnfak sonunda sâhibini cennete götürür.222

İnfak ederken dikkat edilmesi gereken bir kısım incelikler vardır. 
Onları şöyle sıralayabiliriz:

– Kişi sevdiği şeylerden verebilmelidir.223

– Başa kakmadan ve gönül kırmadan infak etmelidir.224

– Riyâdan, gösterişten uzak durmalıdır.225

– İnfak ederken nezakete dikkat etmelidir.226

– Hakikî ihtiyaç sahipleri tesbit edilmelidir ki infak yerini bulsun.227

7. Şükür
Şükür, Allah Teâlâ’dan gelen nimetleri bilmek, O’na olan minnet-

tarlığımızı ifade etmek, bu nimetlere söz ve fiille mukabelede bulunmak 
ve O’nun emirlerine itaat edip günahlardan uzak durmak sûretiyle 
nimetin gereğini yapmaktır.228 Şükür; ilim, hâl ve amelden teşekkül 

216  Sebe’ 34/39.
217  el-Bakara 2/245, 265, 270, 272, 274; et-Tevbe 9/121; el-Enfâl 8/60; el-Kasas 

28/54; el-Hadîd 57/11, 18; et-Teğâbun 64/17; el-Müzzemmil 73/20.
218  Yâsîn 36/47.
219  et-Tevbe 9/99.
220  el-Bakara 2/262, 274; Fâtır 35/29.
221  el-Bakara 2/261.
222  Âl-i İmrân 3/15-17; er-Ra’d 13/22; el-Hadîd 57/7.
223  el-Bakara 2/177, 267; Âl-i İmrân 3/92; el-Münâfikûn 63/10.
224  el-Bakara 2/260-264.
225  el-Bakara 2/264, 271; en-Nisâ 4/38.
226  el-Bakara 2/271; el-İsrâ 17/28; el-Mü’minûn 23/60-62.
227  el-Bakara 2/273.
228  Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü’l-muhît, “şkr” md.; Lisânü’l-ĶArab, “şkr” md.; Fahreddin 

er-Râzî, 19: 86.
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eder. İlim, hâli; hâl de ameli meydana getirir. İlim, nimetin kimden 
olduğunu bilmek; hâl, nimet sebebiyle duyulan neşe ve sürûr; amel 
ise nimet sahibinin istediği şeyleri yerine getirmektir. İnsanlara karşı 
duyulan minnettarlığa “teşekkür” denir. Şükrün zıddı “küfrân-ı nimet: 
Nimeti inkâr etmek ve örtmek, görmezden gelmek”, diğer bir ifadeyle 
“nankörlük”tür. “Hamd”, şükürden daha geniş bir mânâ ifade eder. 
Zira bir kişi hem iyilikleri hem güzel vasıfları sebebiyle övülür. Şükür 
ile teşekkür ise sadece iyiliklere karşı edilir.229

Allah Teâlâ kullarına lütfettiği nimetlerin anılmasını, bilhassa îman ve 
ilim nimetlerinin tebliğ edilerek230 onlara şükredilmesini ister. Zira şükür 
kul olmamızın bir îcâbıdır. Allah Teâlâ kullarına şükrü şöyle emreder:

“Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana 
nankörlük etmeyin!” (el-Bakara 2/152)

“Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından 
çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” 
(en-Nahl 16/78)

“Artık, Allâh’ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, 
eğer (gerçekten) yalnız Allâh’a ibadet ediyorsanız, onun nimetine 
şükredin.” (en-Nahl 16/114)

“Hayır! yalnız Allâh’a kulluk et ve şükredenlerden ol!” (ez-Zümer 

39/66)

Şükür bir kulluk borcudur. Bazı âyetlerde Allâh’ın lutufları sayılarak, 
“hâlâ şükretmeyecekler mi?”, “…fakat insanların çoğu şükretmez-
ler”, “ne kadar az şükrediyorsunuz!” buyrularak bu kulluk vazifesini 
îfâ etmeyenler îkâz edilir.231 Zira kullar şükür imtihanındadırlar. Allâh’ın 
kullarına lûtfettiği maddî ve mânevî pek çok nimetleri vardır.232 Bun-
lardan, muhtelif hatalarına rağmen Allâh’ın onları mağfiret etmesi,233 

229  İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî ğarîbi’l-hadîs, 2: 493; Mustafa Çağrıcı, “Şükür”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sukur (07.02.2019).

230  ed-Duhâ 93/11.
231  Meselâ bkz. el-A‘râf 7/10; en-Neml 27/73; Yâ-sîn 36/35, 73; el-Mülk 67/23.
232  Meselâ bkz. el-Mâide 5/6; en-Nahl 16/14; el-Hac 22/36.
233  el-Bakara 2/52.
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onlara yardım etmesi,234 kurtarıcı âyetler göndermesi,235 duyu ve idrak 
kâbiliyeti vermesi236 gibi nimetler zikredildikten sonra, “umulur ki şük-
redersiniz” buyrularak nimetlerin şükür konusunda bir imtihan vâsıtası 
olduğuna dikkat çekilir.

Şükrün îman ile çok sıkı bir bağı vardır. Şükür, insandaki îman 
ve itaatin bir göstergesidir. Bu sebeple Allâh’a en çok şükreden kullar 
peygamberler olmuştur.237 Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Ey îman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından 
yiyin, eğer siz yalnız Allâh’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” 
(el-Bakara 2/172. Krş. Yûnus 10/22-23)

“Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan 
edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu 
gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.” (el-İnsân 76/2-3)

Allah Teâlâ kullarının nâil oldukları nimetlere şükretmelerinden râzı 
olur, bu sebeple onları mükâfatlandırır ve onlara azab etmez.238

Şükür insan için bu kadar mühim olduğu için şeytanın ilk hedefi de 
insanı şükürden alıkoymaktır. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, 
ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturaca-
ğım. «Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, 
sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden 
bulmayacaksın!» dedi.” (el-A‘râf 7/16-17)

Maalesef şeytan bu sözünde başarılı olmuş görünmektedir. Zira 
insanlar arasında şükürsüzlük yayılmıştır. Yüce Mevlâmız şöyle buyurur:

“…Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır.” (Sebe’ 34/13)

Ancak şunu bilmelidir ki şükrün faydası insanın kendisinedir. Bunu 
en güzel şekilde ifade eden bir âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Şükre-
den ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o 

234  el-Enfâl 8/26.
235  el-Mâide 5/89.
236  en-Nahl 16/78; el-Mü’minûn 23/78; es-Secde 32/9.
237  İbrâhim 14/37; en-Nahl 16/120-122; el-İsrâ 17/3; en-Neml 27/19.
238  Âl-i İmrân 3/144-145; en-Nisâ 4/147; ez-Zümer 39/7; el-Kamer 54/33-35.
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bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir.” 
(en-Neml 27/40; Lokmân 31/12)

Bir kul şükretmediğinde bunun Allâh’a bir zararı olmadığı gibi 
şükrettiğinde de O’na faydası olmaz. Fayda da zarar da kula âittir. Şük-
rederse kendisi kazanır, Allâh’a olan minnet borcunu öder ve Allâh’ın 
ona olan nimetleri artar. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Hani Rabbiniz, ‘Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok 
vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetli-
dir!’ diye bildirmişti.” (İbrâhim 14/7)

Âyetten anlaşıldığına göre şükür, insan üzerindeki maddî-mânevî 
bütün nimetleri artırır. Zira çevremize baktığımızda şükür ehlinin daha 
fazla nimete nâil olduğunu müşâhade ederiz. Mânevî nimetlerin zirvesi 
ise Allah muhabbetidir. Allah Teâlâ’nın çeşit çeşit nimetlerine nâil olan 
bir kul devamlı O’nun rahmeti ve cömertliği üzerinde tefekkür eder. 
Kâinata ibret nazarıyla bakarak Rabbinin varlığının ve azametinin delil-
lerini görür.239 Bu minval üzere devam ettikçe Allâh’a olan muhabbeti 
ve hayranlığı artar. Daha sonra bir kademe daha ileri giderek nimetten 
ziyade onun sahibiyle meşgul olmaya başlar, himmeti yükselir, alâka 
ve muhabbetini O’na yöneltir. Şükür sayesinde mânen zenginler ve 
yükselir. Ebû Bekir eş-Şiblî bu hâle işaretle şöyle der: “Şükür nimeti 
değil nimeti vereni görmektir.”240

Şükretmeyen bir kimse ise azâba uğrar. Îmana ve şükre sarılan 
insanların ilâhî azaptan kurtulduğunu ifade eden âyet-i kerîmede şöyle 
buyrulur:

“Eğer siz îman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap 
etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (en-Nisâ 4/147)

İnsanlar birbirlerine de teşekkür etmelidirler. Bir Müslüman öncelikle 
anne babasına, sonra da kendisine iyilik eden diğer insanlara teşekkür 
etmelidir.241 Ahmed bin Hanbel’in şu sözü, iyilik eden birine teşekkür 
etmenin ve kadir kıymet bilmenin en güzel örneklerinden biridir:

239  Lokmân 31/31.
240  Kuşeyrî, er-Risâle, 2: 492.
241  Lokmân 31/14; el-Ahkâf 46/15-16; el-İnsan 76/9.
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“Kırk yıl boyunca kıldığım her namazdan sonra Şâfiî için dua ettim. 
Zira bende gördüğünüz bu ilimlerin çoğunluğu Şâfiî’den gelmektedir.”242

8. Sabır
Bir şeyi engellemek, tutmak mânâsına gelen sabır; başa gelen 

üzüntü, sıkıntı ve belâlar karşısında direnç göstermek demektir. Sabır, 
olumsuzlukları müsbete çevirmek için gösterilen metanet; nefsi, aklın 
ve dinin gerekli kıldığı şey üzerinde bağlı tutmak veya bunların men 
ettiği şeyden men etmektir.243 Sabır, nefsi hevâdan engelleyip vazgeçir-
mek, onu hoşlanmadığı, kendisine ağır gelen şeyleri yapmada kararlı 
hâle getirmektir.244 Sabır, musibetlerden gelen acılar sebebiyle Allâh’ı 
başkalarına şikâyet etmekten vazgeçmektir.245 Sabır, elden gidene 
yakınıp dövünmemektir.246

Bir kısım âyetlerde görüldüğü üzere sabır, Allâh’ın kullarına kesin 
olarak emrettiği, terkini yasakladığı bir davranıştır.247

En çok sabır imtihanından geçen insanlar peygamberlerdir. Al-
lâh’ın dinini tebliğ ederken yalanlanmış, işkence ve eziyetlere mâruz 
kalmış, yurtlarından sürülmüş ve hattâ şehid edilmişlerdir. Eyyûb u 
18 yıl hastalıkla imtihan edilmiş, sabrı yüklenmiş, “Biz onu sabreden 
bir kul bulduk” övgüsüne mazhar olmuştur. Nuh u 950 sene kav-
miyle uğraşmış, buna rağmen çok az kişi îman etmiştir. İbrahim u 
ateşe atılmış, rüyasında oğlunu kurban etmesi emredilmiş, Nemrud’un 
zulümlerine mâruz kalmıştır. Yakup u küçük yaşta evlâdı Yûsuf’u 
kaybetmiş ve yıllarca acısını yüreğinde taşımıştır. Yûsuf u kuyuya 
atılmış, köle diye satılmış, iftiralara uğrayarak zindanlara kapatılmıştır. 

242  İbn Abdilberr, el-İntikâ, s. 76.
243  Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-muhît, s. 421, “s-b-r” mad.: 537, “h-b-s” mad.; Râgıb 

el-İsfehânî, el-Mufredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, s. 273, “s-b-r” mad.
244  Mâturîdî, Te’vîlâtu’l-Kur’ân, İstanbul: Mizan Yayınevi, 2005/2010, 10: 418.
245  Seyyid Şerîf Cürcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut: Mektebetu Lübnân, 1985, s. 131, 

“s-b-r” mad.
246  el-Bakara 2/155; Cevherî, İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh, thk: Ahmed ‘Abdulğafûr 

‘Attâr. Beyrut: Dâru’l-’İlm li’l-Melâyîn, 1984, s. 706.
247  Âl-i ‘İmrân 3/186; Lokmân, 31/17; eş-Şûrâ 42/43; Zemahşerî, 5: 418; Râzî, 

27: 183; Beydâvî, 3: 341.
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Sabır, peygamberlerin en bâriz vasfıdır. Ashab-ı Uhdûd’un kazarak ateş 
doldurduğu hendeklerde dinleri uğruna yanarak can veren, adı sanı 
bilinmeyen mü’minler de sabır kahramanlarıdır. “Rabbim Allah’tır” 
dedikleri için bir çukura gömülerek testereyle vücudu baştan aşağı 
ikiye ayrılan ve demir taraklarla etleri taranan mü’minler248 de sabra 
en güzel misaldir.

Peygamberler içinde en fazla çile çemberinden geçen ise Rasû-
lullah r Efendimiz’dir. İslâm’ın ilk yıllarında ashâbıyla birlikte bütün 
zorluklara rağmen îmana dâvetten vazgeçmemiş, risalet vazifelerine 
sabırla devam etmişlerdir.249 Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihandan 
geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden 
ve Allâh’a ortak koşanlardan birçok üzücü şeyler işitirsiniz. Eğer 
sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardan-
dır.” (Âl-i İmrân 3/186)

Allah Teâlâ mü’minleri, kalabalık düşman ordularına karşı zaferle 
müjdelemiştir. Ancak bunun için bir şart vardır: Sabretmek ve takvâ 
sahibi olmak.250 Zira Allâh’ın yardımı ancak sabredenlere ulaşır. Hattâ 
Müslümanlar düşmanlarından daha sabırlı olmalıdırlar.251 Âyet-i kerî-
mede şöyle buyurulur:

“Ey îman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana 
karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allâh’a karşı 
gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz.” (Âl-i İmrân 3/200)

Mü’minler Allah’tan sabır istemeli,252 birbirlerine hakkı, sabrı ve 
merhameti tavsiye etmeli, bu konuda birbirleriyle yardımlaşmalıdırlar.253 
Devamlı Allah’tan sabır istemelidirler. Nitekim Yüce Rabbimiz, “Sabır 

248  Buhârî, Menâkıb 25; İkrâh 1, Menâkıbu’l-Ensâr 29, Ebû Dâvûd, Cihâd, 97.
249  İbrâhim 14/12; el-Enbiyâ 21/8; el-Kalem 68/48.
250  Âl-i İmrân 3/123-125; el-Enfâl 8/9, 65-66; Kurtubî, 5: 297-300; Beydâvî, 1: 

292-293.
251  Zemahşerî 1: 682; Râzî, 9: 160; Beyzâvî, 1: 137.
252  el-Bakara 2/250; el-A‘râf 7/126.
253  el-Beled 90/17; el-Asr 103/1-3.
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ve namazla Allah’tan yardım isteyin”254 buyurur. Bu sebeple Rasûlul-
lah r bir sıkıntı ve zorluğa maruz kalınca hemen namaza koşarlardı.255

İsrailoğulları Tâlut komutasında Câlut’un ordusuyla savaşmak üzere 
karşı karşıya gelmişti. Tâlût’un ordusunda îmanı zayıf askerler vardı. 
Bunlar, Câlut’un ordusunun üstünlüğünü görünce korkuya kapılmış 
ve gevşemişlerdi. Îmanı güçlü olanlar onları şöyle uyarmışlardı: “Nice 
az birlik vardır ki, Allâh’ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir, 
Allah sabredenlerle beraberdir.” Savaş başlamak üzereyken güçlü 
îman sahipleri şöyle yakarmışlardı: “Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize 
sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!” (el-Bakara 2/49-51)

Hayatta dâima büyük küçük imtihanlar olacaktır. İlahi imtihanlar-
da sonuna kadar sabırla beklemek gerekir.256 Bunlara sabredilebilirse 
mükâfatı çok büyük olur. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan 
ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Rasûlüm!) 
Sabredenleri müjdele.” (el-Bakara 2/155)

“…Kim Allah’tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel 
davrananların mükâfatını zayi etmez.” (Yûsuf 12/90)

İnsanlar da birbirlerine muhtelif yollarla sıkıntı ve meşakkat vere-
bilir, birbirlerine muhtaç duruma düşebilirler. Tüm bunlara sabretmek, 
yardıma muhtaç olanlara yardım etmek gerekir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur:

“Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım 
sabredecek misiniz!” (el-Furkân 25/20)257 

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan 
davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda 
düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş! Bu 
sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir, yine buna ancak (fazîlet-
lerde) büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir.” (Fussılet 41/34-35)

254  el-Bakara 2/45, 153.
255  Taberî, Câmiu’l-beyân, 1: 618-619.
256  el-En‘âm 6/34; el-Kamer 54/27.
257  Taberî, Câmiu’l-beyân, 17: 423-425; Mâturîdî, 10: 238.
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Musîbet ve ibtilâlara sabırdan daha mühimi ise, sâlih amelleri de-
vam ettirme ve günahlardan kaçınma husûsunda gösterilen sabırdır. 
Mü’minlerin en mühim vasıflarından biri, işte tüm bu alanlarda göste-
rilecek olan sabırdır.

Allah Teâlâ, her zaman sabredenlerle beraberdir.258 Onları sever,259 
sabır ve takvâlarıyla güzel davranışlarda bulunanların ecirlerini asla zâyi 
etmez.260 Aksine onlara kat kat mükâfat verir.261 Dünyada sırf Allah 
rızası için sabredenleri, cennete girdiklerinde melekler tebrik ederler.262 
Sabredenleri dünyada ve ahirette güzel bir âkıbet beklemektedir. Bu 
âkıbet dünyada zafer, sevinç, ferahlık ve kurtuluştur.263 Âhiretteki ecirleri 
ise dünyadakinden çok daha üstün ve ebedîdir.264 Âyet-i kerîmelerde 
şöyle buyrulur:

“Sizde bulunanlar tükenip gider, ama Allâh’ın katındakiler 
kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin/
sabredenlerin ecirlerini, yapmış olduklarının daha güzeliyle vere-
ceğiz.” (en-Nahl 16/96)

“(Rasûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gel-
mekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allâh’ın 
(yarattığı) yeryüzü geniştir. yalnız sabredenlere, mükâfatları he-
sapsız ödenecektir.” (ez-Zümer 39/10)

9. Tevekkül ve Teslîmiyet
Tevekül, kalbin yalnız Allâh’a güvenmesi demektir. Zira Allah her-

şeye vekildir, mü’minlerin mevlâsı, koruyup gözeteni ve yardımcısıdır. 
O Vekîl’dir, Velî’dir, Mevlâ’dır ve Nasîr’dir. Her an ve her durumda 
güvenilecek yegâne mercîdir.265 O, kuluna yeter.266 Bu sebeple Rabbimiz 
şöyle buyurmuştur:

258  el-Bakara 2/153, 249; el-Enfâl 8/46, 66.
259  Âl-i İmrân 3/146.
260  Hûd 11/115; Yûsuf 12/90.
261  en-Nahl 16/96. Bkz. en-Nisâ 4/25.
262  er-Ra’d 13/22-24.
263  Âl-i İmrân 3/199; Hûd 11/49; Râzî, 18: 9; Beydâvî, 2: 135.
264  en-Nahl 16/30, 41, 97; el-Kasas 28/54; ez-Zümer 39/10.
265  el-İsrâ 17/68.
266  ez-Zümer 39/36.
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ط
ـْح ِبَحْمِد۪ه  َوَتَوكَّْل َعَلى اْلَحّيِ الَّ۪ذي َل َيُموُت َوَسّبِ

َوَكٰفى ِب۪ه ِبُذنُوِب ِعَباِد۪ه َخ۪بيراً

“Asla ölmeyecek olan O diri varlığa (Allâh’a) dayanıp güven 
ve O’na hamdederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından 
haberdar olma konusunda O kendi kendine yeterlidir.” (el-Furkân 25/58)

“Mü’minler yalnız Allâh’a güvensinler.” (Âl-i İmrân 3/160)

O’na tevekkül etmek, îmanın bir gereğidir ve îmanı olgunlaştırır.

Allah Teâlâ kendisine tevekkül edilmesini emreder ve kendisine 
güvenip dayanan kullarını sever.267 

Tevekkül tedbir almaya mani değildir. Zira tedbirli olmak da Al-
lâh’ın emridir.268

Tevekkülle birlikte Allâh’a gönül huzuruyla teslimiyet göstermeli 
ve O’ndan râzı olmalıdır.269

Peygamberlerin hayatı tevekkül ve teslimiyet konusunda en güzel 
misallerle doludur.270 Abdullâh bin Abbâs v’nın rivâyetine göre “Allah 
bize yeter, O ne güzel vekîldir” sözünü İbrâhim u ateşe atılırken 
söylemiştir. Rasûlullah r Efendimiz de bu sözü; “Müşrikler size karşı 
toplandılar, başınızın çâresine bakınız!” denildiğinde söylemişlerdir. Bu-
nun üzerine müslümanların îmanları artmış ve hep birlikte; “Allâh bize 
yeter, O ne güzel vekîldir!” diyerek, Allâh’a karşı büyük bir teslîmiyet 
örneği sergilemişlerdir.271

Cenâb-ı Hak bu tevekkül ehli müslümanları şöyle medheder:

“Birtakım insanlar onlara, «İnsanlar size karşı asker toplamışlar, 
onlardan korkun» dediler de bu, onların îmanlarını arttırdı ve «Allah 

267  Âl-i İmrân 3/160.
268  en-Nisâ 4/71, 102; el-Enfâl 8/60; Yûsuf 12/66-67.
269  Hûd 11/23; el-Hac 22/34-35; el-Fecr 89/28.
270  el-A‘râf 7/89; Yûnus 10/71; Hûd 11/56, 88; İbrâhim 14/11-12; Meryem 19/25; 

el-Kasas 28/22; es-Sâffât 37/99, 103; Sâd 38/42; ed-Duhân 44/23-24; el-
Mümtehine 60/4-5.

271  Bkz. Buhârî, Tefsîr, 3/13.
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bize yeter, O ne güzel vekildir!» diye cevap verdiler. Bunun üzerine 
Allâh’ın lutuf ve keremiyle kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan 
geri döndüler Allâh’ın rızâsına da uymuş oldular. Allah büyük lutuf 
sahibidir.” (Âl-i İmrân, 173-174)272

Cenâb-ı Hak, Mûsâ u’ın tevekkül ve teslîmiyetini şöyle anlatır:

“Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: «Ey Mûsâ! İleri 
gelenler seni öldürmek için hakkında müzâkere yapıyorlar. Derhâl 
(buradan) çık! İnan ki ben, senin iyiliğini isteyenlerdenim!» dedi. 
Mûsâ etrâfını kontrol ederek endişe içinde oradan çıktı: «Rabbim! 
Beni zâlimler gürûhundan kurtar!» dedi.” (el-Kasas 28/20-21)

Görüldüğü üzere Mûsâ u önce istişâre etmiş, sonra karar verip 
azmetmiş, ardından tedbîrini almış ve duâya sarılarak netîceyi Allâh’a 
havâle etmiştir.

Hz. Yûsuf’un kardeşleri babaları Hz. Yakub’un huzuruna varmış 
izin istiyorlardı. Kardeşleri Bünyamin’i Mısır’a götürmek istiyorlardı. 
Tevekkül ve teslimiyeti en güzel şekilde açıklayan bu hâdise âyetlerde 
şöyle anlatılır:

“ya‘kūb şöyle cevap verdi: «Aşılamaz engellerle kuşatılmanız 
hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle 
kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem!» 
Ona hepsi de kesin söz verince, «Söylediklerimize Allah şahittir» dedi.

Sonra şunu söyledi: «Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan 
girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir 
şeyi sizden savamam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben 
yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na 
güvenip dayansınlar.

Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde (emrine 
uymuş oldular. Fakat bu), Allah’tan gelecek hiçbir şeyi onlardan 
savamazdı; ancak ya‘kūb’un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı 
gidermiş oldu. Şüphesiz o, ilim sahibiydi, çünkü ona biz öğretmiştik. 
Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yûsuf 12/66-68)

272  Vâhidî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 135.
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Ya‘kūb u tedbirini almış, Rabbine tevekkül edip hükmüne teslim 
olmuş ve rahatlamıştı. Gerisi Allâh’ın takdirine kalmıştı. O ne dilerse 
ona râzı olacak ve bu sebeple de ayrıca sevap kazanacaktı.

10. Sıdk
Sıdk, söz ve davranışların doğru ve hakikate uygun olması, niyette 

dürüstlük demektir. Yani hakikati konuşmak, gerçeğe uygun bilgi ver-
mek, dürüst ve güvenilir olmak ve vaadine sadâkat göstermektir.

Sözün en doğrusu ve en güzeli Allâh’a âittir. Âyet-i kerîmede şöyle 
buyrulur:

“Allah -ki ondan başka hiçbir ilâh yoktur- elbette sizi kıyamet 
günü toplayacaktır, bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından 
Allah’tan daha doğru kim vardır!” (en-Nisâ 4/87. Bkz. en-Nisâ 4/122)

Sıdk, peygamberlerin en başta gelen sıfatıdır.273 İslâm ahlâkının en 
başta gelen umdelerinden biridir.274 Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Doğruyu (sıdkı) getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte 
kötülükten sakınanlar onlardır.” (ez-Zümer 39/33)

O hâlde Allah ve Rasûlü’nün sözlerine inanmalı, ilâhî ahlâk ile 
ahlâklanarak doğru ve dürüst bir insan olmalıdır. Şunu hiçbir zaman 
unutmamalıdır ki doğru ile yalan hiçbir zaman gizli kalmaz, mutlaka 
ortaya çıkar. Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçir-
mişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da 
mutlaka ortaya koyacaktır.” (el-Ankebût 29/3)

Bu durumda özü sözü bir, sâdık bir insan olmak en güzelidir.

Sâdık bir kulun vasıflarını Yüce Rabbimiz şöyle sıralar:

“yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl 
erdemli kişi Allâh’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygam-
berlere îman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş 

273  Yûsuf 12/46; Meryem 19/41, 54, 56; Yâsîn 36/52.
274  el-Mâide 5/75.
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olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaş-
ma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş 
zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ 
sahipleri bunlardır.” (el-Bakara 2/177)

“(Allâh’ın verdiği bu ganimet malları,) yurtlarından ve malların-
dan uzaklaştırılmış olan, Allah’tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allâh’ın 
dinine ve Peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte 
doğru olanlar bunlardır.” (el-Haşr 59/8)

“Mü’minler ancak Allâh’a ve Rasûlüne îman eden, ondan son-
ra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla 
savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” (el-Hucurât 49/15)

Allah Teâlâ sadâkat gösterenleri sadâkatları sebebiyle mükâfatlan-
dıracak,275 onlara lütuflarda bulunacaktır.276 Kıyamet günü, sâdıklara 
sadâkatlerinin fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedî kalacakları, 
zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, 
onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur.277

Bu mühim vasfı kazanabilmek için Yüce Rabbimizin şu emrine 
imtisâl etmek lâzımdır:

“Ey îman edenler! Allâh’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla 
beraber olun!” (et-Tevbe 9/119)

İnsan sâdık, doğru ve dürüst insanlarla beraber oldukça onlara 
benzemeye başlar.

11. Felâha Erenler
Felâh; necât, halâs, istenmeyen şeylerden kurtulmak, gâyeye ulaş-

mak; hayır, nîmet, refah ve saadet içinde bulunmak demektir.

Felâh, takvâ üzere güzel bir kulluk hayatı yaşayan mü’minin, dün-
yada nâil olacağı nîmet ve huzur ile âhirette kavuşacağı ebedî kurtuluş 
ve saadeti ifâde eder.

275  el-Ahzâb 33/24.
276  en-Nisâ 4/69.
277  el-Mâide 5/119.
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Felâh, cehennemden kurtulup cennete girmek ve Allâh’ın rızasını 
elde etmektir. Allâh’ın affına ve âfiyete mazhar olmak da felâh cümle-
sindendir. Hayrın bekasına ve ebedî kurtuluşa vesile olması sebebiyle 
cemaatle kılınan namaza da “felâh” denmiştir.278

Kurtuluş reçetesi olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerîm’de “Felâh” 
kelimesi ve müştakları kırk yerde geçer. 

Kısaca söylemek gerekirse insanın felâha erebilmesi, karşısına çıkan 
bütün nefsânî ve şeytânî mânîleri bertaraf etmesine bağlıdır.

Kimler Felâha Erebilir

Cenâb-ı Hakk’ın muhtelif âyet-i kerîmelerde beyan buyurduğuna 
göre;

· Kur’ân-ı Kerîm’den şüphe etmeyen ve onun rehberliğine tâbî 
olan, îman esaslarına, ibadetlerine ve diğer ilâhî hükümlere sıkıca sarılan 
ve âhiret endişesiyle takvâ üzere bir hayat yaşayan mü’minler felâha 
ereceklerdir.279 Zira takvâ duygularına sahip olmak, felâha ermenin en 
büyük âmilidir.280

· Hayra dâvet eden, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan mü’minler 
felâha ereceklerdir.281

Câfer-i Tayyâr Hazretleri, bu hususta bizler için güzel bir numûnedir. 
O, Habeşistan’a hicret edip orada 13 sene kaldı. Halkının çoğu hidâyete 
ermeden dönmedi. Rasûlullah r Efendimiz’in hasretiyle kavrulduğu 
hâlde uzak diyarlarda ve meşakkatler içinde emr bi’l-mâruf vazifesine 
devam etti. Tebliğ vazifesini hakkıyla îfâ ettikten sonra Efendimiz’in 
izniyle Medîne-i Münevvere’ye döndü. Allah Rasûlü’nün hayatında en 
fazla sevindiği hâdiselerden biri, Hz. Câfer’i görmek oldu. Ancak Câfer 
t Peygamber Efendimiz’in yanında doya doya kalamadı. Allah yolunda 
cihadlara katıldı ve bir sene sonra Mu’te’de şehâdet makâmına nâil oldu.

· Yine takvâsı sebebiyle fâizden uzaklaşan, sabreden, düşmana karşı 

278  Müslim, Salât 6, 12; Tirmizî, Salât 149; Nesâî, Ezan 3, 5.
279  el-Bakara 2/1-5; Lokmân 31/1-5.
280  el-Bakara 2/189.
281  Âl-i İmrân 3/104.
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vatanını koruyan, Allah yolunda cihâd eden ve O’na yaklaşıp rızâsını 
kazanmanın yollarını arayan mü’minler felâha ereceklerdir.282

Ashâb-ı kirâm, bütün varlıklarını Allah yolunda bezleder, hiç birşey-
leri kalmayınca yine bir yolunu bularak Allah yolundan geri kalmazlardı. 
Meselâ Abdullah bin Ebî Hadred t sarığını elbise olarak kullanmak 
mecbûriyetinde kalmıştı. Seleme bin Eslem t bir elbise verdi de 
onunla Hayber gazâsına çıkabildi. Ebû Abs bin Cebr t, Peygamber 
Efendimiz’e gelerek:

“–Yâ Rasûlâllah! Elimizde ne çoluk çocuklar için geçimlik, ne yol 
azığı, ne de elbise var!” dedi. Rasûlullah r ona bir elbise verdiler. O da 
bu elbiseyi sekiz dirheme satıp iki dirheme yol azığı olarak hurma satın 
aldı. İki dirhemini, âilesinin maîşeti için evine bıraktı. Dört dirhemine 
de kendisi için bir elbise satın aldı ve öylece sefere çıktı.283

· İçki, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları gibi şeytan işi birer 
pislik olan günahlardan kaçınan mü’minler felâha ereceklerdir.284

· Dünyevî menfaati çok bile olsa haram ve pis şeylerden ve bunların 
ticâretinden uzak duran akl-ı selîm sahibi bir mü’min, takvâ ehlidir ve 
felâha erecektir.285

· Hayır-hasenât terâzisi ağır gelen mü’min felâha erecektir.286 
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar 
şer işlemişse onu görür!” (ez-Zilzâl 99/7-8)

· Allâh’ın nîmetlerini tefekkür edip şükrüne koşan mü’min felâha 
erecektir.287

Âhirzamanda insanlığa lûtfedilen en büyük iki nîmet Kur’ân-ı Kerîm 
ve Ümmet-i Muhammed’den olma nîmetidir. Rahmân olan Allah Teâlâ, 
Kur’ân’ı insanlara öğreterek en büyük ihsânda bulunmuştur. Rasûlullah 

282  Âl-i İmrân 3/130, 200; el-Mâide 5/35.
283  Vâkıdî, Meğâzî, 2: 635.
284  el-Mâide 5/90.
285  el-Mâide 5/100.
286  el-A‘râf 7/8; el-Mü’minûn 23/101-102.
287  el-A‘râf 7/69.
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Efendimiz r, Cenâb-ı Hakk’ın ömrüne yemîn ettiği en güzel örnek 
şahsîyettir. Bu iki nîmeti hakkıyla idrâk edip onlar için Cenâb-ı Hakk’a 
sonsuz şükürler etmeliyiz…

· Rasûlullah r Efendimiz’e îman eden, ona tâzimde bulunan, 
düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen Kur’ân’a 
uyan kimseler felâha ereceklerdir.288

· Düşmana karşı sebât edip Allâh’ı çok çok zikreden mü’minler 
felâha ereceklerdir.289

· Rasûlullah r Efendimiz’e tâbî olarak mallarıyla canlarıyla cihâd 
eden mü’minler felâha ereceklerdir. Cenâb-ı Hak, onlar için altlarından 
ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. En büyük 
kurtuluş ve başarı da budur.290

Mal da emânettir, can da… Mühim olan kişinin elindeki imkânlar-
dan verebilmesidir.

· Rükûsuna, secdesine ve ibadetlerine dikkat eden ve hayır işlerine 
koşan mü’minler felâha ereceklerdir.291

· Namazlarını büyük bir huşû ile vaktinde ve tam olarak kılan, boş 
sözlerden ve faydasız işlerden yüz çeviren, zekâtı vermek, iyilikleri artır-
mak ve nefislerini temizlemek için sürekli faaliyet hâlinde olan, iffetlerini 
muhâfaza eden, kendilerine tevdî edilen her türlü emâneti koruyan ve 
verdikleri sözleri tastamam yerine getiren mü’minler felâha ereceklerdir.292

· Gözlerini harama bakmaktan sakınan, iffet ve namuslarını koru-
yan, -mecbûren görünen kısımları müstesnâ- güzelliklerini ve süslerini 
teşhir etmeyen, başörtülerini yakalarının üzerine kadar salan, nâmahrem 
insanların dikkatini çekmek için câzip hareketlerde bulunmayan, hatâ-
larından tevbe ederek Allâh’a yönelen mü’minler felâha ereceklerdir.293

288  el-A‘râf 7/157.
289  el-Enfâl 8/45.
290  et-Tevbe 9/88-89.
291  el-Hac 22/77.
292  el-Mü’minûn 23/1-11.
293  en-Nûr 24/31.
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· Aralarında hüküm vermesi için Allâh’a ve Rasûlü’ne çağrıldık-
ları zaman: “Baş üstüne! İşittik ve itaat ettik” diyen mü’minler felâha 
ereceklerdir.294

· Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara hakkını veren mü’minler 
felâha ereceklerdir.295

· Her zaman Allâh’ın tarafını tutan; babaları, oğulları, kardeşleri 
ve akrabaları bile olsa Allâh’a ve Rasûlü’ne karşı çıkanları sevip dost 
edinmeyen ve Allah’tan râzı olan mü’minler felâha ereceklerdir.296

Lâyıkına muhabbet, müstahakkına nefret…

Bunun en güzel misâlini Cenâb-ı Hak, Tebbet Sûresi’nde vermek-
tedir. Ebû Leheb, Efendimiz’in amcası olduğu hâlde Allah Rasûlü’ne 
düşmanlığı sebebiyle Cenâb-ı Hakk’ın ebedî lânetine müstahak olmuştur. 
Aynı zamanda o, Kur'ân'da ismi lânetle zikredilen tek Mekkeli müşrik-
tir. Uzaklardan köle olarak getirilen Zeyd t Allah Rasûlü’ne sadakati 
sebebiyle şereflerin en büyüğünü elde etmiş, ismi Kur’ân’da zikredilen 
tek sahâbî olmuştur. Tüm bunlardan anlıyoruz ki Allah için sevmek ve 
Allah için buğzetmek gerekiyor. Rasûlullah r böyle yapan mü’minlerin, 
îmanın halâvetini tadacağını ifâde buyurmuşlardır.297 Kalpte, Allah için 
buğz etme hassâsiyeti kaybolursa, gayr-i müslimlerin nefsânî hayat tarzını 
taklit neticesinde yavaş yavaş aradaki farklar ortadan kalkmaya başlar.

· Allâh’ın emirlerini dinleyip O’na itaat eden, nefsinin cimriliğinden 
ve mala düşkünlükten kendini kurtarıp müslüman kardeşlerine infâk 
ve îsârda bulunan, onları sevip kalbinde hiçbirine karşı en küçük bir 
kıskançlık ve burukluk duymayan mü’minler felâha ereceklerdir.298

· Farzları yerine getirdikten sonra bir taraftan maîşetini temin 
ederken diğer taraftan da Allâh’ı çok çok zikreden mü’minler felâha 
ereceklerdir.299

294  en-Nûr 24/51.
295  er-Rûm 30/38.
296  el-Mücâdele 58/22.
297  Buhârî, Îman, 9, 14; Müslim, Îman, 67.
298  el-Haşr 59/9; et-Teğâbün 64/16.
299  el-Cum‘a 62/10.
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· Nefsini tezkiye ederek her türlü kötülük ve günahlardan arınan, 
Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mü’minler felâha ereceklerdir.300

· Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Müslüman olan, kendisine yeterli rızık verilen ve Allâh’ın 
lûtfettiği nîmetlere kanaat eden kimse felâha ermiştir.”301

· Allâh’ın bir liğine inanıp şirkten uzak duran,302

· Rasûlullah r Efendimiz’in sünnetini takip eden303 ve

· Fitnelerden uzak kalabilen304 mü’minler felâha ereceklerdir.

Kimler Felâh Bulamaz

· Yalan sözlerle Allâh’a iftira eden veya O’nun âyetlerini yalan-
layan zâlimler ve mücrimler felâha eremezler.305

· Allah hakkında yalan uyduranlar, asla felâha eremezler.306

· Sihirbazlar felâha eremezler.307

· Allâh’a şirk koşan ve O’nu inkâr edenler felâha eremezler.308

Dünyaya imtihan için gelen insanın, tek hedefi bu imtihanda 
başarılı olup selâmete ermek ve gayretlerinin mükâfâtını ilâhî bir lûtuf 
olarak almaktır. Bunun tek yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in sunduğu “felâh 
reçetesi”ni tatbik etmektir. Kur’ân’ın takdim ettiği felâh reçetesini 
hakkıyla idrâk edip ondan istifâdeye başlayabilmek için de Kur’ân-ı 
Kerîm ile beraberliği artırmak ve onu hayatın merkezine yerleştirmek 
zarûrîdir.

Cenâb-ı Hak cümlemize bunu müyesser eylesin! Âmîn!

300  el-A‘lâ 87/14-15; eş-Şems 91/9-10.
301  Müslim, Zekât, 125. Ayrıca bkz. Tirmizî, Zühd, 35/2348.
302  Ahmed, Müsned, 3: 492; 4: 341.
303  Ahmed, Müsned, 2: 188.
304  Ahmed, Müsned, 2: 441.
305  el-En‘âm 6/21, 135; Yûnus 10/17; en-Nahl 16/116.
306  Yûnus 10/69.
307  Yûnus 10/77; Tâhâ, 20/69.
308  el-Mü’minûn 23/117.
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12. Allah Kimleri Sever?
Bir kul için en büyük hedef, kendisini yaratan, sayısız nimetler 

bahşeden ve her türlü iyiliği yapan Rabbinin sevgisini kazanarak O’na 
yaklaşabilmektir. Bütün kemâl sıfatlarıyla muttasıf olan ve her şeyin 
mâliki olan Allâh’ın sevgisini kazanmak, dünya ve âhiretin saadetine nâil 
olmak ve bütün dertlerden kurtulmak demektir. Cenâb-ı Hak kullarına 
lütufta bulunarak kimleri sevdiğini ve O’nun muhabbetine nâil olmak 
için neler yapmak gerektiğini Kur’ân-ı Kerîm’de bildirmiştir. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz:

Rasûlullah r Efendimiz’e İttibâ Edenler

Allâh’ın muhabbetini elde edebilmek için en mühim rehber, Rasû-
lullah r Efendimiz’dir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“De ki: Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız hemen bana tâbî olun 
ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı mağfiret eylesin! Allah, 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” (Âl-i İmrân 3/31)

Rasûlullah r Efendimiz’e ittibâ etmek, onun sünnet-i seniyyesine 
tâbî olmak; bizi Allâh’ın sevgisine eriştirmektedir. Zira Allah Rasûlü r; 
yaşayan, canlı bir Kur’ân-ı Kerîm’dir. Onun muazzam ve mükemmel 
ahlâkı, Kur’ân’dır. Kelâmullah olan Kur’ân’ı yaşayanlar ise onun sahibi 
olan Allah tarafından sevilirler. Allâh’ı sevmenin en büyük göstergesi 
de O’nun kelâmına ve elçisine uymaktır.

Mü’minler

Allâh’ın sevgisinin anahtarı, olmazsa olmaz şartı; tâlim buyurduğu 
esaslar ile kulun kendisine samimî bir kalp ile inanması, yani sahih bir 
îmandır. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Allah mü’minlerin dostudur.” (Âl-i İmrân 3/68. Bkz. el-Bakara 2/257)

“Allah, küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.” 
(el-Bakara 2/276)
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Muhsinler

Allah Teâlâ’nın sevdiği vasıflardan biri de ihsândır. Yani bir işi en 
güzel şekilde yapmak, cömertlik, infak, iyilikte bulunmak ve Allâh’ı 
görüyormuş gibi kulluk etmektir. Kulluğun ihlâs ve samimiyetle, zâhirî 
ve bâtınî güzelliğin kemâlinde edâ edilmesidir. Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Allah yolunda infâk ediniz de, kendi ellerinizle kendinizi teh-
likeye atmayınız. Bir de ihsanda bulununuz! Zira Allah, muhsinleri 
sever.” (el-Bakara 2/195)

Bir rivâyete göre bu âyet-i kerîmenin nüzûl sebebi şudur: Ensâr, 
tasaddukta bulunuyor, Allâh’ın dilediği kadar veriyorlardı. Ancak bir 
sene kıtlık olunca onlar da sadaka vermeyi azalttılar. Bunun üzerine 
bu âyet-i kerîme nâzil oldu.309

Demek ki Allah Teâlâ, kendi yolunda infâk eden, İslâm’ın yayılması 
ve öğretilmesi husûsunda tembellik göstermeyerek devamlı gayret eden 
ve ihsân duygusu içinde hâyatını devam ettirerek insanlara faydalı olmayı 
şiâr edinen güzel kullarını sevmektedir.

Cenâb-ı Hak, sevdiği takvâ sahibi muhsin kullarının nasıl davran-
dıklarını ve kendilerine ne mükâfatlar verildiğini şöyle beyan buyurur:

“Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takvâ sahipleri için 
hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek 
için yarışın! Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah 
yolunda infak ederler, öfkelerini yenerler, insanları affederler. 
Allah ihsân sahiplerini sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya 
kendilerine kötülük ettikleri zaman Allâh’ı hatırlarlar da hemen 
günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan 
başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar 
etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir 
bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada 
temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!” 
(Âl-i İmrân 3/133-136)

Cenâb-ı Hak diğer âyet-i kerîmelerde muhsinleri şöyle târif eder:

309  Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 6: 317; Vâhidî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 58-59.
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“Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri 
savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, 
yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever. Onların sözü 
şunu demekten ibaretti: «Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki 
aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı 
bize yardım et!» Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve âhiret 
nimetinin de güzelini verdi. Allah muhsinleri sever.” (Âl-i İmrân 3/146-148)

Rasûlullah r Efendimiz de ihsan şuurunu muhtelif yönleriyle tarif 
ederek, onun Allâh’ın muhabbetine vesile olduğunu beyan buyuruyor: 

“Allah (c.c), sizden biri bir iş yaptığında onu sağlam ve güzel 
yapmasını sever.”310

“Allah Teâlâ; cömerttir, cömertliği sever.”311

Tevekküle Sıkı Sarılanlar

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Sen onlara sırf Allâh’ın lutfu sayesinde yumuşak davrandın. 
Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır 
giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında 
onlara danış, karar verince de Allâh’a tevekkül et, doğrusu Allah 
kendisine tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmrân 3/159)

Çok Tevbe Edip Çok Temizlenenler

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri sever ve çok temizlenenleri 
sever!” (el-Bakara 2/222)

Temizlik hem beşerî bir mürüvvet hem de şer‘î bir vazifedir. Allah 
Teâlâ, hem zâhiri temizliğe dikkat ederek abdest ve guslüne ihtimâm 
gösteren, hem de nefsini günah, isyan, cimrilik ve tembellik gibi kötü 
hasletlerden tezkiye ederek mânevî temizliğe önem veren, yaptığı her 
işi takvâ temeli üzerine binâ eden kullarını sever.312

310  Tirmizî, Edeb, 41/2799; Beyhakî, Şuab, 6: 232/4929; Heysemî, 4: 98.
311  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 5: 332/26617.
312  et-Tevbe 9/107-108.
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Takvâ Sahipleri

Allah Teâlâ, üzerindeki emânetleri hakkıyla edâ eden, mü’min veya 
kâfir hiçbir kimseye ihânet etmeyen, verdiği söz hususunda Allah’tan 
korkarak sözüne sâdık kalan ve bilhassa Cenâb-ı Hakk’a verilen sözler 
üzerine hassâsiyetle titreyen, bu şekilde takvâ hayatı yaşayan kullarını 
sever. Şöyle buyurur:

“Hayır! (Gerçek onların dediği değil.) Her kim ahdine vefâ gösterir 
ve takvâ sahibi olursa, bilsin ki Allah müttakîleri sever.” (Âl-i İmrân 3/76) 

“Îman eden ve sâlih ameller işleyenler, hakkıyle takvâ sahibi 
olup îman ettikleri ve sâlih ameller işledikleri, sonra yine hakkıyla 
takvâ sahibi olup îman ettikleri, sonra da hakkıyla takvâ sahibi 
olup yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde, 
(haram kılınmadan önce) tattıklarından dolayı onlara günah yoktur. 
Allah muhsinleri sever.” (el-Mâide 5/93)

Görülüyor ki, bu âyette îman ve sâlih amel iki defa, takvâ da üç 
mertebe hâlinde zikredilmiş ve neticede ihsan mertebesine gelinmiştir 
ki, bu durum, çeşitli vecihlere ve takvâ mertebelerine işaret olabilir. 

Rasûlullah r Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Allah, takvâ sahibi, gönül zengini ve kendisini ibadete vere-
rek şan ve şöhretten uzak duran ve nefsinin ıslâhı ile meşgul olan 
kulunu sever.”313

“Rabbiniz, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesinde ezan 
okuyup namaz kılmasından hoşlanır ve şöyle buyurur: «Benim şu 
kuluma bakın! Ezan okuyor ve namaz kılıyor! Benden korkuyor. 
Kasem olsun bu kulumu affettim ve onu cennetime koydum!».”314

Bir kudsî hadiste, Allâh’ın muhabbetini elde etmenin yolu şöyle 
gösterilir:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: «Her kim benim bir dostuma düş-
manlık ederse, ben de ona harb ilân ederim. Kulum kendisine farz 

313  Müslim, Zühd, 11.
314  Ebû Dâvûd, Salâtü’s-Sefer, 3/1203.
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kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık 
kazanamaz. Kulum bana, (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle 
durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de 
(âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen 
ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana 
sığınırsa, onu korurum…”315

Bazı rivâyetlerde şu ilâve vardır: “…Akleden kalbi ve konuşan 
dili olurum.”316

Sabredenler

Cenâb-ı Hak, kendi yolunda sabırla mücâdele eden kullarını sev-
diğini şöyle ifâde buyurur:

“Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri 
bulunduğu hâlde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına ge-
lenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. 
Allah sabredenleri sever.” (Âl-i İmrân 3/146)

Zâhidler

Rasûlullah r Efendimiz’e bir adam geldi ve:

“–Yâ Rasûlâllah! Bana bir amel söyle ki onu yaptığımda beni Allah 
da sevsin insanlar da!” dedi. Allah Rasûlü r: 

“–Dünyaya karşı zâhid ol, ona rağbet gösterme ki Allah seni 
sevsin! İnsanların ellerinde bulunan şeylere karşı zâhid ol, (onları 
isteme) ki insanlar da seni sevsin!” buyurdular.317

Rasûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Allah Teâlâ, bakıma muhtaç ehl ü ıyâl sahibi olup dilencilik 
ve haram kazançtan kaçınan iffetli fakir mü’min kulunu sever.”318

315  Buhârî, Rikâk, 38. Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Fiten, 16; Ahmed, 6: 256; İbn-i 
Hibbân, Sahîh, 2: 58/347.

316  Taberânî, Kebîr, 8: 221/7880; Heysemî, 2: 248.
317  İbn-i Mâce, Zühd, 1.
318  İbn-i Mâce, Zühd, 5.
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Adâleti Ayakta Tutanlar

Cenâb-ı Hak kullarından dâimâ adâlet ister. Bunun hiçbir istisnâsı 
yoktur. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Eğer aralarında hükmedersen adâletle hükmet! Şüphesiz Allah, 
adâletli davrananları sever.” (el-Mâide 5/42)

“Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa ara-
larını düzeltin! Şayet biri ötekine saldırırsa, Allâh’ın buyruğuna 
dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın! Eğer dönerse aralarını 
adâletle düzeltin ve (her işte) adâletli davranın! Şüphesiz ki Allah, 
âdil davrananları sever.” (el-Hucurât 49/9)

“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan 
çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı ya-
saklamaz. Çünkü Allah, adâletli olanları sever.” (el-Mümtehine 60/8)

Bu âyet de gösteriyor ki, cihâdın asıl maksadı, düşmanlık değil, 
dostluğu umûmîleştirmektir.

Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Kıyâmet günü insanların Allâh’a en sevgili ve en yakın olanı 
âdil idârecidir. Allâh’ın en çok buğzettiği ve en uzağında olan da 
zâlim idârecidir.”319

Allâh’ın Rızâsından Başka Bir şey Düşünmeyenler

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah 
yakında öyle bir kavim getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allâh’ı 
severler; mü’minlere karşı yumuşak ve şefkatli, kâfirlere karşı da 
izzetli ve şiddetlidirler. Bunlar, Allah yolunda cihâd ederler ve hiç-
bir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allâh’ın bir lûtfudur, 
onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi 
bilendir.” (el-Mâide 5/54)

Allâh’a inanan kişilere şefkatli, inkâr edenlere karşı sert davranmak, 

319  Tirmizî, Ahkâm, 4/1329.
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hiç kimseye aldırmadan Allah yolunda koşturmak kişiyi O’nun sevgisine 
nâil eylemektedir.

Yek Vücûd Olarak Allah Yolunda Cihâd Edenler

Allah Teâlâ, İslâm kardeşliği neticesinde birlik ve berâberlik içeri-
sinde, yek vücût hâlinde Allah yolunda cihâd eden, İslâm’ı yaymak için 
var gücüyle çalışan, yapamayacağı işleri söylemeyen ve Cenâb-ı Hakk’ı 
çokça tesbîh eden kullarını sever.320

Ashâb-ı Kirâmı Sevenler

Bugün biz ashâb-ı kirâma çok şey borçluyuz. Zira onlar, Peygamber 
Efendimiz’in önüne mallarını, canlarını ve herşeylerini koyarak misli 
görülmemiş bir fedakârlığa imza attılar. Bu sâyede Kur’ân, Sünnet ve 
İslâm nîmeti bizlere kadar geldi. Bu emsalsiz iyiliğin hakkını ödeyebil-
memiz mümkün değildir. Dolayısıyla ashâb-ı kirâmı sevmek, onlara 
hürmet göstermek ve her fırsatta duâ etmek boynumuzun borcudur. 
Onları tenkîd etmek bizim haddimize değildir. Sahâbeye karşı yaptığımız 
her saygısızlık ve tenkîdin zararı mutlaka bize dokunacaktır. Rasûlullah 
Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Ensâr’ı ancak mü’min olan kimse sever ve onlara ancak münâ-
fık olan kimse buğzeder. Kim Ensâr’ı severse Allah da onu sever, 
kim de onlara buğzederse Allah Teâlâ da ona buğzeder.”321

“Ashâbım aleyhinde aslâ konuşmayınız! Ashâbım hakkında 
konuşmaktan şiddetle sakınınız! Benden sonra onlara kesinlikle laf 
dokundurmayınız! Onları seven, sırf bana olan muhabbeti sebebiyle 
sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşmanlığı sebebiyle bunu 
yapar. Onlara eziyet eden, bana eziyet etmiş, bana eziyet eden ise 
Allâh’a eziyet etmiş olur. Allâh’a eziyet edenin ise, çok geçmeden 
Allah belâsını verir.”322

Bir defasında Rasûlullah r Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i kucağına 
alıp elbisesiyle sarmış ve şöyle buyurmuşlardır:

320  es-Saff 61/4.
321  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 4.
322  Tirmizî, Menâkıb, 58/3862.
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“Bunlar benim torunlarım ve kızımın oğullarıdır. Allâh’ım, ben 
onları seviyorum, Sen de sev! Onları sevenleri de sev!”323

{

Kudsî hadislerde Cenâb-ı Hak, sevdiği kullarını şöyle haber vermiştir:

“Üç kişi vardır, Allah onları sever, üç kişi de vardır Allah onlara 
buğzeder. 

Allâh’ın sevdiği üç kişiye gelince: 

Bir kişi bir cemaate gelir, aralarındaki herhangi bir yakınlık 
sebebiyle değil de, sırf Allah adına onlardan bir şeyler ister. İstedi-
ğini vermezler. Bu topluluktan biri yavaşça, kimseye hissettirmeden 
cemaatin arka tarafına kayar ve isteyen kimseye gizlice ihsanda 
bulunur. (Öyle gizli verir ki) onun verdiğini sadece Allah ile yardım 
ettiği kimse bilir.

İkinciye gelince; bir cemaat yoldadır. Gece boyu yürürler. Uyku 
herşeyden kıymetli hâle gelince konaklarlar. Başlarını koyup yatar-
lar. İçlerinden biri kalkıp bana karşı tevâzu ve tazarrûda bulunur, 
âyetlerimi okur. 

Üçüncüye gelince; bir kişi seriyyeye katılmıştır. Düşmanla 
karşılaşır, hezimete uğrarlar. Ancak o ilerler, öldürülünceye veya 
fethe nâil oluncaya kadar savaşmaya devam eder. 

Allâh’ın buğzettiği üç kişiye gelince: Bunlar zina eden ihtiyar, 
kibirli fakir ve zâlim zengindir.”324

“Ben’im rızâm için birbirlerini sevenlere, benim rızâm için bolca 
infâk edenlere, birbirlerini sevmede samîmî davranan sâdıklara, 
akraba ve dost ilişkilerini kesmeyenlere veya birbirlerini ziyâret 
edenlere sevgim hak olmuştur.”325

Rasûlullah r Efendimiz de Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği bir takım va-
sıfları şöyle haber vermişlerdir:

323  Tirmizî, Menâkıb, 30/3769. Bkz. Buhârî, Menakîb, 27.
324  Tirmizi, Cennet 25/2568; Nesai, Zekât 75/2568.
325  Ahmed, 5: 229.
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“Allah güzeldir, güzelliği sever.”326

“Allah «Rafîk»tır (rıfk ve mülâyemet sahibidir), rıfkla muâmeleyi 
sever. Sertliğe ve diğer şeylere vermediği sevabı, rıfkla muâmeleye 
verir.”327

 “Allah (c.c) çok hayâlı ve çok gizlidir. Bundan dolayı hayâyı 
ve örtünmeyi sever. O hâlde herhangi biriniz gusledeceği zaman 
örtünsün!”328

“Allah Teâlâ; bir şey satarken, alırken, borcunu öderken ve 
borcunu alırken müsâmaha gösteren kulunu sever.”329

Allah Teâlâ, kendine âid isim ve sıfatların tecellîsini kulunda görmeyi 
sever. “Tek” olduğu için tek’i, güzel olduğu için güzelliği, âlim olduğu 
için âlimleri, cömert olduğu için cömertliği, ahdine vefâ gösteren olduğu 
için vefâkarları, sâdık olduğu için doğruları… sevmektedir.

Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Büyük mükâfatlar, büyük imtihanlardan sonra verilir. Allah 
Teâlâ bir kavmi sevdiğinde onları imtihanlara tâbî tutar. Kim râzı 
olur, sabrederse Allâh’ın rızâsını kazanır. Kim de kızarsa, Allah da 
o kimseye gazap eder.”330

Büyük müfessir ve muhaddis Fîrûzâbâdî t şöyle der:

Allâh’ın muhabbetini celbeden sebepler on tanedir:

1. Düşünerek, mânâlarını anlayarak ve Allâh’ın bu âyetlerle bizden 
ne istediğini idrak ederek Kur’ân okumak,

2. Farzlardan sonra nâfile ibadetlerle Allâh’a yaklaşmak. Bu durum 
insanı muhabbetten sonra mahbûbiyet (sevgili) derecesine ulaştırır.

3. İnsanın her hâlde diliyle, kalbiyle, ilmiyle ve hâliyle Allâh’ın zikrine 
devam etmesi. Kişinin muhabbetten nasibi, bu zikirden nasibi kadardır.

326  Müslim, İmân, 147; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4: 133.
327  Müslim, Birr, 77.
328  Ebû Dâvûd, Hammâm, 1/4012.
329  Muvatta’, Büyû, 46; Beyhakî, Şuab, 13: 534/10740.
330  Tirmizî, Zühd, 57/2396; İbn Mâce, Fiten, 23; Ahmed, 5: 427.



  kİtabımız kur'ÂN

258

4. Arzu ve isteklerin kabardığı esnada Allâh’ın sevdiği şeyi kendi 
sevdiğimiz şeye tercih etmek.

5. Kalbin Allâh’ın isimlerini ve sıfatlarını öğrenmesi, tekrar etmesi, 
onları müşahede etmesi ve bu mârifet bahçelerinde gezinmesi. Kim 
Allâh’ı isimleri, sıfatları ve fiilleriyle tanırsa O’nu mutlaka sever.

6. Allâh’ın açık-gizli bütün iyiliklerini, ihsanlarını ve nimetlerini 
görmek.

7. Kalbin Allâh’ın huzurunda tamamıyla inkisâr hâlinde bulunması 
ki en şaşırtıcı ve en makbul sebep budur.

8. Allah Teâlâ’nın dünyâ semâsına nüzûl ettiği seher vakitlerinde 
O’na münâcâtta bulunmak ve kelâmını tilâvet etmek üzere O’nunla 
başbaşa kalmak. Kalp ve kalıpla birlikte Allâh’ın huzurunda durmak. 
Sonra bu münâcâtı istiğfâr ve tevbe ile sona erdirmek.

9. Allâh’ı seven insanların ve sâdıkların meclislerinde bulunmak, 
onların sözlerinin en hoş meyvelerinden istifade etmek. Çok lüzumlu 
olmadıkça ve mânevî hâlimize fayda vermedikçe konuşmamak.

10. Kalbimizle Allah arasına giren bütün sebeplerden uzaklaşmak.

Bu sebeplere sarılan muhibler, muhabbet menzillerine vâsıl olur ve 
Habîb’in (Sevgili’nin) huzuruna ulaşırlar.331

13. Allah Kimleri Sevmez?
Cenâb-ı Hak, sevdiği sıfatları haber verdiği gibi sevmediği vasıfları da 

beyân etmiştir ki bunlardan üzerimizde hiçbir eser kalmasın. Zira seven, 
sevdiğinin hoşlanmadığı şeylerden şiddetle kaçınmalıdır ki sevdiğinin 
iltifâtına ve muhabbetine mazhar olabilsin. Aksi takdirde muhabbet 
sarayına vâsıl olmak mümkün değildir. Zira îman, lâyıkına muhabbet 
ve müstahakkına nefreti gerektirir.

Haddi Aşanlar

Cenâb-ı Hak, kulları için bazı sınırlar çizmiş, emir ve nehiylerde 
bulunmuştur. O hâlde mü’minlerin her hususta bu hududlara riâyet 

331  Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, 2: 421-422.



259

kur’ÂN-ı kErÎm’İN muHtEVÂSı     

etmeleri îcâb eder. Cenâb-ı Hak bu sınırları aşanları sevmez. Âyet-i 
kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın! Sakın 
aşırı gitmeyin, çünkü Allah haddi aşanları sevmez.” (el-Bakara 2/190)

“Ey îman edenler! Allâh’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri 
(kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! Allah haddi aşanları 
sevmez.” (el-Mâide 5/87)

“Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice duâ edin! Bilesiniz ki O, 
haddi aşanları sevmez.” (el-A‘râf 7/55)

Fesâd Çıkaranlar

Îmansız kimseler, insanlara hile ve tuzak kurmak, karışıklık çıkar-
mak, fitneleri körüklemek, insanların malına, şerefine ve haysiyetine 
zarar vermek gibi ifsâd edici hareketlere koşarlar. Cenâb-ı Hak böyle 
kimseleri sevmez. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“(Münâfık biri) iş başına geçtiğinde, yeryüzünde ortalığı fesâda 
vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah ise 
fesâdı sevmez.” (el-Bakara 2/205)

“Onlar (yahûdiler) yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise 
bozguncuları sevmez.” (el-Mâide 5/64; el-Kasas 28/77)

Kâfirler

Allah Teâlâ’yı sevdiğini iddiâ eden bir kişinin Rasûlullah r Efen-
dimiz’e itaat etmesi zarûrîdir. Bundan yüz çeviren kimsenin varacağı 
nokta ise küfürdür. Cenâb-ı Hak ise kâfirleri sevmez. Âyet-i kerîmede 
şöyle buyrulur: 

“De ki: Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edin! Eğer yüz çevirirlerse 
bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân 3/32; er-Rûm 30/45)

Küfürde ve Günâhta Isrâr Edenler

Yüce Rabbimiz, fâizi şiddetle yasaklayarak kullarının bu günahtan 
uzaklaşmalarını emretmiştir. İlâhî emirleri dinlemeyip hâlâ bu büyük 
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günahta ısrar edenleri ise hem küfürle vasıflandırmış hem de sevgisinden 
mahrum bırakmıştır. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Allah Teâlâ fâizi mahveder, sadakaları ise bereketlendirir. Allah 
küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.” (el-Bakara 2/276)

Cenâb-ı Hak, fâiz karışan malın bereketini giderir ve onu helâk 
eder. Sadakaların ise sevaplarını kat kat artırdığı gibi kendisinden sa-
daka verilen malı da bereketlendirir. Haramları helal sayan ve onları 
işlemeye devam edenleri ise sevmez. İnsan, işlediği günahların kü-
çüklüğüne-büyüklüğüne değil, bu günahları işleyerek kime karşı isyân 
ettiğine bakmalıdır.

Zâlimler

Cenâb-ı Hak, muhtelif âyet-i kerîmelerde zâlimleri sevmediğini 
îlân etmiştir.332 Îmanda ve cephede düşman karşısında sebât etmeyen, 
Allâh’ın emirlerine riâyet etmeyen, cezâ verirken haddi aşan, insanların 
haklarını yiyen, hâsılı yapılması gerekeni yapmayıp, Allâh’ın râzı olma-
dığı işleri yapan kimseler zâlimdir ve Allah Teâlâ hiçbir zâlimi sevmez.

Kibirli ve Övünen Kimseler

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Allâh’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Ana-ba-
baya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak kom-
şuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, 
câriye) iyi davranın! Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip 
duran kimseyi sevmez.” (en-Nisâ 4/36)

“O, büyüklük taslayanları aslâ sevmez.” (en-Nahl 16/23)

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde bö-
bürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran 
kimseleri asla sevmez.” (Lokmân 31/18) 

“yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış 

332  Âl-i İmrân 3/57, 140; eş-Şûrâ 40/40.
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olmasın! Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden 
çıkana üzülmeyesiniz ve Allâh’ın size verdiği nîmetlerle şımarmaya-
sınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen 
kimseleri sevmez.” (el-Hadîd 57/22-23)

Âyet-i kerîmelerden anlaşıldığı üzere mü’minler mütevâzı olurlar. 
Allah Teâlâ’yı hiç unutmaz ve herşeyin O’nun elinde olduğunu bilirler. 
Mal, makâm, şöhret gibi şeyler onları şımartmaz. Kimseyi hor görmez-
ler. Onlar, büyük bir tevâzu ile Allâh’a ibadet eder, anne-babaları başta 
olmak üzere akrabalarına, komşularına, muhtaçlara ve Allâh’ın diğer 
kullarına ellerinden geldiğince hizmet etmeyi ganimet bilirler.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Servetine güvenip şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez!” 
(el-Kasas 28/76) 

Fânî dünya malıyla sevinmek doğru değildir. Zira böyle bir hareket, 
insanı, dünyayı sevip ona bağlanarak âhiretten gâfil kalmaya ve mu-
habbetullahtan uzaklaşmaya götürür. Bu sebeple Allah Teâlâ, dünya 
süsleriyle sevinip şımaranları sevmez.

Hâinler

Cenâb-ı Hak, ilâhî emânetlere ve insanların emânetlerine ihânet 
eden, arkadan vuran ve sinsice işler yapan hâinleri sevmez. Âyet-i 
kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hâinliği 
meslek edinmiş günahkârları sevmez.” (en-Nisâ 4/107)

“(Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, 
sen de (onlarla yaptığın ahdi) aynı şekilde bozduğunu kendilerine 
bildir. Çünkü Allah, hâinleri sevmez.” (el-Enfâl 8/58)

“Allah, îman edenlerden (müşriklerin gâilelerini) uzaklaştırır. 
Şu da muhakkak ki Allah, hâin ve nankörlerin hiçbirini sevmez.” 
(el-Hacc 22/38) 
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Kötü Sözü Açıkça Söyleyenler

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak hak-
sızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir.” (en-Nisâ 

4/148)

Bu âyet-i kerîmenin şu hâdise üzerine nâzil olduğu rivâyet edilir:

Rasûlullah r ashâb-ı kirâmın arasında otururken, bir adam geldi, 
Hz. Ebû Bekir’e hakâretler ederek onu üzdü. Ancak Ebû Bekir t 
sükût etti, adama cevap vermedi. Adam ikinci sefer aynı şekilde ha-
karet ederek eziyet verdi. Hz. Ebû Bekir yine sükût etti. Adam üçüncü 
sefer de hakaret edince Ebû Bekir t adama hak ettiği cevâbı verdi. 
Bunun üzerine Rasûlullah r hemen kalkıp yürüdüler. Ebû Bekir t 
hemen arkasından yetişerek:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, yoksa bana darıldınız mı?” diye sordu. 
Allah Rasûlü r:

“–Hayır. Lâkin semâdan bir melek inmiş, o adamın sana 
söylediklerini yalanlıyor, senin adına ona cevap veriyordu. Sen 
karşılık verip intikamını alınca melek gitti, onun yerine şeytan 
geldi. Bir yere şeytan gelince ben orada durmam!” buyurdular.333

İsrâf Edenler

Cenâb-ı Hak hayır işlerinde bile isrâfı yasaklamış, orta yoldan 
gitmeyi tavsiye etmiştir. Kişinin malını, haram ve çirkin yollarda isrâf 
etmesi ise en büyük kötülüktür. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit 
hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin 
ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyve-
sinden yeyin! Devşirilip toplandığı gün de hakkını (sadakasını) 
verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” 

(el-En‘âm 6/141)

333  Ebû Dâvûd, Edeb, 41/4896; Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 1: 418; Semerkandî, 
Bahru’l-ulûm, 1: 352; İbnü’l-Cevzî, 1: 491.
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“Ey Âdemoğulları! Her mescide geldiğinizde güzel elbiselerinizi 
giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.” (el-A‘râf 7/31)

Allah Teâlâ, isrâfın insanı nasıl bir kötülüğe sürüklediğini şöyle 
haber verir:

“Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine 
karşı çok nankördür.” (el-İsrâ 17/27)

Zira isrâf büyük bir karakter zaafıdır. Yine isrâf, aşağılık duygusunu 
bastırma gayretidir. Hakîkatte mülk Allâh’ındır. Kul ise o mülkün sahibi 
değil ancak belli bir müddet belli sınırlar dâhilinde tasarrufçusudur.

{

Rasûlullah Efendimiz r, Cenâb-ı Hakk’ın gazap ettiği bazı kimseleri 
şöyle haber verir:

 “Allah Teâlâ, güzel konuşuyorum diye ineklerin dillerini eğip 
büktüğü gibi dilini eğip büken kimseye gazab eder.”334

“Allah Teâlâ, söz ve fiillerinde fuhşa ve çirkinliğe dalan, bunlarla 
çok meşgul olan kimseye gazab eder.”335

“Allah Teâlâ, dünya işlerini bilip de âhiret husûsunda câhil olan 
herkese gazab eder.”336

“Allah Teâlâ, ısrarla isteyen dilenciye gazab eder.”337

14. Hidâyet Önderleri: Peygamberler
Kur’ân-ı Kerîm insanlara gönderilmiş olan peygamberlerin bir kıs-

mından bahseder. Onların fazîletlerini, kendilerine verilen bu yüksek 
vazifeyi nasıl başardıklarını ve bu uğurda yaptıkları fedâkârlıkları anla-
tır. Geçmiş ümetlere âit en ibretli hâdiseleri ve târihî vâkıâları özlü bir 
şekilde naklederek insanları bunlardan ibret almaya dâvet eder. Bunun 

334  Ebû Dâvûd, Edeb, 86/5005.
335  Ahmed, Müsned, 2: 162.
336  Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 1: 65/2760.
337  Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 1: 65/2757.
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yanında inkârcıların korkunç âkıbetlerini bildirerek insanları inkâr ve 
isyândan sakındırır.

Kur’ân’da genişçe yer verilen peygamber kıssalarının ibret verici 
yönlerini kısaca nakletmek istiyoruz:

14.1. Hz. Âdem u

Yüce Rabbimiz meleklere, “Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım” 
buyurmuştu. Onlar, “Biz seni övgü ile tenzih ederken ve senin kutsallığını 
dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi 
yaratacaksın?” dediler. Allah “Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi 
bilirim” buyurdu.

Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem’i topraktan yaratıp ruh üfledikten sonra 
ona bütün isimleri öğretti. Sonra mahlûkâtı meleklere gösterip “Sözü-
nüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin” buyurdu. Onlar, 
“Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En 
kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin” cevabını verdiler. Allah 
Teâlâ, “Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir” dedi. Hz. Âdem 
mahlûkâtın isimlerini onlara bildirince de “Size ben göklerin ve yerin 
gizlisini kesinlikle bilirim; yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de 
bilirim demedim mi!” buyurdu.

Böylece insanın ilimle üstünlük kazandığı ve hilâfete lâyık hâle 
geldiği gösterilmiş oldu. Allah (c.c) meleklere, “Âdem’e secde edin” 
diye emir buyurdu. İblîs dışındakiler derhal secde ettiler; o ise direndi, 
büyüklendi ve kâfirlerden oldu. Kendisinin ateşten, Hz. Âdem’in ise 
topraktan yaratıldığını söyleyerek kendini üstün gördü.

Daha sonra Allah Teâlâ, Hz. Âdem kendisiyle huzur bulsun diye 
eşi Havvâ’yı var etti. Ona, “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, 
orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; 
yoksa zalimlerden olursunuz” buyurdu.338

İblis, bir şekilde Hz. Âdem ile Havvâ’nın yanına sokuldu. Onlara 
vesvese verip, “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak 

338  el-Bakara 2/30-35; Âl-i İmrân 3/59; el-A‘râf 7/12, 189; el-Hicr 15/28-33; Tâhâ, 
20/55; Sâd 38/76-77.
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bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?”339 “Rabbiniz size bu ağacı 
sırf melek olursunuz veya ebedî yaşayanlardan olursunuz diye yasak-
ladı” dedi. Bir de “Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim” diye 
kuvvetle yemin etti. Böylece onları aldattı340, ayaklarını kaydırdı, içinde 
bulundukları nimet deryasından çıkardı. Allah (c.c) onlara, “Birbirinize 
düşman olmak üzere inin! Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak 
bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır” buyurdu. Onlar cennette ne açlık 
biliyorlardı ne çıplaklık, ne susuzluk çekiyorlardı ne de sıcaklık. Allâh’a 
verdikleri sözü unutup O’nun emrini terkedince bu rahattan mahrum 
kaldılar, dünya külfet ve meşakkatine düştüler. Rızık temini için sıkıntı 
ve yorgunluk çekmeye başladılar.341

Hz. Âdem ile Havvâ, kendilerine yasak edilen ağacın meyvesini 
tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Allah’tan ve birbirlerinden 
hayâ ederek hemen cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. 
Derhal hatalarını anlayıp pişman oldular, tevbe ve istiğfara sarıldılar. 
Rableri onlara, “Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size 
apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi?” diye seslendi. Daha 
sonra Hz. Âdem’e Rabbinden bazı sözler ulaştı, bunlarla tevbe ettiler, 
büyük bir mahcûbiyet içinde:

َربَّـَنا َظَلْمَنٓا اَْنُفَسَنا َوِاْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِس۪ريَن

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, 
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” dediler.342 Allah 
da onların tevbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz O, tevbeleri kabul buyu-
ran ve rahmeti sınırsız olandır. Sonunda affedildiler ama yine de dünya 
sıkıntısını çekmekten kurtulamadılar. Demek ki insanın edep yerlerini 
örtmesi, buraları açılınca hayâ etmesi fıtratında vardır. İslâm’ın belirlediği 
şekilde giyinip örtünmek insanlık îcâbıdır.

Rivayete göre Allah Teâlâ, Hz. Âdem’e:

339  Tâhâ, 20/120.
340  el-A‘râf 7/20-22.
341  el-Bakara 2/36; Tâhâ, 20/117-119.
342  el-Bakara 2/37; el-A‘râf 7/22-23.
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“–Sana, cennette bol bol ihsanda bulunduğum ve kendisinden 
istediğin gibi istifade ettiğin bunca nimet yetmedi mi ki haram kıldığım 
şeyden tattın?” buyurmuş. Âdem u da:

“–Evet, nimetlerin yeterliydi Rabbim, fakat izzetine yemin ederim 
ki ben bir kimsenin yalan yere senin ismine yemin edebileceğini hiç 
sanmıyordum” demiş.343 Hz. Âdem, Allah adına yalan yere yemin et-
menin, yalan söze Allâh’ı şâhit tutmanın ne büyük bir cür’et olacağını 
biliyor ve hiçbir akıllı varlığın bunu düşünebileceğine ihtimal vermiyordu. 
Ama böyle bir şeyi yapabilecek boyutta bir cehâlet ve dalâlet içinde 
kimselerin olabileceğini ilk defa acı bir şekilde tecrübe etmiş oldu. Bu 
tecrübeyi hiçbir zaman unutmamak gerekir.

Yeryüzüne inerken Allah Teâlâ onlara şöyle buyurmuştu: “Ora-
dan hepiniz inin! Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim 
benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de 
üzüleceklerdir. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar 
cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar.”344

“Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan 
artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse 
mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak 
haşrederiz. O, «Ey Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Hâlbuki 
daha önce gören biriydim» der. Allah (c.c), «İşte böyle! Sana âyetlerimiz 
geldiğinde onları unutmuştun, bu gün de aynı şekilde sen unutuluyor-
sun!» buyurur. Haktan sapan ve Rabbinin âyetlerine inanmayanları 
işte böyle cezalandırırız. Hiç şüphesiz âhiretteki ceza daha şiddetli ve 
daha kalıcıdır.”345

Yeryüzüne indirilmiş olan insana düşen artık Allah’tan kendisine 
gönderilen hidayete uyarak tekrar aslî vatanına dönebilmek için bütün 
gücüyle çalışmaktır.

343  Taberî, Târîh, I, 129; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, Ömer b. Ğarâme el-Amrî, 
Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1415/1995, VII, 402; İbn Kesîr, Tefsîr, III, 398.

344  el-Bakara 2/38-39.
345  Tâhâ, 20/123-127.
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14.2. Hz. İdris u

Hz. Âdem ve Şîs (Şît)’ten sonra yoldan sapan, günahlara dalan ve 
putlara tapmaya başlayan insanoğlunu uyarmak üzere İdris u pey-
gamber olarak vazifelendirildi. Allah Teâlâ onun hakkında şöyle buyurur:

“Kitâb’da İdrîs’i de zikret! Çünkü O, çok sâdık bir peygamberdi. 
Biz onu yüksek bir mekâna kaldırdık!” (Meryem 19/56-57)

Onun yüce mekâna kaldırılmasıyla ilgili muhtelif rivayetler vardır:

– İsa u gibi semâya kaldırılmış ve ölmemiştir.

– Dördüncü kat semâya kaldırılmıştır.

– Altıncı kat semâya kaldırılmış ve orada vefat etmiştir.

– Cennete kaldırılmıştır.346

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“(Ey Habîbim!) İsmâîl, İdrîs ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da 
hatırla! Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize dâhil 
ettik! Çünkü onlar, sâlih kimselerdendi.” (el-Enbiyâ 21/85-86)

İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre İdris u terzi idi. İğneyi her 
batırışında “sübhânallah” diye zikrederdi. Akşam olduğunda yeryüzünde 
ondan daha fazla amel-i sâlih işlemiş kimse bulunmazdı.347

İdris u kavmini kötülüklerden uzaklaştırıp Allâh’a itaat ve ibadete 
dâvet etmek için büyük bir mücâdele vermiştir.

14.3. Hz. Nûh u

İnsanların çoğu îmanını koruyamıyor, kolayca tevhidden uzaklaşıp 
putlara tapmaya meylediyordu. Bir müddet sonra zâlim, fâsık ve azgın 
bir kavim hâline geliyor, kötülüklere dalıveriyorlardı. Hz. İdris’ten sonra 
da böyle olmuş ve insanların vicdanları körelmişti.348 Allah Teâlâ Hz. 
Nûh’u “Kendilerine can yakıcı bir azâb gelmezden önce onları uyar!” diye 

346  Taberî, Tefsîr, 18: 212-213; İbn Kesîr, Tefsîr, 5: 241.
347  İbn Kesîr, Tefsîr, 5: 241.
348  Bkz. el-A‘râf 7/64; el-Enbiyâ 21/77; ez-Zâriyât 51/46; en-Necm 53/52; Nûh 

71/23.
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kavmine peygamber olarak gönderdi.349 Nûh u onlara: “Ben sizin için 
apaçık bir uyarıcıyım. Allah’tan başkasına tapmayın! Ben size gelecek 
elem verici bir günün azâbından korkuyorum!” dedi.350 “Bu tebliğime 
karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, 
ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allâh’a karşı gelmekten sakının 
ve bana itaat edin!” diye ilave etti. Kavmi, “Senin peşinden gidenler 
sıradan ve basit kimseler iken biz hiç sana inanır mıyız!” dediler. Fakirleri 
yanından uzaklaştırmasını istediler. Nûh u;

“–Siz istiyorsunuz diye ben îman edenleri kovacak değilim; onlar 
îmanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe 
gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovar-
sam, beni Allâh’a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz?” dedi.351 
Onlara şöyle nasihat etti:

“Size ne oluyor ki, Allâh’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?! Oysa, 
sizi türlü merhâlelerden geçirerek o yaratmıştır! Görmediniz mi, Allah 
yedi kat göğü birbiriyle âhenktâr olarak nasıl yarat mış! Onların içinde 
Ay’ı bir nûr kılmış, Güneş’i de bir çerağ yapmıştır! Allah, sizi de yerden 
ot (bitirir) gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi ye-
niden çıkaracaktır. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, 
yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.”352

“Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allâh’ın âyetleriyle 
öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, ben yalnızca Allâh’a te-
vekkül etmişimdir, artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp 
bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra 
bana ne yapacaksanız yapın, mühlet de vermeyin.”353

Kavmi; “Ey Nûh! Bizimle mücâdele ettin ve bize karşı mücâdelede 
çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle tehdîd ettiğin (azâbı) 
bize getir!” dediler. Nûh u ise “Onu size, ancak dilerse Allah getirir. 
Ve siz Allâh’ı âciz bırakacak değilsiniz! Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, 

349  Nûh 71/1.
350  Hûd 11/25-26.
351  Hûd 11/29-30; eş-Şuarâ 26/109-111, 114.
352  Nûh 71/13-20.
353  Yûnus 10/71.
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ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Çünkü O 
sizin Rabbinizdir ve nihâyet O’na döndürülecek siniz.”354

Allah Teâlâ, nasihat ile akıllanmayan kavmi işledikleri günahlardan 
vaz geçirmek için kuraklık, kıtlık gibi musîbetler gönderdi. Nûh u 
onlara: “Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. 
Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin; mallarınızı 
ve oğullarınızı çoğaltsın; size bahçeler ihsân etsin; sizin için ır maklar 
akıtsın!” diye yol gösterdi.355

Allah Teâlâ, kavminin taşkınlıkları sebebiyle Hz. Nûh’u, “Kavminden 
şu ana kadar îman etmiş olanlardan başkası artık aslâ inanmayacak. 
Öyle ise onların işlemekte oldukları günahlardan dolayı üzülme!” diye 
tesellî etti.356

Öğütlerin fayda vermemesi üzerine Nûh u şöyle dua etti: “Rabbim! 
Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyânını 
artırmaktan başka işe yarama yan kimseye uydular. Büyük hîleler, büyük 
desîseler kurdular! Rabbim! Onlar birbirlerine: «Sakın ilâhlarınızı bırak-
mayın; hele Vedd’den, Süvâ’dan, Yeğûs’tan, Yeûk’dan ve Nesr’den aslâ 
vazgeçmeyin!» dediler. Böylece onlar, gerçekten birçoklarını saptırdılar. 
Rabbim! Sen de bu zâ limlerin ancak şaşkınlıklarını artır!” “Rabbim! 
Yeryüzünde hiçbir inkârcı bırakma! Şâyet Sen onları bırakacak olursan, 
kullarını saptırırlar; ahlâksız ve inkârcıdan başkasını doğu rup yetiştir-
mezler. Beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni ve bütün 
mü’min erkek ve kadınları bağışla! Zâlimlerin ise yalnızca helâklerini 
artır!”357 “Yâ Rabbî, mağlûb oldum; artık bana yardım et!”358

Cenâb-ı Hak; “Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi 
yap, fakat zâlimlerin kurtuluşu için bana yalvarma! Onlar mutlakâ boğu-
lacaklar!” diye emretti. Nûh u gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelen-
ler ise, yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Nûh u onlara, 
“Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız, biz 

354  Hûd 11/32-34.
355  Nûh 71/10-12.
356  Hûd 11/36.
357  Nûh 71/21-28.
358  el-Kamer 54/10.
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de sizinle öyle alay edeceğiz! Kendisini rezil edecek azâbın kime gele-
ceğini ve sürekli bir azâbın kimin ba şına ineceğini yakında bileceksiniz!” 
diyordu. Nihâyet Allâh’ın emri gelip de fırın kaynadığı, iş kızışıp sular 
kabarmaya başladığı zaman Allah Teâlâ, Hz. Nûh’a; “Her şeyden iki çifti, 
aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hâriç, âileni ve îman edenleri gemiye 
bindir!” diye emir buyurdu. Zâten, onunla beraber îman eden pek azdı.359

Bundan sonra Allah (c.c) sağanak hâlinde boşalan bir su ile gök 
kapılarını açtı. Yeri de kaynaklar hâlinde fışkırttı. Derken o sular takdîr 
edilmiş bir iş (tûfan âfeti) için birleşiverdi. Gemi dağlar gibi dalgalar 
arasında mü’minleri götürüyordu. Nûh u, gemiden uzakta bulunan 
oğluna: “Yavrucuğum! Sen de bizimle beraber bin; kâfirlerle beraber 
olma!” diye nidâ etti. Oğlu: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınaca-
ğım!” dedi. Nûh u: “Bugün Allâh’ın emrinden (azâbından), merhamet 
sâhibi Allah’tan başka koruyacak kimse yoktur!” dedi. Sonra “Ey Rab-
bim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va‘din ise elbette haktır. 
Sen hâkimler hâkimisin!” diye yalvardı. Allah Teâlâ: “Ey Nûh! O aslâ 
senin âilenden değildir. Çünkü onun yaptığı, kötü bir iştir. O hâlde 
hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben sana câhillerden 
olmamanı tavsiye ederim!” buyurdu. Nûh u: “Ey Rabbim! Ben senden, 
hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer 
beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrâna uğrayanlardan 
olu rum!” dedi. Aralarına dalga girdi ve oğlu boğulup gitti.360

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“İnkâr edilmiş olan (Nûh’a) bir mükâfât olmak üzere gemi, bizim 
nezâretimizde akıp gidiyordu. And olsun ki, onu bir ibret olarak 
bıraktık, ibret alan yok mudur? (Ey insanlar bakın;) benim azâbım 
ve uyarılarım nasılmış!” (el-Kamer 54/11-16) 

Yüce Rabbimizin emriyle Nûh u şöyle dua ediyordu:

يَنا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِل۪ميَن. َرّبِ اَْنِزْل۪ني ُمْنَزلً ُمَباَركاً  ِ الَّ۪ذي َنجّٰ اْلَحْمُد لِلّٰ
َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنِز۪ليَن 

359  Hûd 11/37-40; el-Mü’minûn 23/27.
360  Hûd 11/42-47.
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“Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allâh’a hamdolsun! 
Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde indirip 
yerleştiren sensin.”361

 Tûfân’ın altı ay kadar devam ettiği rivayet edilir.362 Sonra Allah 
Teâlâ, “Ey yer suyunu yut! Ey gök sen de tut!..” diye emretti. Su çekil-
di; hüküm yerini buldu; gemi Cûdî dağının üzerine oturdu; “Zalimlerin 
topunun canı cehenneme!” denildi. Cenâb-ı Hak, “Ey Nûh! Sana ve 
seninle berâber olan ümmetlere bizden selâm ve bereket lerle gemiden 
in! Kendilerini dünyâda faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine 
elem verici bir azâbın dokunacağı ümmetler de olacaktır” buyurdu.363

Hz. Nûh’un kavmi günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe so-
kuldular ve kendilerine Allah’tan başka yardımcı bulamadılar. Tûfân, 
inkârcıların sonunun nasıl olduğunu gösteren ibretlik bir hâdise oldu.364

Cenâb-ı Hak Hz. Nûh’u “çok şükreden bir kul idi” diye medhet-
miştir.365 Onun bin yıla yakın süren tebliğ azmi ve gayreti bizler için en 
güzel örnektir.

14.4. Hz. Hûd u

İnsanlar Tûfân’dan bir müddet sonra yine azgınlaşmışlardı. Bunlar-
dan Âd kavmi birçok nimete ve kuvvete nâil olmuş, muhteşem binâlar 
yapmışlardı. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayarak: “Bizden daha 
kuvvetli kim var?” diyorlardı. Kendilerini yaratan Allâh’ın, onlardan daha 
kuvvetli olduğunu görmüyor, O’nun âyetlerini inkâr ediyorlardı.366 Hûd 
u, onlara peygamber olarak gönderildi. “Ey kavmim! Allâh’a kulluk 
edin; sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısı nız?” 
“Rabbinizden mağfiret dileyin! Sonra da O’na tevbe edin ki, üzerinize 
bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın! Günah işleyerek 
Allah’tan yüz çevirmeyin!” diye hakka dâvet etti. Kavminden ileri gelen 

361  Bkz. el-Mü’minûn 23/28-29.
362  İbn Sa‘d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, 1: 41; Taberî, Târîh, 1: 94-96.
363  Hûd 11/44, 48.
364  Yûnus 10/73; Nûh 71/25.
365  el-İsrâ 17/3.
366  Fussilet 41/15.
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kâfirler: “Biz seni açık bir sapıklık, kesinlikle bir beyinsizlik içinde görü-
yoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz!” dediler. Hûd u: “Ey 
kavmim! Ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği 
bir elçiyim!” dedi. Onlar: “Sen, tek Allâh’a kulluk edelim ve atalarımızın 
taptıklarını bırakalım diye mi bize geldin?” dediler. “Ey Hûd! Sen bize 
açık bir mûcize getirmedin; biz, senin sö zünle tanrılarımızı bırakacak 
değiliz ve biz sana îman edecek de değiliz! Biz, «Tanrılarımızdan biri 
seni fenâ çarpmış!» demekten başka bir söz söy lemeyiz!” diye direttiler.367

Âhireti yalanlayan ve dünyada refah içinde yaşayan eşraf takımı; “Bu 
da sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, 
içtiğinizden içiyor. Eğer sizin gibi bir beşere itaat ederseniz o takdirde siz, 
mutlaka ziyâna uğrayanlardan olursunuz” diyerek insanları doğru yola 
yaklaştırmıyorlardı. “Hayat bizim yaşadığımız şu dünya hayatımızdan 
başka bir şey değildir. Ölür ve yaşarız; bir daha da diriltilecek değiliz” 
diye inkâr ediyorlardı.368

Hz. Hûd’a, “Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? Hay-
di, doğru söy leyenlerden isen, bizi tehdîd ettiğin azâbı başımıza getir!” 
dediler.369 Hûd u: “Ben Allâh’ı şâhid tutuyorum; siz de şâhid olun ki, 
ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım! O’ndan başka taptıklarınızın 
hepsinden uzağım. Haydi, hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana 
mühlet vermeyin! Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allâh’a 
tevekkül ettim. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden 
tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim, mülkünde hak ve adâlet yolunu 
tutmuştur. Eğer yüz çevirirseniz, tebliğ etmek için gönderildiğim şeyleri 
size bildirdim. Rabbim dilerse, başka bir kavmi sizin yerinize getirir de 
O’na hiçbir zarar vere mezsiniz! Çünkü benim Rabbim, her şeyi hakkıyla 
gözetendir.”370

Allah Teâlâ onlara dünyâ hayâtında rezillik azâbını tattırmak için 
o uğursuz gün lerde üzerlerine dondurucu ve kasıp kavuran bir rüzgâr 
gönderdi. Uğursuz mu uğursuz bir günde üzerlerine uğultulu bir kasırga 

367  el-A‘râf 7/60, 65-67, 70; Hûd 11/52-54.
368  el-Mü’minûn 23/33-34, 37.
369  el-Ahkâf 46/22.
370  Hûd 11/54-57.
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sal dı. Üzerinden geçtiği şeyi sağlam bırakmıyor, her şeyi kül ediyordu. 
İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp 
deviriyordu. Allah o fırtınayı, ardarda yedi gece, sekiz gün onların 
üzerine musallat etti. O kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta 
yere seriverdi. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı, kökleri kesildi. 
Âhiretteki azâbları ise, daha da perişân edici olacaktır ve onlara aslâ 
yardım edilmeyecektir.371 

Allah Teâlâ, Hz. Hûd’u ve onunla berâber îman edenleri, rahme-
tiyle kurtardı. Onları, ağır bir azâbdan kurtuluşa erdirdi. Âd kavmi ise 
Rablerini ve O’nun âyetlerini inkâr ettikleri, O’nun peygamberine âsî 
oldukları ve inatçı zorbaların emrine uydukları için hem bu dünyâda, 
hem de kıyâmet gününde lânete uğradılar ve Allâh’ın rahmetinden 
uzak kılındılar.372

14.5. Hz. Sâlih u

Âd kavminden sonra Şam ile Hicaz arasındaki Hicr bölgesinde 
Semûd kavmi ortaya çıktı. Dağları deldiler, kayaları oydular, gayet sağ-
lam evler yaptılar. Bu kuvvet ve imkânlar onları itaatten uzaklaştırarak 
azgınlaştırdı. Allah Teâlâ onlara Hz. Sâlih’i peygamber olarak gönderdi. 
O, “Ey kavmim! Allâh’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. 
O sizi yerden yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O’ndan mağfiret is-
teyin; sonra da O’na tevbe edin! Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, 
duâlarını kabûl eder” dedi.373

Hz. Sâlih’in uzun süre gayret ve mücâdele etmesine rağmen kavmi 
kendisini yalanladı, hidâyete gelmedi ve “babalarımızın taptığı şeylere 
tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu, bizi kendisine kulluğa çağır-
dığın şeyden ciddî bir şüphe içindeyiz” dediler.374 Sâlih u, “Ey kavmim! 
Siz burada bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin salkımların, sarkmış 
hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? 
Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah’tan 

371  el-A‘râf 7/72; Fussilet 41/16; ez-Zâriyât 51/41-42; el-Kamer 54/19-20; el-
Hâkka 69/7-8.

372  Hûd 11/58-60.
373  Hûd 11/61.
374  Hûd 11/62.
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korkun ve bana itaat edin! O haddi aşan kâfirlerin emrine uymayın. 
Onlar ki yeryüzünde fesat çıkarırlar ve gerek kendilerini gerekse çev-
relerinde bulunanları ıslâha gayret göstermezler” dedi.375

Kavmi, “Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyen-
lerden isen, haydi bize bir mûcize getir!” dediler.376 Allah Teâlâ onları 
imtihan etmek için kayanın içinden büyük bir deve ile yavrusunu çıkardı. 
Sâlih u “Onu bırakın. Allâh’ın arzında yesin içsin. Su içme hakkı 
bir gün onundur; belli bir gün de sizindir. Ona herhangi bir kötülükte 
bulunmayın; sonra sizi yakın bir azâb yaka lar” diye tembihte bulundu. 
Ancak şehirdeki devamlı bozgunculuk peşinde koşan fesatçılar, deveyi 
ayaklarını kesip yere düşürerek öldürdüler ve Rablerinin emrin den dı-
şarı çıktılar. “Ey Sâlih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi 
tehdîd ettiğin azâbı getir” diye377 arsızlık yaptılar.

Fesatçılar Allâh’a yemin ederek birbirleriyle anlaştılar: “Gece ona 
ve âilesine baskın yapalım hepsini öldürelim; sonra da ona sâhip çıkan 
yakınlarına: «Biz Sâlih âilesinin yok edilişi sıra sında orada değildik, 
inanın ki doğru söylüyoruz» diyelim” dediler. Allah onların planlarını 
altüst etti. Allâh’ın azabı kendilerini yakalayıverdi. Şiddetli bir sarsıntı 
ve korkunç bir ses geldi. Yurtlarında diz üstü çökekaldılar, sonra yüz 
üstü düşüp sel süprüntüsüne döndüler. Allah, Sâlih u ile mü’minleri 
rahmetiyle kurtardı.378

“İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim 
için elbette bunda bir ibret vardır.” (en-Neml 27/52)

14.6. Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. İshak u

Hz. Nûh’un oğlu Hâm’ın neslinden Nemrûd isminde biri birçok 
kabileyi toplayarak şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde Bâbil 
devletini kurmuştu. Bunlar arasında Sâbie denilen bâtıl bir din türedi. 
Güneşe, aya, yıldızlara, putlara ve hükümdarlarına taparlardı. Allah 

375  eş-Şuarâ 26/146-152.
376  eş-Şuarâ 26/154.
377  el-A‘râf 7/77, 79; Hûd 11/64; en-Neml 27/48; eş-Şuarâ 28/155-156; el-Kamer 

54/27.
378  el-A‘râf 7/78; Hûd 11/66-67; el-Hicr 15/83-84; el-Mü’minûn 23/41; en-Neml 

27/49-50, 52.
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Teâlâ onlara Hz. İbrahim’i peygamber olarak gönderdi. İbrahim u 
onlara, bir müddet semada durup sonra batan yıldız ve gezegenlerin, 
hiçbir fayda ve zarar veremeyen cansız putların ve kral da olsa âciz 
insanoğlunun ilâh olamayacağını anlatmak için çok uğraştı. Bir gün 
puthâneye girip bütün putları kırdı, ancak en büyüğüne dokunmadı. 
Kendisine gelen kavmine putları bu büyüğün kırmış olabileceğini, ister-
lerse kendisine sorabileceklerini söyleyerek onları düşünmeye zorladı. 
Onlar da ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlayıp başlarını bir 
müddet öne eğdilerse de câhiliye hamiyetini yenemeyerek iddialarına 
yine devam ettiler. İbrahim u için, “Onu yakarak tanrılarınıza yardım 
edin” dediler. Büyük bir ateş yakarak Hz. İbrahim’i içine attılar. Allah 
Teâlâ “Ey ateş! İbrâhim’e serin ve selâmet ol!” buyurdu.379 Bu mûcizeyi 
gören bazı insanlar îman ettiler.

İbrâhim u kavmine şöyle dedi:

“Siz, sırf aranızdaki dünyâ hayâtına has muhabbet uğruna Al-
lâh’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyâmet günü (gelip 
çattığında ise) birbiri nizi tanımamazlıktan gelecek ve birbirinize lânet 
okuyacaksınız. Varacağınız yer cehen nemdir ve hiç yardımcınız da 
yoktur.” (el-Ankebût 29/25)

İbrahim u âilesini ve mü’minleri alarak Şam diyarına hicret etti.

Daha sonra Allâh’ın emri ile oğlu İsmail ile annesini Kâbe’nin yanına 
yerleştirerek şöyle dua etti:

“Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslim-
den bir kısmını senin Beyt-i Harem’inin (Kâbe’nin) yanında ziraat 
yapılmayan bir vâ diye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir 
kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık 
ver! Umulur ki, bu nîmetlere şükrederler.” (İbrâhim 14/37)

İsmail u babasıyla birlikte yürüyüp gezecek çağa erişince İbrahim 
u bir rüyâ gördü ve: “Yavrucuğum, rüyâda seni kurban ettiğimi 
görüyorum; bir düşün, ne dersin?” dedi. O da cevâben: “Babacığım, 
sen emrolunduğun şeyi yap! İnşâallah beni sabredenlerden bulur sun!” 
dedi. Her ikisi de teslîm olup, İbrâhim u onu alnı üzerine yatırınca 

379  el-Bakara 2/258; el-En‘âm 6/76-79; el-Enbiyâ 21/58-69; es-Sâffât, 91-93.
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Allah Teâlâ: “Ey İbrâhim, rüyâyı gerçekleştirdin. Biz ihsân sâhiplerini 
böyle mükâfatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır” diye 
seslendi. Oğluna bedel ona büyük bir kurban ihsân eyledi. Geriden 
gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktı ve “İbrâhim’e selâm ol-
sun!” buyurdu.380

Yaşlılık vaktinde Allah Teâlâ ona kudretini göstererek oğlu İshak’ın 
doğacağını müjdeledi.381

İsmail u büyüyünce İbrahim u Allâh’ın emriyle onun yanına 
giderek birlikte Kâbe’yi inşâ ettiler. “Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabûl 
buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîm 
olanlardan kıl! Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar; bize 
ibâdet usûllerimizi göster; tevbelerimizi kabûl et; zîrâ tevbeleri çokça 
kabûl eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onla-
ra, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, on lara kitâb ve 
hikmeti öğretecek, onların nefslerini tezkiye edecek bir peygamber 
gönder! Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin!” 
diye dua ettiler. Sonra da insanları hacca dâvet ettiler.382

Hz. İbrâhim u, yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamâmen 
Allâh’a vermiş bir peygamberdi.383

İsmail u babası Hz. İbrahim’in şeriatıyla amel etmek üzere 
Yemen kabilelerine ve Amalika denilen eski bir kavme peygamber 
olarak gönderildi. Rasûlullah r onun neslindendir.

İshâk u babasının vefâtından sonra Şam ve Filistin halkına 
peygamber olarak gönderildi. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Sâlihlerden bir peygamber olarak O’na (İbrâhim’e) İshâk’ı 
müjdeledik. Kendisini ve İshâk’ı mübârek (kutlu ve bereketli) eyle-
dik. Lâkin her ikisinin neslin den iyi kimseler olacağı gibi, kendine 
açıktan açığa kötülük edenler de olacaktır.” (es-Sâffât 37/112-113)

Hz. İshak’ın neslinden pek çok peygamber gelmiştir.

380  es-Sâffât 37/101-111.
381  Hûd 11/70-74; es-Sâffât 37/112-113.
382  el-Bakara 2/127-129; el-Hacc 22/27.
383  Hûd 11/75.
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Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. İshak u, diğer güzel vasıfları 
yanında bilhassa Allâh’a tevekkül ve teslimiyetleriyle bizlere örnek 
olmuşlardır. 

14.7. Hz. Lût u

Lût u, Hz. İbrâhim’in kardeşinin oğludur. Ona îman etmiş ve 
onunla birlikte Şam’a hicret etmiştir. Daha sonra Filistin’deki Sodom 
bölgesine peygamber olarak gönderildi. Bu bölgenin ahâlîsi dinden 
çıkmış ve o zamana kadar hiçbir kavmin yapmadığı günahlara cür’et 
eden insanlardı. Lût u onlara, “Dünyâda sizden önce hiç kimsenin 
yapmadığı bir hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?384 Rabbinizin sizler için 
yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyor-
sunuz? Doğrusu siz, sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz!” dedi.385

Kavminin cevâbı: “Lût’u ve ona inananları memleketinizden çı-
karın! Çünkü onlar, fazla temizlenen insanlarmış!” demekten başka 
bir şey ol madı.386

Onlar bu fecî günahlarda ısrar edince Allah Teâlâ beldelerinin altını 
üstüne getirdi ve üzerlerine balçıktan pişiri lip istif edilmiş taşlar yağdırdı.387

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Lût’a da doğru hüküm kâbiliyeti ve ilim verdik; onu çirkin 
işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar fenâ 
işler yapan kötü bir kavimdi. O’nu rahmetimize kabûl ettik; çünkü 
O, sâlihlerden idi.” (el-Enbiyâ 21/74-75)

14.8. Hz. ya‘kûb ve Hz. yûsuf u

Ya‘kub u, Hz. İshak’ın oğludur. Lakabı “İsrâîl” olduğu için 
neslinden gelen insanlara “Benî İsrâîl” denilmiştir. Yûsuf u da Hz. 
Ya‘kub’un oğludur. Bu iki peygamberin kıssası Kur’ân-ı Kerîm’de 
“Ahsenü’l-kasas: Kıssaların en güzeli” diye tavsif edilir.

384  el-A‘râf 7/80.
385  eş-Şuarâ 26/165-166.
386  el-A‘râf 7/82.
387  Hûd 11/82-83.
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Hz. Ya‘kûb’un on iki oğlu vardı. Onların içinde en fazla Hz. Yû-
suf’u, ondan sonra da kardeşi Bünyamin’i severdi. Yûsuf u çocuk 
iken bir rüyâ görmüştü, on bir yıldız, güneş ve ay kendisine secde 
ediyordu. Babası, “Yavrucuğum! Rüyânı sakın kardeşlerine anlatma! 
Sonra onlar sana hasedleri sebebiyle tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, 
insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni seçecek. Sana rüyâda 
görülen hâdiselerin tâbirine dâir ilim verecek, daha önce iki atan 
İbrâhim ve İshâk’a nîmetini tamamladığı gibi, sana ve Ya‘kûb soyuna 
da nîmetini tamamlayacak” dedi.388 Gerçekten de büyük kardeşleri 
Yûsuf’u kıskandılar. Onu öldürerek babalarının teveccühünü kazanmak 
istediler. Hz. Yûsuf’u, gezip eğlenme bahanesiyle kıra götürüp bir 
kuyuya attılar. Babalarına da kardeşlerini kurdun yediğini söylediler. 
Hz. Ya‘kub bu söze inanmadı ama başka yapacak bir şeyi de yoktu. 
Çok üzüldü ve yıllarca gözyaşı döktü, nihayetinde gözlerini kaybetti. 
Kuyunun yanından geçen bir kâfile su almak isteyince Hz. Yûsuf’u 
buldu. Onu Mısır’a götürüp Azîz’e yani mâliye bakanına sattılar. 

Yûsuf u çok güzel olduğu için Azîz’in hanımı ona âşık oldu. 
Yûsuf u teklifini reddedince de iftira atarak onu zindana attırdı. 
Yûsuf u oradaki insanları dine dâvet edip hidayetlerine vesile oldu. 
Bir müddet sonra Mısır Firavun’u bir rüya gördü. Ama kimse onu 
tâbir edemedi. Firavun’un daha önce zindandan çıkan şerbetçisi bu 
rüyayı ancak Hz. Yûsuf’un tâbir edebileceğini söyledi. Rüyaya göre 
yedi sene bolluk, ardından yedi sene kıtlık, ondan sonra da bir sene 
insanlar pek ziyade varlık göreceklerdi. Firavun, Hz. Yûsuf’u yanına 
getirmelerini söyledi. Ama o, mâsumiyetini tasdik ettirmeden zindan 
çıkmadı. Kadınlar iftira attıklarını itiraf ettiler. Firavun, Hz. Yûsuf’u 
kendisine husûsî danışman edindi. Yûsuf u o sıkıntılı günlerde mâlî 
işleri kendisinin en güzel şekilde yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine 
mâliye bakanı yapıldı.

Kıtlık yıllarında erzakı biten insanlar akın akın Mısır’a geliyorlardı. 
Başka yerde yiyecek bir şey kalmamıştı. Hz. Yûsuf’un kardeşleri de 
Filistin’den Mısır’a erzak almak için geldiler. Hz. Yûsuf’u tanıyamadı-
lar. Üçüncü gelişlerinde Yûsuf u kendisini onlara tanıttı. Kardeşleri:

388  Yûsuf 12/5-6.



279

kur’ÂN-ı kErÎm’İN muHtEVÂSı     

“–Allâh’a yemin olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. 
Gerçekten biz hataya düşmüşüz” dediler. Yûsuf u:

“–Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi affetsin! 
O, merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün 
de onu babamın yüzüne koyun, gözleri görecek duruma gelir; bütün 
âilenizi de bana getirin” buyurdu.389

 Gömlek Mısır’dan yola çıkınca Ya‘kûb u onun kokusunu aldı 
ama kimse ona inanmadı ve böyle bir şeye ihtimal vermedi. Gömleği 
Hz. Ya‘kûb’un yüzüne sürünce gözleri açıldı. Oğulları:

“–Ey babamız! Bizim için istiğfar ediver! Çünkü biz gerçekten hata 
ettik” dediler. Ya‘kûb u:

“–Sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O çok 
bağışlayan, pek merhamet edendir” dedi. Yûsuf’un yanına girdiklerinde 
anne babasını bağrına bastı ve “Allâh’ın izniyle Mısır’a emniyet içinde 
girin” dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda 
yere kapandılar; Yûsuf u:

“–Babacığım! İşte daha önce gördüğüm rüyanın mânâsı buymuş; 
Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lutuflarda bulundu: 
Beni zindandan çıkardı, şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan 
sonra sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok 
lutufkârdır. Şüphesiz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir” dedi. Sonra 
şöyle dua etti: “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yoru-
munu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de 
beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni 
sâlih kullarının arasına kat!”390

Ya‘kûb u diğer güzel vasıfları yanında bilhassa sabrıyla, Yûsuf 
u da iffeti ve affediciliği ile örnek olmuştur.

14.9. Hz. Eyyûb u

Hz. İshak’ın neslindendir. Allah Teâlâ mallarını ve evlatlarını alarak 
onu büyük bir imtihana tabi tuttu. Kendisi de ağır bir şekilde hastalığa 

389  Yûsuf 12/91-93.
390  Yûsuf 12/94-101.
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yakalandı. Eyyûb u bütün musibetlere sabretti. Allah Teâlâ bir rahmet 
ve akl-ı selîm sâhipleri için de bir ibret olmak üzere, ona hem âilesini, 
hem de onlarla beraber bir mislini kendisine bağışladı.391

Âyet-i kerîmede şöyle burulur:

“...Gerçekten Biz Eyyûb’u sabırlı (rızâ hâlinde bir kul) bulmuştuk. 
O, ne iyi kuldu! Dâimâ Allâh’a yönelirdi.” (Sâd 38/44)

Eyyûb u diğer güzel vasıfları yanında bilhassa sabrıyla bizlere 
örnek olmuştur.

14.10. Hz. Şuayb u

Medyen ve Eyke ahâlîsine peygamber olarak gönderilmiştir. Zulme 
ve küfre iyice dalmış olan bu insanlar, Hz. Şuayb’in bütün uyarılarına 
rağmen yaptıklarından vazgeçmediler. Bilhassa ölçü ve tartıda adalete 
riayet etmediler, doğru tartıyla tartmadılar. Hûd Sûresi 84-85. âyetlerde 
Hz. Şuayb’in kavmine hem ölçü ve tartıyı eksik yapmamayı, hem bunları 
tam yapmayı, hem de insanların mallarını eksiltip değerini düşürmeye 
çalışmamayı peş peşe ısrarla emrettiği görülür. Şu‘ara Sûresi’nin 181-
183. âyetlerinde aynı emir ve tavsiyeler tekrar edildikten sonra sağlam ve 
doğru terazi ile tartma emri ilave edilir. Buna riayet edilmediği takdirde 
yeryüzünde fesadın zuhur edeceği haber verilir.

Peygamberlerine itaat etmeyen bu kavimler nihayetinde helâk 
edildiler. Medyen halkını dehşetli bir sayha ve sarsıntı yakalayarak yurt-
larında yere seriverdi.392 Eyke halkının üzerine de gölgesinde serinlemek 
istedikleri buluttan öfkeli alevler yağdı393, yurtları, sanki orada hiç kimse 
yaşamamış gibi harabeye dönüverdi.394 İbn Abbâs t, bu tarihî gerçeğe 
işaret ederek Medîne çarşısında esnafa şöyle seslenmiştir:

“Ey acemler! Siz öyle iki şeyin başına getirildiniz ki sizden önce pek 
çok ümmet onlar yüzünden helâk olmuştur: Onlar ölçü ve tartıdır!”395

391  Sâd 38/43.
392  el-Ankebût 29/37. Ayrıca bkz. el-A‘râf 7/85-93; Hûd 11/84-95; eş-Şu‘arâ 26/176-

191; Sâd 38/12-14; Kâf 50/12-14.
393  eş-Şu‘arâ 26/189; Taberî, Câmiu’l-Beyân, 19: 393-395.
394  el-A‘râf 7/91; el-Hicr 15/78-79; eş-Şu’arâ 26/189; el-Ankebût 29/37.
395  Bkz. Tirmizî, Büyû‘ 9/1217; Taberî, Câmiu’l-Beyân, 22: 14, 15.
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Halef b. Havşeb (ö. 140 civârı) de şöyle demiştir: “Hz. Şuayb’in 
kavmi arpa sebebiyle helak oldu. (Baştan bir iki arpa fazla eksik tar-
tıyorlardı, sonra bu hile büyüyüp gitti.) Alırken ağır bir şekilde alıyor, 
verirken hafif veriyorlardı.”396

Şuayb u diğer güzel hasletleri yanında bilhassa teraziyi adaletle 
tutma ve kimseye en ufak bir haksızlık yapmama konusunda bizlere 
örnek olmuştur.

14.11. Hz. Mûsa ve Hz. Hârun u

Hz. Ya‘kûb’un oğulları Mısır’a gelmiş ve orada çoğalmışlardı. 
On iki kardeşten on iki büyük kol olmuştu. Ama zamanla Firavunlar 
ve Mısır’ın yerlisi olan Kıptîler İsrâiloğullarını aşağılayıp ağır işlerde 
çalıştırmaya başladılar. Bu durumdan bunalan İsrâiloğulları Mısır’dan 
çıkıp ata yurdu Ken‘an diyarına dönmek istiyor, ama Firavunlar buna 
izin vermiyordu. On iki kabile bir araya gelemedikleri için bu elîm 
esaretten kurtulamıyorlardı.

Allah Teâlâ içlerinden Hz. Mûsa’yı onlara peygamber olarak 
gönderdi. Firavun’u tevhide dâvet ederek işe başlayacaktı. “Rabbim! 
Yüreğime genişlik ver! İşimi kolaylaştır! Dilimden şu bağı çöz ki sö-
zümü anlasınlar! Bana âilemden bir de vezîr (yardımcı) ver! Kardeşim 
Hârûn’u. Onunla beni kuvvetlendir! Ve onu işime ortak kıl! Böylece 
seni bol bol tesbîh edelim ve çok çok zikredelim! Şüphesiz sen bizi 
görmektesin” diye yalvardı. Allah Teâlâ, “Ey Mûsâ! İstediğin sana 
verildi” buyurdu.397

Ancak ne Firavun ne de Mısırlılar îmana gelmiyorlardı. Mûsa u 
İsrailoğullarının on iki boyunu bir araya getirip binbir güçlükle Mısır’dan 
çıkardı. Peşlerine düşen Firavun ve ordusu Kızıldeniz sahilinde onlara 
yetişti. Mûsa u Allâh’ın emriyle asâsını denize vurdu, denizde on 
iki yol açıldı. Müslümanlar karşıya geçti, onları takip eden Firavun ve 
ordusu denizde boğuldular.

396  İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahman b. İdris, Tefsîru’l-Kur’âni’l-
Azîm, thk. Es’ad Muhammed et-Tîb, Riyâd: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 
1419, 5: 1520.

397  Tâhâ, 20/25-36.
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Benî İsrâil’in yurtlarını Amâlika kabilelerinden bir takım zorba ve 
cebbâr insanlar istîlâ etmişti. Onları oradan çıkarmak gerekiyordu. İs-
râîloğulları cihâdı göze alamayarak “biz onlarla savaşamayız” dediler. 
Bu sebeple kırk sene Tîh sahrasında dönüp durmakla cezalandırıldılar. 
Bir yere çıkıp gidemediler. “Keşke Mısır’dan çıkmasaydık” demeye 
başladılar. Allah Teâlâ onlara Kudret helvası ve Bıldırcın eti ikram ettiği 
hâlde bir müddet sonra “Biz sarımsak, soğan, bakla isteriz” dediler. Hz. 
Mûsa da kızarak “Haydi Mısır’a gidin, istediğiniz şeyler orada var” dedi.

Allah Teâlâ, Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ı verdi. Zamanla eski nesil ölüp 
yerine yeni bir nesil geldi. Bunlar Tîh sahrasında yetişmiş, dayanıklı ve 
mücadeleci insanlardı. Mûsa u onları alarak düşmanla muhârebe etti. 
Şerîa nehrinin doğusuna sahip oldu. Erîha şehrinin karşısındaki dağa 
çıkarak İsrailoğullarına va‘d edilen Ken‘an ilini seyrettirdi. Hz. Yûsuf’un 
neslinden olan Hz. yûşâ’yı yerine vekil tâyin ettikten sonra vefat etti. 
Hârun u ise savaştan önce vefat etmişti.

Bilâhare kendisine peygamberlik verilen Yûşâ u İsrailoğullarını 
çölden çıkardı, Ken‘an ilini zorbalardan aldı ve Şam diyarını fethetti.

Mûsa u Allah katında şerefli ve mevkî sâhibi bir kimse idi.398 Di-
ğer güzel hasletleri yanında bilhassa tebliğ azmi ve yumuşak bir lisanla 
Firavun gibi azgın bir idareciyi Hakk’a dâvet etme husûsunda bizlere 
örnek oldu.

14.12. Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman u

Dâvûd u hem peygamber hem de sultan idi. Yahûdi kabilele-
rini bir araya getirdi. Kendisine Zebûr verildi. Bu kitap, öğüt, dua ve 
münâcâtlardan ibaretti. Şer‘î hükümlerde ise Hz. Mûsa’nın şeriatiyle 
amel ediyorlardı.

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Gerçekten Biz, dağları (ona) boyun eğdirdik, akşam-sabah 
O’nunla beraber tesbîh ederlerdi. Kuşları da toplanmış olarak (ona 
itaat) ettirdik. Hepsi onun (zikrine katılmak) için dönüp gelirlerdi.” 
(Sâd 38/18-19. Bkz. el-Enbiyâ 21/79)

398  el-Ahzâb 33/69.



283

kur’ÂN-ı kErÎm’İN muHtEVÂSı     

“Ona demiri yumuşattık. «Geniş zırhlar îmâl et, dokumasında 
da ölçüyü gözet ve (ehlinle birlikte) sâlih amel işleyin! Çünkü Ben, 
ne yaparsanız hakkıyla görenim» (diye vahyettik).” (Sebe’ 34/10-11. Bkz. 

el-Enbiyâ 21/80)

Dâvûd u zırhlar yapar Allah yolunda cihâd ederdi.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Biz Dâvûd’a Süleymân’ı verdik. Süleymân ne güzel bir kuldu! 
Doğrusu o, dâimâ Allâh’a yönelirdi.” (Sâd 38/30)

Allah Teâlâ Hz. Dâvûd’a ve Hz. Süleymân’a ilim vermiş, kuşların 
lisânını öğretmiş ve her şeyden nasipler lutfetmişti.399

Allah (c.c), insan, cin, hayvânât ve rüzgârı Hz. Süleyman’ın emrine 
verdi. Onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttı.400 Süleyman 
u cihâd sebebiyle atları çok severdi.

Ondan sonra Hz. İlyâs, Hz. Elyesa‘, Hz. Zülkifl ve Hz. yûnus u 
İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderildiler. Bu dönemde yaşayan 
Hz. Üzeyr, Hz. Zülkarneyn ve Hz. Lokman’ın peygamber olup olma-
dıkları ihtilaflıdır. Evliyâullah’tan sâlih birer zât oldukları rivayet edilir.

Târih boyunca İsrâiloğulları kâh doğru yoldan gider kâh isyân ve 
azgınlıkla hak yoldan çıkarlardı. Onlar dinden uzaklaştıkça Allah Teâlâ 
üzerlerine bir düşman musallat eder, bazen esarete, bazen farklı mu-
sibetlere uğrar, zaman zaman da başsız kalıp perişan olurlardı. Sonra 
Allâh’a dönüp dua ederek bu tür musibetlerden kurtulurlardı. Onların 
târihinden ibret alarak bugün biz de içine düştüğümüz sıkıntılardan 
Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederek kurtulacağımızı bilmeliyiz.

14.13. Hz. Zekeriyyâ, Hz. yahyâ ve Hz. İsa u

Zekeriyyâ u, Hz. Süleyman’ın neslindendi. Yahyâ u onun 
oğlu,401 İsa u da Hz. Yahyâ’nın teyzesinin torunu idi.402

399  en-Neml 27/15-16.
400  el-Enbiyâ 21/81; Sebe’ 34/12.
401  Meryem 19/6; Taberî, Câmiu’l-beyân, 18: 145.
402  Buhârî, Enbiyâ, 43; Müslim, Îman, 259.
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Meryem sûresinde Allâh’ın Hz. Zekeriyyâ’ya olan rahmetinden 
bahsedilir. O, gizli bir sesle Rabbine yalvarmış, “Rabbim! Şüphesiz 
kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda, 
cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden 
sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. 
Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına 
varis olacak bir çocuk bağışla ve onu rızâna ulaşmış bir kimse kıl!”403 
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın”404 
diye dua etmişti.

Allâh’ın Hz. Meryem’e sebepsiz olarak mûcizevî bir şekilde rızık 
verdiğini görmesi üzerine böyle bir istekte bulunduğu rivayet edilir.405 
Buna şu sebebi de ilave edebiliriz: Mabette ibadetle meşgul olan kü-
çük yaştaki Hz. Meryem’in bakımı ve kefaleti için çekilen kura Hz. 
Zekeriyyâ’ya çıkmıştı. Devamlı onunla meşgul olurken onun nasıl 
güzel bir kulluk hayatı yaşadığını ve duygu zenginliğine sahip olduğunu 
görüyordu. Onun bu hâline özenerek Meryem u gibi “Allâh’a teslim 
olmuş, temiz, iffetli” bir çocuğunun olmasını istemiş olabilir.

Allah Teâlâ, Hz. Zekeriyyâ’ya “Yahyâ” isminde bir oğlan çocuğu 
vereceğini müjdeledi ve onun isminin daha evvel kimseye verilmediğini 
bildirdi. Zekeriyyâ u’ın bu duası ile kendisine verilen müjde arasında 
40 sene geçtiğini söyleyenler olmuştur.406 Bu müjde karşısında sevinen 
Zekeriyyâ u büyük bir şaşkınlık içinde hanımının kısır, kendisinin 
de ihtiyarlığın son noktasına gelmiş olduğu hâlde nasıl çocuklarının 
olacağını sordu. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğinde şüphesi yoktu 
ancak bunun keyfiyetini soruyordu. Allah Teâlâ, kendisini hiçbir şey 
değilken yarattığı gibi Hz. Yahyâ’yı yaratmasının da kolay olduğunu 
ifade etti. Bunun üzerine Zekeriyyâ u meleklerin bildirdiği bu müjde 
hususunda kalbinin mutmain olması için bir işaret istedi. Allah Teâlâ 
istediği işaretin, sapasağlam hâline rağmen üç gün insanlarla konuşa-
maması olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Zekeriyyâ u ibadethaneden 

403  Meryem 19/4-6.
404  el-Enbiyâ 21/89.
405  Âl-i İmrân 3/37-38; Taberî, 6: 359-361.
406  Muhammed Alî b. Muhammed Allân, Delîlü’l-fâlihîn li-turuki Riyâdı’s-sâlihîn, 

nşr. Halil Me’mûn Şeyhâ (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1425/2004), 7: 302.
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kavminin yanına çıktı ve işaretle onlara sabah akşam Allâh’ı tesbih 
etmelerini söyledi.407

Bunlara ilave olarak Âl-i İmrân sûresinde Hz. Zekeriyyâ’nın Rabbi-
nin katından temiz ve mübarek bir zürriyyet istediği, mâbette kalkmış 
ibadet ederken meleklerin kendisine nida ederek Allâh’ın kendisini, 
Hz. İsa’yı tasdik edecek, efendi, nefsine hâkim ve sâlihlerden bir pey-
gamber olan Hz. Yahyâ ile müjdelediğini bildirdikleri haber verilmiştir. 
Hayretle bunun nasıl olacağını sorması üzerine de “Allâh’ın dilediğini 
yapacağı” cevabı verilmiştir. Alâmet olarak üç gün konuşamayacağı 
bildirildikten sonra kendisine “Rabbini çokça zikret, sabah akşam 
tesbih et!” emri verilmiştir.408

Muhammed b. Kâ‘b (ö. 108/726 [?]) der ki: “Allah birine zikri 
terkedebileceğine dair ruhsat verecek olsaydı, “Senin için alâmet, 
insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir”409 
buyurduğu zaman Hz. Zekeriyyâ’ya ruhsat verirdi. Ancak ona bunun 
ardından “Ayrıca Rabbini çokça zikret, sabah akşam tesbih et!” 
buyurmuştur.410 Zemahşerî’ye (ö. 538/1144) göre Hz. Zekeriyyâ’nın 
insanlarla konuşamayışı, Allâh’ın bu büyük nimetine şükür için o 
müddet zarfında dilini Allâh’ı zikre vermesi, başka şeylerle meşgul 
etmemesi içindir.411 Muhtelif rivayetlere göre Zekeriyyâ u o zaman 
yetmiş veya yetmiş küsur yaşındaydı.412 Kendisinin 92 veya 120, ha-
nımının 98 yaşında olduğu da söylenmiştir.413

Abdullah ibn Hakîm şöyle der: Ebû Bekir t bize bir hutbe îrad 
etti ve şöyle dedi:

“Size, Allâh’a karşı takvâ sâhibi olmanızı tavsiye ederim. O’nu 
lâyık olduğu şekilde senâ edin! Korku ile ümid arasında olun, Allah’tan 

407  Meryem 19/7-11.
408  Âl-i İmrân 3/38-41.
409  Âl-i İmrân 3/41.
410  Taberî, 6: 391.
411  Zemahşerî, 1: 360.
412  Mukâtil, 2: 621; Taberî, 18: 143, 150.
413  İbnü’l-Esîr Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed el-Cezerî, el-Kâmil fi’t-târîh, 

thk. Ömer Abüsselâm Tedmürî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1417/1997), 1: 268.
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isterken ısrâr edin! Allah -azze ve celle- Zekeriya u ile âilesini överek 
şöyle buyuruyor:

«…Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize 
yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin bir huşû içindeydiler».”414

Allah Teâlâ doğduğu gün Hz. Yahyâ’ya selâm etti. Aynı şekilde 
öleceği gün ve dirileceği gün de selâm edeceğini bildirdi.415 Yani onu 
her türlü kötülük, günah, sıkıntı, azap ve korkudan emin kılacağını, 
selâmete çıkaracağını haber verdi.

Yahyâ u daha küçük yaşlarda iken Allah Teâlâ ona hikmet, kalp 
yumuşaklığı, ruh temizliği ve sâfiyeti vermişti. O, Allah’tan sakınan, 
takvâ sahibi, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. Asla isyancı 
bir zorba olmadı.416

Hz. Yahyâ’nın son derece olgun bir çocukluk hayatı geçirdiği 
nakledilir. Sekiz yaşında Beytü’l-Makdis’in hizmetine girip on beş 
yaşına kadar orada gündüzleri hizmet ettiği, geceleri de gözyaşları 
içinde ibadette bulunduğu rivayet edilir.417 İbnü’l-Esîr (ö. 630/1233) 
onun kadınları hiç arzu etmediğini ve çocuklarla oyun oynamadığını 
nakleder.418 Çocuklar yanına gelip; “Haydi gidip biraz oynayalım” 
dediklerinde o; “Biz oyun için mi yaratıldık?” derdi.419 İşte “Biz ona 
daha çocuk iken hikmet vermiştik”420 âyetinin bu duruma işaret 
ettiği söylenir.421 Yani o çocukluğundan beri Allâh’a karşı derin bir 
itaat hayatı yaşamıştır.422 

414  el-Enbiyâ 21/90; İbn Kesîr, 5: 370. Krş. Hâkim, el-Müstedrek, 2: 415/3447; 
Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî el-Beyhakì, Şuabu’l-iman, thk. Abdülalî 
Abdülhamid Hâmid - Muhtâr Ahmed en-Nedvî (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 
1423/2003), 13: 162/10110.

415  Meryem 19/15.
416  Meryem 19/12-14.
417  Ebû Muhammed Abdullàh b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, Uyûnu’l-ahbâr 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418), 2: 317.
418  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, 1: 267.
419  Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, nşr. Muhammed Abdüsselam Şâhîn (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1420/1999), 65.
420  Meryem 19/12.
421  Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, 76.
422  Meryem 19/12; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, 1: 268.
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Yahyâ u büyüyüp gençleştiğinde Allah Teâlâ ona, “Ey yahyâ 
kitaba sımsıkı sarıl!” buyurdu.423 Kendisine peygamberlik verdi. 

Muhtelif rivayetlerden Hz. Yahyâ’nın gençliğinde şatafattan uzak, 
sade bir hayat yaşadığı anlaşılır. Onun yemesi, içmesi ve giyinmesi 
son derece mütevazı idi.424 İnsanlara da, fazla yiyecek ve giyeceklerini 
paylaşmalarını, kanaati, aç gözlülükten ve zorbalıktan uzak durmayı, 
güzel ahlâkı, adâleti tavsiye ederdi. Günahlardan uzak durmaya, tevbe 
ederek manevî temizliği elde etmeye ayrı bir ehemmiyet verirdi. Ahiret 
ve hesap günü için hazırlanmayı ısrarla vurgulardı.

Genç yaşta Tevrat’ı eline almış, İsrailoğullarına vaaz ve nasihat 
etmeye başlamıştı. Daha sonra da Hz. Mûsa’nın şeriatı ile amel etmek 
üzere İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi.425

Kâ‘b el-Ahbâr (ö. 32/652), Hz. Yahyâ’nın yüzü ve sûreti güzel, 
yumuşak huylu bir genç olduğunu nakletmiştir.426

Yahyâ u günahlardan uzak duran tertemiz bir delikanlı idi, bede-
nini Rabbine tâatte kullanır, devamlı amel-i sâlihler işlerdi.427 Her türlü 
hayır ve iyilik hususunda artarak devam eden bir gelişim gösterirdi.428 
Rasûlullah r Hz. Yahyâ’nın çok hayırlı bir kişi olduğunu ifade ettikten 
sonra bunun sebebinin de Allâh’ın onu Kur’ân’da güzel vasıflarla an-
latması olduğunu söylemiş, ilgili âyetleri okumuş ve sonunda; “Hiçbir 
kötülük yapmadı, hattâ böyle bir şeyi aklından bile geçirmedi” 
buyurmuşlardır.429

Yine Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır: “Âdemoğulların-
dan herkes mutlaka bir hata (günah) işlemiş veya buna istek 

423  Meryem 19/12.
424  Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, 68, 76; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, 1: 268; 

Muhammed Ali es-Sâbûnî, en-Nübüvve ve’l-enbiyâ, Mekke, 1980, 312.
425  Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed es-Sa‘lebî, Arâisü’l-mecâlis (Mısır, 1370/1951), 

379.
426  Hâkim, el-Müstedrek, 2: 647/4150.
427  Meryem 19/13; Taberî, 18: 159.
428  İbn Atıyye, 4: 8.
429  Heysemî, Mecmau’z-zevâid, 8: 209. Râvîlerinden Ali b. Zeyd b. Cüd‘ân’ı cumhur 

zayıf görmüştür.
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duymuştur, ancak Yahyâ b. Zekeriyyâ bunun hâricindedir.”430 
Abdullah b. Amr (ö. 65/684-85): “Herkes mutlaka Allâh’ın huzuruna 
günahla çıkar, ancak Yahyâ b. Zekeriyyâ bundan müstesnadır” demiş 
ve “Efendi, nefsine hâkim, iffetli”431 âyetini okumuştur.432

Rivayetlere bakıldığında Hz. Yahyâ’nın 32 yaşında şehid edildiği 
anlaşılmaktadır.433 Bazı kaynaklara göre, Kur’ân-ı Kerîm’de İsrâi-
loğulları’nın yeryüzünde çıkaracağı bildirilen434 iki fesattan ikincisi 
onların Hz. Yahyâ’yı öldürmeleri ve Hz. Îsâ’yı da öldürmeye teşebbüs 
etmeleridir.435

Hz. Îsâ’nın annesi Hz. Meryem, Dâvûd u’ın neslindendir. 
Annesi, “Rabbim! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, ben-
den kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen” diye 
onu Beyt-i Makdis hizmetine vakfetti.436 Hz. Meryem doğunca onu 
Beyt-i Makdis’teki vazîfelilere teslîm etti. Meryem’i kimin himâye-
sine alacağına dâir kur‘a çektiler. Çekilen kur‘a Hz. Zekeriyyâ’ya 
çıktı. Zekeriyyâ u onu alıp hanımının yanına götürü. Hz. Meryem 
teyzesinin yanında büyüdü. Hz. Meryem büyüyünce Zekeriyyâ u 
Beytü’l-Makdis’te ona bir oda tahsis etti. Hz. Meryem orada ge-
ce-gündüz ibâdetle meşgul olurdu. Takvâsıyla örnek gösterilir olmuş, 
kendisinden kerâmetler zuhur etmeye başlamıştı. Kur’ân-ı Kerîm’de 
onun “sıddîka” olduğu bildirilir. Birgün melekler kendisine gelerek 
“Ey Meryem! Allah sana ken disinden bir Kelime’yi müjdeliyor. Adı 
Meryem oğlu Îsâ’dır. Mesîh’tir; dünyâda da, âhirette de îtibarlı ve 
Allâh’ın kendi sine yakın kıldıklarındandır” dediler. Hz. Meryem: 
“Rabbim! Bana bir erkek eli değmediği hâlde nasıl çocuğum olur?” 

430  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1: 292, 295, 301 (Senedinin zayıf olduğu bildirilmiştir). 
Krş. Hâkim, el-Müstedrek, 2: 647/4149 (Zehebî isnadının “ceyyid” olduğunu 
bildirmiştir).

431  Âl-i İmrân 3/39.
432  İbn Ebî Şeybe, Musannef, 7: 128.
433  Mustafa Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2004), 298.
434  el-İsrâ 17/4.
435  Mahmut Aydın, “Yahyâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2013), 43: 233-234.
436  Âl-i İmrân 3/35.
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dedi. Allah Teâlâ: “İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır! Bir işe hük-
medince ona sâdece «Ol!» der; o da oluverir” buyurdu.437

Îsâ u, Hz. Yahyâ’nın doğumundan altı ay sonra Kudüs’te 
dünyâyı şereflendirdi. İsrailoğulları Hz. Meryem’e iftirâ attılar. O da 
çocuğu gösterdi. Onlar, “Biz, beşikteki bir sabî ile nasıl konuşuruz?” 
dediler. İsa u:

“–Ben, Allâh’ın kuluyum! O, bana Kitâb’ı verdi ve beni peygamber 
yaptı!” dedi.438 Hz. Îsâ’nın daha beşikte iken böyle konuşması, büyük 
bir mûcizeydi ve Hz. Meryem’i iftiralardan kurtarıyordu. Yahudiler 
bu duruma hayret ettiler ve bir müddet geri çekildiler. Onun ilk sözü 
“ben Allâh’ın kuluyum” olmuştu ama bugün ona itaat ettiğini söyle-
yen gâfil insanlar büyük bir tezat içerisinde hâlâ onun ilâh olduğunu 
iddia edebiliyorlar.

Yahudiler bir müddet sonra “Babasız çocuk mu olurmuş” diye 
dedikodu etmeye başladılar. Zekeriyyâ u hakkında suizanda bulu-
narak onu şehit ettiler.

Hz. Îsâ’ya otuz yaşında peygamberlik geldi, kendisine yeni bir 
şeriat ve kitap verildi. Böylece Tevrat’ın hükmü ortadan kalkmış oldu. 
O güne kadar Tevrat ile hükmeden Hz. Yahyâ bundan sonra İncil ile 
hükmetmeye başladı. O günlerde İsrailoğullarının reisi, Hz. Mûsa’nın 
şeriatına göre kardeşinin kızıyla evlenmek istedi. Fakat Yahyâ u 
Hz. İsa’nın şeriatına göre artık bunun câiz olmadığını söyledi. Bunun 
üzerine o zâlim reis Hz. Yahyâ’yı otuz yaşlarında iken şehîd etti.

İsa u İsrâîloğulları’na gönderilen peygamberlerin sonuncusu 
oldu. Yahudileri irşad için çok gayret etti ancak kendisine pek az kişi 
îman etti. Hz. Zekeriyyâ ile Hz. Yahyâ’yı şehîd eden İsrailoğulları 
Hz. İsa’yı da şehid etmek isteyince Allah Teâlâ onu otuz üç yaşında 
iken semâya yükseltti. 

Îsâ u, kıyâmete yakın kıyametin büyük alâmetlerinden biri olarak 
semâdan yere inecektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf mevcuttur. Allah 
Teâlâ şöyle buyurur:

437  Âl-i İmrân 3/45-47.
438  Meryem 19/29-30.
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“Bilin ki, o kıyamete âit bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin 
ve bana tâbi olun. Bu dosdoğru yoldur.” (ez-Zuhruf 43/61)

14.14. Hz. Muhammed r

Allah Teâlâ son olarak Hâtemü’n-Nebiyyîn olan Rasûlullah r Efen-
dimiz’i göndermiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Muhammed’in bir beşer 
olduğundan, çocukluğundan, yetimliğinden, fakirken zengin kılınışından 
ve gençliğinden bahsedilir. İnsanlara elçi olarak seçildiği, kendisine 
vahiy gönderildiği ve peygamber olarak vazifelendirildiği bildirilir. Ona 
îman ve itaat edilmesi, saygı gösterilmesi, isyan ve eziyet edilmemesi 
emredilir. Allâh’ın ona olan lütufları haber verilir. İnsanlık için örnek 
şahsîyet olduğu, onda uyulması gereken çok güzel ölçüler bulunduğu 
bildirilir. Onun Müşriklere, Müminlere, Ehl-i kitaba ve Münâfıklara nasıl 
davranması gerektiğine yer verilir. Müşriklerle ve Ehl-i kitapla mücade-
lesinden, savaşlarından bahsedilir. Bu konularla ilgili âyetler, Kur’ân’ın 
bütün sûrelerinde yer almaktadır.

Peygamberler insanlar için çok güzel örneklerdir. Onların hayatları-
nı, mücadelelerini ve ahlâklarını sık sık okuyup anlatarak ibret almak ge-
rekir. Bu sebeple her yaştaki insana Peygamberler Târihi dersi lâzımdır. 
Bundan daha önemlisi ise her konuda en güzel örnek olan Rasûlullah 
r Efendimiz’in hayatı ve ahlâkıdır. Onu örnek alabilmek için de her 
yaştaki ve her seviyedeki insana Siyer dersi zaruridir. Kur’ân-ı Kerîm 
bu konunun ehemmiyetine dikkat çekmek için önceki peygamberlerin 
ve bilhassa da bizim Peygamberimizin hayatına genişçe yer vermiştir.
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KUR’ÂN-I KERÎM’İN FAZÎLETİ VE BEREKETİ

1. Kur’ân’ın Fazîleti ve Ehemmiyeti
Kur’ân-ı Kerîm’in sayfalarına nazar etmek, onu okumak, dinlemek, 

ezberlemek, tefekküründe derinleşmek, hükümlerini yaşamak ve ya-
şanmasına vesile olmak en fazîletli amellerdendir. Kur’ân-ı Kerîm bize 
Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in hem emâneti hem de mîrâsıdır. Rasûlullah 
r şöyle buyurmuşlardır:

“Size, sımsıkı sarıldığınız müddetçe benden sonra sapıtmayaca-
ğınız iki mühim emânet bırakıyorum. Biri diğerinden daha büyüktür. 
O da Allâh’ın Kitâbı’dır! Kur’ân, semâdan yeryüzüne uzatılmış sağ-
lam bir ip gibidir. Diğer emânet de âilem, Ehl-i Beyt’imdir. Kur’ân 
ve Ehl-i Beyt’im Cennet’te Havuz’un başında benimle buluşuncaya 
kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Benden sonra o ikisine karşı nasıl 
muâmelede bulunduğunuza iyi bakın, dikkat edin!”1

Ebû Hüreyre t bir gün Medîne çarşısına uğramıştı. Kenarda 
durdu ve:

“–Ey çarşı ehli! Sizler ne kadar da gâfilsiniz!” dedi.

“–Niçin ey Ebû Hüreyre?” diye sordular.

“–İşte şurada Allah Rasûlü’nün mirası taksim ediliyor, siz ise burada 
duruyorsunuz! Gidip siz de ondan nasibinizi alsanız olmaz mı?” dedi. 
Çarşı ehli:

“–Bu taksim işi nerede yapılıyor?” diye sordular. O da:

1  Tirmizî, Menâkıb, 31/3788. Krş. Muvatta’, Kader, 3; İbn-i Hişâm, 4: 276; Hâkim, 
1: 171/318.
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“–Mescid’de!” dedi. İnsanlar koşarak gittiler. Ebû Hüreyre t orada 
durdu ve onların dönüşünü bekledi. Geldiklerinde:

“–Ne yaptınız?” diye sordu.

“–Ey Ebû Hüreyre, Mescid’e vardık, içeri girdik ama orada taksim 
edilen bir şey göremedik!” dediler. Ebû Hüreyre t:

“–Mescid’de hiç kimseyi görmediniz mi?” dedi. Onlar:

“–Evet, bazıları namaz kılıyordu, bazıları Kur’ân okuyordu, bazıları 
da helâl ve haram konularını müzâkere ediyorlardı” dediler. Bunun 
üzerine Ebû Hüreyre t:

“–Yazıklar olsun size, işte Muhammed r’in mîrâsı da budur zâten!” 
dedi.2

Yüce Rabbimiz, ilâhî kelâmını insanlığa şöyle takdîm ediyor:

ُدوِر  َيآ اَيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرِبُّكْم َو ِشَفاٌء ِلَما ِفى الصُّ
َو ُهًدى َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِم۪نيَن

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllere bir şifâ, 
mü’minler için bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.” (Yûnus 10/57)

طس ِتْلَك ٰاَياُت اْلُقْرٰاِن َوِكَتاٍب ُم۪بيٍن ﴿1﴾ ُهًدى َوبُْشٰرى ِلْلُمْؤِم۪نيَن ﴿2﴾

“Tâ-sîn. Bunlar Kur’ân’ın, apaçık bir Kitâb’ın âyetleridir. 
Mü’minler için hidâyet rehberi ve (Cennet) müjdesidir.” (en-Neml 16/1-2)

1.1. Kur’ân Azîzdir, İzzet Bahşeder…

İnsan, Kur’ân-ı Kerîm ile kıymet, şeref ve haysiyet kazanır. 
Kur’ân’ı öğrenen, okuyan ve yaşayan bir mü’min, muazzam bir 
hayır, bereket, şeref ve izzete nâil olur. Dünyada gıpta edilecek bir 
insan varsa, o da, Kur’ân-ı Kerîm’i hayatına tatbik etmeye gayret 
eden, güzel ahlâk ve sâlih amel sahibi bir müslümandır. Rasûlullah 
r şöyle buyurmuşlardır:

2  Heysemî, 1: 123-124.
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“(Şu) iki kişiden başkasına gıpta edilmez:

Biri; Allâh’ın Kur’ân öğrettiği (kimse)dir. O da gece gündüz dur-
madan Kur’ân okur (ve onunla amel eder). Komşusu bunu işitir ve:

«–Keşke filâna verilen Kur’ân nîmeti gibi bir nîmet bana da 
lûtfedilse de, ben de onun yaptığı gibi yapabilseydim!» der.

İkincisi de; Allâh’ın mal verdiği (kimse)dir. O da malını Cenâb-ı 
Hakk’ın yolunda sarf eder. Bunu gören bir kişi:

«–Keşke filâna verilen mal gibi bana da verilse de onun yaptığı 
gibi ben de yapabilsem!» diye imrenir.”3

Böyle bir Kur’ân ehlinin fazîletini ifâde etmekten kelimeler âciz 
kalır. Allah Rasûlü r ehl-i Kur’ân’ı, vahyi getirmekle şereflenmiş olan 
seçkin meleklerle aynı safta görmüştür. Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle 
buyrulur: 

“Kur’ân’ı güzel bir şekilde okuyan hâfız, vahiy getiren şerefli 
ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’ân’ı zorlanarak okumasına 
rağmen unutmamak için onu bırakmayıp devamlı okuyan kimseye 
de (biri tilâveti, diğeri de zorluklara tahammülü sebebiyle) iki ecir 
verilir.”4

Zira Kur’ânî ilimlerde ihtisas kesbetmiş, onu yaşayan ve yaşatan bir 
mü’min, vahiy melekleriyle aynı vazifeyi üstlenmiş, onların yolundan 
gidiyor demektir. Bu sebeple de onların derecesine doğru merhaleler 
kat etmektedir.

Şu hâdise, Kur’ân’ın dünyada bahşettiği izzete ne güzel bir misaldir: 
Sahâbe-i kirâmdan Nâfi bin Abdi’l-Hâris t, bir gün Mekke dışında 
Usfan’da Hz. Ömer ile karşılaşmıştı. Hâlbuki Ömer t onu Mekke’ye 
vâli tâyin etmişti. Ona:

“–Mekkelilerin başına kimi bıraktın?” diye sordu. O da:

“–İbn-i Ebzâ’yı!” cevâbını verdi. Hz. Ömer:

“–İbn-i Ebzâ kimdir?” diye sorunca Nâfî:

3  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân 20, Temennî 5; Müslim, Müsâfirîn 266, 267.
4  Buhârî, Tefsîr, 80; Müslim, Müsâfirîn, 243; Ahmed, 6: 110.
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“–Âzâd ettiğimiz kölelerden biridir” dedi. Hz. Ömer’in:

“–Mekke halkına, âzâd edilmiş bir köleyi mi vekil bıraktın?!” suâli 
karşısında ise:

“–O Allâh’ın Kitâbı’nı çok iyi bilir ve okur, yine o İslâmî hükümleri 
de çok iyi bilir” cevâbını verdi. Bunun üzerine Ömer t şöyle dedi: 
“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardı:

«Allah Teâlâ bu Kitâb ile bir kısım insanları yükseltir, diğer bir 
kısmını da alçaltır.”5

İslâm târihinde, başlangıçta köle olduğu hâlde Kur’ân ile yükselen 
ve kıyamete kadar ismi anılmaya devam edecek olan nice âlimlerimiz 
vardır. Bunun aksine zamanında büyük nimetler içinde olduğu hâlde 
Kur’ân’dan gâfil kaldığı için alçalan, isimleri unutulup giden nice insanlar 
mevcuttur.

Kur’ân-ı Kerîm öyle azîz ve şerefli bir kelâmdır ki kendisine hizmet 
eden veya münasebeti bulunan varlıklara da izzet ve fazîlet bahşeder. 
Nitekim;

Cibrîl u Kur’ân’ı indirmiş, meleklerin en fazîletlisi olmuştur.

Kur’ân, Rasûlullah r Efendimiz’in mübarek kalbine inmiş, O, 
öncekilerin, sonrakilerin ve bütün rasüllerin seyyidi olmuştur.

Kur’ân, Ümmet-i Muhammed’e gelmiş, o ümmet, ümmetlerin en 
hayırlısı olmuştur.

Kur’ân, Ramazan ayında inmiş, o ay, ayların en hayırlısı ve bere-
ketlisi olmuştur.

Kur’ân, Kadir Gecesi’nde inmiş, o gece, bin aydan daha hayırlı 
hâle gelmiştir.

Kur’ân, Mekke ve Medîne’ye inmiş, Mekke mükerrem olmuş, 
Medîne nurlanmıştır.

Kur’ân bazı insanların kalbine ve hayatına inmiş, onlar da Allâh’ın 
has kulları olmuş ve en hayırlıları sayılmışlardır. O hâlde her mü’min, 

5  Müslim, Müsâfirîn, 269; İbn-i Mâce, Mukaddime, 16.
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kalbini ve hayatını Kur’ân ile doldurmak sûretiyle izzet ve şeref kazan-
maya gayret etmelidir.

Kur’ân her yönüyle insanı mâmur hâle getirir, onu imar eder. 
Kalbinde, Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse ise, harap olmuş 
ev gibidir.6

1.2. Kur’ân Ehli Hep Tercih Edilir

Kur’ân ehlinin Allah ve Rasûlü katında müstesnâ bir yeri ve 
değeri vardır. Rasûlullah Efendimiz r hayatın her alanında Kur’ân 
ehlini tercih etmiş, onları herkesin önüne almıştır. İmâmete, vâliliğe, 
kumandanlığa, fazîletli mekânlara hep Kur’ân’ı en çok tahsil eden-
leri geçirmiştir. Şu hâdiseler bunu en güzel şekilde gözler önüne 
sermektedir:

Köle iken Ebû Huzeyfe t tarafından âzâd edilen Sâlim t, 
Kur’ân’ı en iyi bilen ve en güzel okuyan sahâbîler arasına katılmıştı. 
Bu sebeple Rasûlullah r Kur’ân’ın dört kişiden alınmasını tavsiye 
ettiklerinde Sâlim’i de bunlar arasında zikretmişlerdi.7 İlk Muhacirler, 
Rasûlullah Efendimiz’den önce Kuba’daki Usbe isimli yere geldik-
lerinde, onlara Sâlim imamlık yapıyordu. Çünkü Kur’ân’ı en çok 
bilenleri o idi.8 Hâlbuki cemaatin içinde Hz. Ömer ve Ebû Seleme gibi 
büyük sahâbîler de vardı. Bu sebeple kendisine “Muhacirlerin İmamı” 
lakâbı verildi. Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinde Müseylimetü’l-Kezzâb’la 
yapılan şiddetli Yemâme harbinde muhacirlerin bayraktarlığını Sâlim 
yapıyordu. Müslümanların dağılmaya başladığını görünce “Biz Rasû-
lullah zamanında böyle yapmazdık” dedi ve yerini aslâ terketmedi. 
“Bayrağı bırakıp kaçarsam ben ne kötü bir Kur’ân hâmili olurum” 
diyerek sabırla mücâdele etti. Sağ eli kopunca bayrağı sol eline aldı, 
o da kesilince boynuyla kaldırmaya çalıştı ve nihayetinde şehid düş-
tü. Hz. Ömer t vefat etmeden önce yerine bir halîfe tayin etmesi 
istendiğinde Sâlim hayatta olsaydı hiç tereddüt etmeden onu tavsiye 

6  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 18/2913; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1.
7  Buhârî, Fedâilü’l-Ashâb, 26, 27; Fedâilü’l-Kur’ân, 8.
8  Buhârî, Ezân, 54.
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edeceğini söyledi.9 İşte Kur’ân, Sâlim t’i böyle herkesin gözdesi 
hâline getirmişti.

Amr bin Seleme t anlatıyor: “Yaşadığımız böl ge, Nebiyy-i 
Ekrem Efendimiz’in ziyaretçilerinin yol güzergâhındaydı. Ziyaretten 
dönenler bize uğrar ve «Rasûlullah r şöyle şöyle buyurdular…» diye 
haber verirlerdi. Ben hâfızası kuvvetli bir çocuktum, bu sâyede Kur’ân-ı 
Kerîm’den birçok (sûre) ezberlemiştim. Babam, kabilesinden bir heyetle 
birlikte Peygam ber Efendimiz’e elçi olarak gitmişti. Allâh’ın Elçisi de 
onlara namazı öğretip; «Kur’ân’ı en iyi bileniniz size imam olsun!» 
buyurmuşlar. Ezberlediğim sûreler sebebiyle aralarında Kur’ân-ı Kerîm’i 
en iyi bilen bendim. Bu sebeple beni öne ge çirip imam yaptılar. Üzeri-
me sarı küçük bir hırka giyerek onlara namaz kıldırıyordum. Secdeye 
vardığım zaman hırka vücudumdan sıyrılıp kısalıyordu. Kadın lardan 
biri; «İmamınızın avret mahallini bizden gizleyiniz!» dedi. Bunun üze-
rine bana Umman kumaşından bir gömlek satın aldı lar. Müslüman 
olma nimetinden sonra bundan daha fazla sevindiğim bir şey olmadı. 
Kavmime imamlık yaparken 7 veya 8 yaşımdaydım.”10

Osman bin Ebi’l-Âs t da şu calib-i dikkat hâdiseyi nakleder: 
Rasûlullah r Efendimiz’in yanına kabilemizin temsilcisi olarak gelmiş-
tik. Arkadaşlarımın içinde Kur’ân’ı öğrenme hususunda en gayretli 
olan bendim. Bakara sûresini öğrenerek onlara üstünlük sağlamıştım. 
(Bu hasletim sebebiyle) Rasûlullah r bana şöyle buyurdular:

“–En küçükleri olmana rağmen seni arkadaşlarının başına 
emîr tâyin ettim. Kur’ân’a temiz olmadığın müddetçe dokunma!”11

Rasûlullah Efendimiz r, Tebük Seferi’ne çıkarken Neccâro-
ğulları’nın sancağını Umâre bin Hazm’a vermişlerdi. Daha sonra 

  9  Ahmed, Müsned, 1: 20; İbn Sa‘d, 3: 343. Mehmet Özşenel, “Sâlim Mevlâ Ebû 
Huzeyfe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/salim-
mevla-ebu-huzeyfe (25.04.2019).

10  Ebû Dâvûd, Salât, 60/585. Krş. Buhârî, Meğâzî, 53. Hanefî mezhebinde cemaatle 
kılınan bütün namazlarda imamın bâliğ olması şarttır. Fukaha, Hz. Amr’ın imamlığa 
geçirilmesinin Allah Rasûlü’nün emriyle olmadığını, kavminin bilgi azlığı sebebiyle 
onu imamete geçirdiğini söyleyerek bu hadisi delil kabul etmezler. (Tahâvî, Şerhu 
müşkili’l-âsâr, 10: 121)

11  Heysemî, 1: 277.
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Zeyd bin Sâbit’i görünce, sancağı Umâre’den alıp ona verdiler. 
Umâre t:

“–Yâ Rasûlâllah! Bana kızdınız mı?” diye sorunca Peygamber 
Efendimiz r:

“–Hayır! Vallahi kızmadım! Lâkin siz de Kur’ân’ı tercih edi-
niz! Zeyd, Kur’ân’ı senden daha çok ezberlemiştir. Burnu kesik 
zenci köle bile olsa, Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş olan kimse, 
başkalarına tercih edilir!” buyurdular. Evs ve Hazrec kabilelerine 
de, sancaktarlık şerefini, Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş kimselere lâyık 
görmelerini emrettiler.12

Tabiî ki bu kişiler, Kur’ân’ı sâdece ezberleyen değil hükümlerini 
yaşayan ve onunla hâllenen hâfızlardı.

Rasûlullah r kabirde bile Kur’ân’ı iyi bilenlere öncelik vermiştir. 
Şu ibretli hâdise bunun en meşhur şâhididir: Uhud Harbi’nden sonra 
Ensâr t:

“–Yâ Rasûlâllah! Pek çok sıkıntı ve meşakkate uğradık. (Şehid-
lerimiz ve yaralılarımız çok olduğu için her bir şehîdimize bir kabir 
kazmamız çok zor.) Bize ne yapmamızı emir buyurursunuz?” diye 
sormuşlardı. Rasûl-i Ekrem Efendimiz r:

“–Geniş kabirler kazınız ve her kabre ikişer üçer şehîd koyu-
nuz!” buyurdular.

“–Peki, hangisini ön tarafa koyalım?” diye sordular. Efendimiz r:

“–En çok Kur’ân tahsil edeni öne koyunuz!” buyurdular.13

Kur’ân’ın azameti sebebiyle kalbinde ondan daha fazla bulunan 
mü’min diğerlerinden efdal olmaktadır. Şehitler arasında böyle olduğu 
gibi hayatta olanlarda da aynı hüküm cârîdir. Her zaman için Kur’ân-ı 
Azîm’i kalbine daha fazla nakşeden ve onu takvâ üzere yaşayan mü’min 
diğerlerinden daha fazîletlidir.

12  Vâkıdî, Meğâzî, 3: 1003.
13  Ebû Dâvûd, Cenâiz, 65-67/3215; Nesâî, Cenâiz, 86, 87, 90, 91. Krş. Buhârî, 

Cenâiz, 73, 76, 79.
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Hz. Ömer t Kur’ân’ı iyi bilen insanlara çok değer verirdi. Genç 
yaşlı bütün âlimler (Kurrâ) onun danışma meclisinde bulunur, bir karar 
vereceğinde veya bilemediği bir meseleyle karşılaştığında devamlı onların 
fikirlerini sorar, kendileriyle istişâre ederdi.14

1.3. Kur’ân Ehli, Allâh’ın Has Kullarıdır

Kur’ân’ı güzelce okuyan, onunla meşgul olan ve yaşayan mü’minler 
Allâh’ın husûsî ve seçkin kullarıdır. Zira onlar her dâim Allâh’ın kelâ-
mıyla beraber olarak ona yaklaşmaktadırlar. Nitekim bir gün Rasûlullah 
Efendimiz r:

“–Şüphesiz insanlardan Allâh’ın ehli, O’na yakın olan kişiler 
vardır!” buyurmuşlardı. Ashâb-ı kirâm:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bunlar kimlerdir?” diye sordular. Efendimiz r:

“–Onlar Kur’ân ehli, Allah ehli ve Allâh’ın has kullarıdır!” 
buyurdular.15

Allâh’a yaklaşmanın en kısa yolu, O’nun bize uzattığı ve kopması 
mümkün olmayan sapasağlam kulpa yapışmaktır. Rasûlullah Efendimiz 
r şöyle buyurmuşlardır:

“Allah, geceleyin iki rekât namaz kılan (Kur’ân okuyan) bir 
kuluna kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Kul 
namazda olduğu müddetçe başı üzerine rahmet ve sevap yağar du-
rur. Kullar Allâh’a, O’ndan gelen (Kur’ân) gibisiyle yaklaşamazlar.”16

“Siz Allâh’a, ondan gelen (Kur’ân)’dan daha fazîletli bir şeyle 
dönemezsiniz (yaklaşamaz, huzuruna çıkamaz ve lûtfuna tekrar 
tekrar nâil olamazsınız).”17

Ferve bin Nevfel şöyle anlatır: Büyük sahâbî Habbâb bin Eret t 
benim komşum idi. Bir gün birlikte câmiden çıktık. Elimden tuttu ve 
bana şu tavsiyede bulundu:

14  Buhârî, Tefsîr, 7/5, 110/4; İ’tisam 2.
15  İbn-i Mâce, Mukaddime, 16; Ahmed, 3: 127, 242; Hâkim, Müstedrek, 1: 743.
16  Ahmed, 5: 268; Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 17/2911.
17  Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 17/2912; Hâkim, 1: 741/2039.
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“–Ey kardeşim! Gücün yettiği kadar Allah Teâlâ’ya yaklaşmaya 
gayret et! Şunu bil ki O’na, kelâm-ı ilâhîsinden daha sevimli bir şeyle 
yaklaşamazsın!”18

Kur’ân-ı Kerîm’i sadece ezberlemekle kalmamış, aynı zamanda 
onun ahkâmına tâbî olup ahlâkıyla ahlâklanmış olan bazı ehl-i Kur’ân’ın, 
Cenâb-ı Hakk’ın bir lutfu olarak, cesetlerinin toprakta çürümediği bile 
görülmüştür. Bunlardan birini Allah dostlarından Mahmud Sâmi Ra-
mazanoğlu t müşâhade etmiştir. Onun nakline göre bir defasında 
Adana’da yol çalışmaları esnâsında ilmiyle âmil bir hâfız efendinin 
kabrinin nakli gerekmiştir. Otuz sene önce vefat etmiş olan hâfız efen-
dinin kabri açıldığında cesedinin hiç bozulmadığı, üstelik kefeninin bile 
sapasağlam durduğu görülmüştür.

1.4. Kur’ân’ın Her Harfi Bir Hazînedir

Kur’ân-ı Kerîm’in her harfi paha biçilmez bir kıymeti hâizdir. Öyle 
ki onların her birinin okunması mukâbilinde verilecek ilâhî mükâfâtın 
ihtişâmını ancak âhirette idrâk edebileceğiz. Rasûlullah r şöyle buyur-
muşlardır:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, ona bu sebeple bir 
hasene ihsân edilir. Her bir hasene de on misliyle mükâfatlandırılır. 
Ben, «Elif-lâm-mîm» bir harftir demiyorum; lâkin Elif bir harftir, 
Lâm bir harftir, Mîm de bir harftir.”19 

Bu hadîs-i şerîfi düşündüğümüzde Kur’ân’ı çokça okuyan, hele bir 
de onu ezberlemek için defalarca tekrar eden bir mü’minin ne kadar 
çok ecre nâil olduğunu anlarız.

1.5. Kur’ân Makbul Bir Şefâatçidir

Kur’ân-ı Kerîm dünyada mü’minler için en mühim rehber ve muaz-
zam bir müjde olduğu gibi, kabir ve kıyâmetin en korkulu zamanlarında 
da kendisiyle hemhâl olanların yolunu aydınlatacak ve onlara şefâat 

18  Bkz. Kâsim bin Sellâm, Fedâilü’l-Kur’ân, Dımeşk 1415, s. 77; İbn-i Ebî Şeybe, 
Musannef, 6: 135/30098; Hâkim, 2: 479/3652.

19  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 16/2910.
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edecektir. Rasûlullah Efendimiz r bu hakikati şöyle haber vermişlerdir:

“Kur’ân okuyunuz! Çünkü Kur’ân, kıyâmet günü kendisiyle 
hemhâl olan (kendisini yaşayan ve yaşatan) kişilere şefâatçi olarak 
gelecektir.”20

“…Kur’ân şefâatçidir ve onun şefâati makbuldür…”21

“Kim Allâh’ın Kitâbı’ndan bir âyet öğrenirse kıyâmet günü 
öğrendiği âyet (temessül eder) o kişiyi yüzüne gülerek karşılar.”22

Bütün bu vasıflarıyla Kur’ân-ı Kerîm, mü’minler için muazzam 
bir ebedî saâdet hazînesidir. Ondan lâyıkıyla istifâde edenler, sonsuz 
bir izzet, fazîlet ve rahmete nâil olurken, onu ihmâl edenlerse telâfisi 
mümkün olmayan bir hüsrâna dûçâr olurlar. Nitekim Rasûlullah r:

“Kur’ân senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir” buyurmuş-
lardır.23

Zira Kur’ân-ı Kerîm, her şeyi açıklamış ve hiç kimseye bahane 
bırakmamıştır. O hâlde her kim Kur’ân’a ihtimam gösterirse, Kur’ân 
onu Cennet’e istikâmetlendirir. Kim de onu ihmâl eder, emirlerini kulak 
ardı ederse, Kur’ân onun aleyhine delil olur ve Cehennem’e atılmasına 
sebep olur.24

2. Kur’ân Okumanın Fazîleti
Kur’ân-ı Kerîm mü’minlerin dünya ve âhirette dostudur. Onunla 

huzur bulur, onunla ünsiyet kurar ve onunla tesellî olurlar. Dünyada 
onlar Kur’ân’a sarılır, âhirette de Kur’ân onları güler yüzle karşılayarak 
yol gösterir, onlara şefaat eder ve ikramlarda bulunur. Yani Kur’ân dün-
ya-âhiret mü’minlerin yol arkadaşı ve rehberidir. Kur’ân ile kurulacak 
bu beraberliğin başlangıcı onu tefekkürle okumaktır. 

20  Müslim, Müsâfirîn, 252.
21  Hâkim, el-Müstedrek, 1: 757/2087; Beyhakî, Şuab, 3: 389/1855.
22  Heysemî, 7: 161.
23  Müslim, Tahâret, 1; Tirmizî, Deavât, 86.
24  Abdurrazzâk, Musannef, 3: 372; İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 6: 131.



303

kur’ÂN-ı kErÎm’İN FazÎLEtİ VE bErEkEtİ     

Kur’ân’ı okuyup onun vaadini, tehdîdini, apaçık âyetlerini ve açık-
lamalarını düşünen kişi, sâlih amellere daha büyük bir iştiyakla yönelir. 
Şüpheli şeylerden ve haramlardan daha fazla kaçınır. Bu şekilde Kur’ân 
okumak, sâlih amellerin en fazîletlisi ol duğu içindir ki şeytan, insanları 
Kur’ân’dan uzaklaştırmak için var gücüyle çalışır. İşte bu hikmete binâen, 
Kur’ân tilâvetinden önce istiâze etmek, yani « ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  «أَُعوُذ ِباللّٰ
demek emredilmiştir. Nitekim âyet-i kerîmede:

“Kur’ân okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allâh’a sığın!” 
buyrulur. (en-Nahl 16/98)

Kur’ân’ı okumanın fazîletine dâir pek çok âyet-i kerîme ve hadîs-i 
şerîf vardır. Şimdi bunların bir kısmını nakledip üzerinde tefekkür edelim:

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

 َوَمْن 
ط

 اُۨوٰلِٓئَك يُْؤِمنُوَن ِب۪ه
ط

اَلَّ۪ذيَن ٰاَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتَلَوِت۪ه
َيْكُفْر ِب۪ه َفاُۨوٰلِٓئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن۟ 

“Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler(den bazısı) onu, hak-
kını gözeterek okurlar. Çünkü onlar, ona îman ederler. Ama her 
kim onu inkâr ederse, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır.” 
(el-Bakara 2/121)

Bu âyette Kur’ân’ı hakkıyla okuyanlar methedilmektedir. Hz. Ömer 
t, Kur’ân’ı hakkıyla okumayı şöyle tarif eder: Kişinin, cennetten 
bahseden âyetlere gelince Allah’tan cenneti istemesi, cehennemden 
bahseden âyetlere gelince ondan Allâh’a sığınmasıdır.25

İbn Mes‘ûd t bu konuda şöyle der: Canımı elinde tutan Allâh’a 
yemin ederim ki bir kişinin onu hakkıyla okuması, helâlini helâl, haramını 
haram olarak kabul edip bunlara riâyet etmesi, Allâh’ın onu indirdiği 
gibi okuması, kelimelerini yerinden değiştirerek tahrif etmemesi, ondan 
hiçbir şeyi uygun olmayacak şekilde tevil etmemesidir.

İbn Abbâs t, onu hakkıyla tilâvet etmeyi ona hakkıyla ittibâ et-
mek ve uymak şeklinde tefsir etmiştir. Yani Kur’ân’ı hakkıyla okumak 

25  İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, 1: 218; Ali el-Müttakî, Kenz, 2: 357/4230.
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ancak onu en güzel şekilde hayata tatbik etmek ve onunla amel etmekle 
tamamlanır.

Hasan Basrî g, mü’minlerin Kur’ân’ı hakkıyla okumalarını, muh-
kem26 âyetleriyle amel etmeleri, müteşabih27 âyetlerine îman etmeleri, 
müşkil gelen yerleri onu bilen kimseye havâle etmeleri diye açıklamıştır.28

Diğer bir âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

ا َرَزْقَناُهْم ِسراًّ  ٰلوَة َواَْنَفُقوا ِممَّ ِ َواََقاُموا الصَّ ِانَّ الَّ۪ذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللّٰ
َيُهْم اُُجوَرُهْم َوَي۪زيَدُهْم ِمْن  َوَعَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَرۙ ﴿29﴾ ِلُيَوّفِ

۪ ِانَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر ﴿30﴾
ط
َفْضِله

“Allâh’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler, asla zarara uğrama-
yacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların mükâfatlarını 
tam öder ve lûtfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok 
bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.” (Fâtır 35/29-30)

Allâh’ın kitâbını devamlı okuyan, anlamaya çalışan, ona îman edip 
içindeki hükümleri hayata geçiren, meselâ namazı ikâme eden, Allâh’ın 
kendilerine ihsân ettiği rızıklardan gece-gündüz, mümkün ise gizli, değilse 
açık infâk edenler Allah katından kendilerine kesin olarak verilecek olan 
büyük sevaplar ümid edebilirler. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam 
olarak ihsân ettiği gibi akıl ve hayallerine gelmeyen daha nice ecirler 
lütfeder. Günahlarını affeder, az ameline çok mükâfat bahşeder.29

Tâbiînin büyük fakih ve âbidlerinden Mutarrıf bin Abdullah t bu 
âyeti okuyunca “Bu, Âyetü’l-Kurrâ’dır, yani bu, Kur’ân okuyan ve onu 
ezberleyenlerin âyetidir” dermiş.30 Kurtubî de “Bu âmil ve âlim olan 
kurrânın âyetidir” demektedir.31

26  Başka bir ihtimal taşımayıp mânâsı açık olan ifade.
27  Birden fazla mânâya ihtimali olduğu için mâhiyetinin anlaşılmasında zorluk 

bulunan ifade.
28  Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 566-569; İbn Kesîr, Tefsîr, 1: 403.
29  İbn Kesîr, Tefsîr, 6: 545.
30  İbn Kesîr, Tefsîr, 6: 545.
31  Kurtubî, el-Câmi’, 14: 345.
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Rasûlullah r Efendimiz Kur’ân-ı Kerîm’i okumanın sevap ve fazî-
letini muhtelif misallerle bize anlatmış ve zihinlerimize yaklaştırmıştır. 
Ebû Hüreyre t bunlardan birini şöyle anlatıyor: Bir gün Rasûlullah 
Efendimiz r:

“–Sizden biri evine döndüğü zaman üç adet yavrulaması yakın, 
iri ve semiz deve bulmak ister mi?” diye sordular. Hepimiz “Evet, 
isteriz” diye cevap verdik. Efendimiz r:

“–Birinizin namazında okuduğu üç âyet, kendisi için doğur-
ması yakın üç iri ve semiz deve (infak etmek)ten daha hayırlıdır” 
buyurdular.32

Hiç yorulmadan, sıkıntı çekmeden ve kimseye zarar vermeden 
kolayca mal elde etmek, hele yavrulayan kıymetli hayvanlar gibi hızla 
artan bereketli mallara sahip olmak her insanın sevdiği bir şeydir. Kâmil 
îman sahibi mü’minler, bu tür malları elde ettikten sonra bir de infak 
edip cenneti kazanmak isterler. Vefat ettikten sonra arkalarında, kıymetli 
yavrular doğuran bir deve misali sadaka-i câriyeler bırakmak isterler. 
Rasûlullah Efendimiz r bu örneği vermek sûretiyle ümmetine Kur’ân 
okumanın fazîlet ve bereketini anlatmaktadır. Yavrulayacak develerin 
örnek verilmesi, aynı zamanda iyiliklerin iyiliklere yol açacağını, böylece 
ecrin katlanarak artacağını ifade etmektedir.

Bunun bir benzerini Ukbe bin Âmir t şöyle anlatır: Biz Suffe’de 
iken Rasûlullah r yanımıza çıkarak:

“–Hanginiz her gün sabahleyin hiç günah işlemeden ve akra-
balık bağlarını koparmadan Buthân mevkiine veya Akîk vâdisine 
gidip oradan iki adet iri hörgüçlü dişi deve tutup getirmeyi ister?” 
diye sordular. Biz:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, bunu hepimiz isteriz” dedik. Allah Rasûlü r: 

“–Birinizin mescide gidip orada Allâh’ın Kitâbı’ndan iki âyeti 
öğrenmesi veya okuması, kendisi için böyle iki deve (infak etmesin)
den daha hayırlıdır. Üç âyet onun için üç deveden, dört âyet dört 

32  Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 250.
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deveden ve bu şekilde okunacak âyetler kendi sayılarınca deveden 
daha hayırlıdır” buyurdular.33

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in bu müjdelerinin hak olduğuna kuvvetle 
îman etmek ve bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmek gerekir.

En fazîletli Kur’ân tilâveti namaz kılarken kıyamda yapılanıdır. Bu 
sebeple imkân nisbetinde kıyamda çok Kur’ân okumaya gayret etmelidir. 
Rükû, secde ve teşehhüdde Kur’ân okumak ise yasaklanmıştır. Vakit 
olarak da gece kılınan namazlar ile gece okunan Kur’ân daha üstün 
görülmüştür. Zira geceleyin kalp, dünyevî meşgalelerden daha uzak ve 
daha derli toplu olur, riyâ tehlikesi de azalır. Gecede bundan başka daha 
pek çok sırlar vardır. Kur’ân’ın Kadir Gecesi inmeye başlaması, İsrâ ve 
Mîrâc mûcizelerinin gece olması bunun en büyük tezâhürleridir.34 Bu 
sebeple gece namazlarında uzun uzun Kur’ân okumaya gayret etmelidir. 
Nitekim Allah Teâlâ geceleri kelâm-ı ilâhîsini okuyup secdeye kapanan 
kullarını şöyle medhetmektedir:

“Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap içinden Allâh’ın emrini yerine 
getiren müstakîm bir ümmet vardır. Onlar geceleri Allâh’ın âyet-
lerini okuyup secdelere kapanırlar.” (Âl-i İmrân 3/113)

Rasûlullah Efendimiz r teheccüd namazında Kur’ân okumaya 
teşvik ederek şöyle buyururlar:

“Kim teheccüd namazında on âyet okursa gâfillerden yazılmak-
tan kurtulur. Kim yüz âyet okursa kânitlerden (itaat ehli insanlardan) 
yazılır. Kim de bin âyet okursa mukantarînden (kantar kantar ecir 
kazananlardan) yazılır.”35

Son iki cüzde 995 âyet vardır. Fâtiha’yı ilave ederek bunları okuyan 
bir kişi kolayca çok ecir alanlar sınıfına dâhil olabilir.

Ebû Zer t:

“–Yâ Rasûlâllah! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin 
Efendisi r:

33  Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 251.
34  Bkz. Nevevî, et-Tibyân fî âdâbi hameleti’l-Kur’ân, s. 88.
35  Ebû Dâvûd, Şehru Ramadân, 9/1398.
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“–Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân 
yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır” buyur-
muşlardır.36

Rasûlullah r, “Eğer Kur’ân bir deri içine konup da ateşe atılsa 
yanmaz”37 buyurmuşlardır. Bu hadis “Kur’ân’ı ezberleyip ahkâmına 
riâyet eden kimse cehennemde yanmaz” diye de anlaşılmıştır.38 Nitekim 
Ebû Ümâme t şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ı oku yu n, ezberleyin! Şu 
duvarda asılı olan mushaflar sizi aldatmasın! Şu muhakkak ki Allah 
Teâlâ Kur’ân’ı ezberleyen bir kal be azâb et mez.”39 

Kur’ân tilâveti, insanı âhirette doğrudan yükseltecek ve ulvî ma-
kamlara çıkaracak en fazîletli amel-i sâlihtir. Rasûlullah Efendimiz r 
bunu şöyle haber vermişlerdir:

“Kur’ân’ı okuyup onunla hemhâl olan kimseye (âhirette) şöyle 
denilir:

«–Oku ve yüksel, dünyada nasıl tertîl üzere ağır ağır okuyor 
idiysen öylece oku, senin makâmın, okuduğun en son âyetin sevi-
yesinde olacaktır».”40

Hz. Âişe vâlidemiz bu hadisin şerhi mâhiyetinde şöyle demiştir:

“Cennetin dereceleri, Kur’ân âyetleri sayısıncadır. Cennete girenler 
arasında, Kur’ân okuyandan daha fazîletli kimse yoktur.”41

Tabiî bu nimete nâil olacak kişiler “Sâhibu’l-Kur’ân” olan mü’min-
lerdir. Yani gerek tilâvet ederek, gerekse amel ederek dâimâ Kur’ân 
ile beraber olanlardır. Yoksa sadece okuyup onunla amel etmeyenler 
değildir.42

36  İbn-i Hibbân, 2: 78.
37  Ahmed, 4: 151, 155.
38  Bkz. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5: 324/9413.
39  Dâ ri mî, Fe dâ ilü’l-Kur’ân, 1.
40  Ebû Dâvûd, Vitr, 20/1464; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 18/2914.
41  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 6: 120/29952.
42  Ebü’t-Tayyib Muhammed Şemsü’l-Hak b. Emîr Alî el-Azîmâbâdî (1857-1911), 

Avnü’l-Ma‘bûd fî şerhi Süneni Ebî Dâvûd, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1415, 4: 237.
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Kur’ân okumanın sadece okuyana değil, yakınlarına da faydası 
vardır. Rasûlullah Efendimiz r bunu şöyle haber verirler:

 “Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okur ve muhtevâsıyla amel ederse, 
kıyâmet günü anne babasına bir tâc giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş 
aranızda olsa, onun dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği 
ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerîm ile amel eden 
kişinin durumu nasıl olur, düşünebiliyor musunuz?”43

Rasûlullah Efendimiz r Kur’ân ehline ve âilesine şu güzel müj-
deleri vermişlerdir:

“Kıyamet günü kabir yarılıp Kur’ân’ı okuyan kişi dışarı çık-
tığında, Kur’ân onu rengi solmuş bir adam gibi karşılar. «Beni 
tanıyor musun?» diye sorar. Mü’min «Tanıyamadım» der. O şahıs, 
«Ben öğle sıcağında seni susuz, gece uykusuz bırakan arkadaşın 
Kur’ân’ım. Her tüccar ticaretinin peşindedir. Sen ise bugün her 
ticaretin peşinde olacaksın! (Kazancın hepsinden çok olacak.)» 
(Bir rivayete göre «Bugün ise ben senin için her ticaretin peşinde 
olacağım» der. Hemen sağ eline saltanat, sol eline ebedîyet verilir, 
başına vakar tâcı konur, anne-babasına hulleler giydirilir ki dünya 
ehli onlara kıymet biçemez (veya) bunlar dünya ve içindekilerden 
daha kıymetlidir. Onlar, «Bu değerli elbiseler bize niçin giydiril-
di?» diye sorarlar. «Çocuğunuzun Kur’ân’ı eline alması sebebiyle» 
denir. Sonra Kur’ân okuyan kişiye, «Oku ve cennetin dereceleri 
ve odaları arasında yüksel!» denir. O, ister hızlı, ister tertîl üzere 
olsun okumaya devam ettiği müddetçe yükselmeye devam eder.”44

Kur’ân’ı ferdî okumak kadar cemaat hâlinde okuyup anlamaya 
çalışmak da çok fazîletlidir. Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyur-
muşlardır:

“…Bir grup insan, Allâh’ın evlerinden bir evde toplanır, Al-
lâh’ın Kitâbı’nı okur ve onu aralarında müzakere ederlerse, üzer-
lerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini 

43  Ebû Dâvûd, Vitr, 14/1453.
44  Ahmed, 5: 348; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; Abdürrazzak, Musannef, 3: 373; 

İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6: 129; Beyhakî, Şuab, 3: 374/1835.
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kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların 
arasında zikreder.”45

Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd el-Hudrî t Nebiyy-i Ekrem r Efen-
dimiz’in şöyle buyurduğuna şâhitlik ederler:

“Bir topluluk Allah Teâlâ Hazretleri’ni zikretmek üzere otur-
duklarında, mutlakâ onları melekler kuşatır, ilâhî rahmet kaplar, 
üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları, katında bulunan 
üstün kulları (nebîler ve büyük melekler) arasında zikreder.”46

Kur’ân tilâveti en büyük zikirlerin başında gelir. Dünyada Allâh’ı 
zikretmek ve O’nun kelâmını tilâvet etmenin en büyük mükâfâtı, 
O’nun katında, Mele-i A’lâ’da zikredilmek, orada methedilip övül-
mektir. Kur’ân okumanın hiçbir faydası olmasaydı mü’mine şeref 
olarak sadece bu bile kâfi gelirdi.

Kur’ân-ı Kerîm’in her âyeti, her kelimesi, her harfi fazîletli ve 
bereketlidir. Lâkin ihlâs ile okumak şarttır. Kur’ân’ın fazîleti, bereketi 
ve şifâsı, okuyan kişinin ihlâsı nisbetinde tecellî eder. Nitekim şöyle bir 
kıssa nakledilir: Birgün fakir bir bedevî Hz. Ali’den sadaka istemiş. Ali 
t, o an verecek bir şey bulamadığı için yerden bir avuç kum almış, 
bir şeyler okuyarak üzerine üflemiş. Kumlar altına dönüşüvermiş. 
Hayretler içinde kalan bedevî, Hz. Ali’ye ne okuduğunu kendisine 
de söylemesi için yalvarmış. Hz. Ali t Fâtiha Sûresi’ni okuduğunu 
söylemiş. Bedevî hemen yerden bir avuç kum almış, Fâtiha Sûresi’ni 
okuyarak üzerine üflemiş. Fakat kumda bir değişiklik olmamış. Bedevî 
bunun sebebini sorunca Hz. Ali t “Bu, bir kalp farkıdır” demiş.

İhlâs ile Kur’ân’ın hangi âyetini, hangi sûresini okusak çok büyük 
sevaplara nâil olur ve çok faydalı bir ilim elde ederiz. Ancak bazı âyet 
ve sûreler için husûsî olarak rivayetler vârid olmuştur. Şimdi bunların 
bir kısmını nakledelim:

45  Müslim, Zikr, 38; Ebû Dâvûd, Vitr, 14/1455; Tirmizî, Kırâât, 10/2945; İbn-i Mâce, 
Mukaddime, 17.

46  Müslim, Zikir, 39.
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2.1. Fâtiha Sûresi

Fâtiha sûresi Kur’ân’ın önsözü ve mukaddimesi olduğu kadar 
aynı zamanda veciz bir hulâsası mesabesindedir. Bu sebeple çok 
mühim ve fazîletli bir sûredir. Yüce Rabbimiz onun hakkında şöyle 
buyurur:

“Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur’ân’ı 
verdik. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına 
göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve mü’minlere kanadını 
indir.” (el-Hicr 15/87-88)

Ebû Saîd bin Muallâ t anlatıyor: 

“Ben Mescid-i Nebevî’de namaz kılıyordum. Rasûlullah Efen-
dimiz r bana seslendiler. Fakat (namazda olduğum için) icâbet 
edemedim. Sonra huzûruna gelerek: 

«–Ey Allâh’ın Rasûlü, namaz kılıyordum (bu sebeple dâvetinize 
icâbet edemedim» diye özür beyan ettim). Bana: 

«–Allah Teâlâ, Kur’â-ı Kerîm’de “Ey îman edenler! Pey-
gamber sizi, size hayât bahşedecek şeylere dâvet ettiği zaman, 
Allâh’a ve Rasûl’e icâbet edin…”47 buyurmuyor mu?» dediler ve 
daha sonra:

«–Mescidden çıkmadan evvel sana Kur’ân-ı Kerîm’in en bü-
yük sûresini öğreteceğim» buyurdular. Elimden tuttular. Mescidden 
çıkacağımız esnâda ben acele ederek: 

«–Yâ Rasûlallah! “Sana Kur’ân’daki en büyük sûreyi öğrete-
ceğim” buyurmuştunuz?» dedim. Bana:

«–O sûre “Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn”dir ki o (namaz-
larda tekrar tekrar okunan) yedi âyet ve bana verilen yüce 
Kur’ân’dır» buyurdular.”48

Bir defasında Cebrâil u, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in yanında 
oturmakta iken, Rasûlullah r yukarı taraftan kapı gıcırtısına benzer 
bir ses işiterek mübarek başlarını kaldırdılar. Cebrâil u: 

47  el-Enfâl 8/24.
48  Buhârî, Tefsir, 1; Nesâî, İftitah, 26.
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“–Bu ilk defa bugün açılan bir gök kapısıdır. Daha önce hiç 
açılmamıştı” dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun 
üzerine Cebrâil u:

“–Bu, yeryüzüne ilk defa inen bir melektir. Bugüne kadar 
hiç inmemişti” dedi. Melek selâm verdi ve Peygamberimize 
şöyle dedi:

“–Müjde! Sana, senden önce hiçbir peygambere verilmeyen 
iki nûr verildi. Biri Fâtiha Sûresi, diğeri Bakara Sûresi’nin son 
âyetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana mutlaka 
sevap ve ecir verilir.”49

Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı zü’l-celâl’e yemin ede-
rim ki Allah, Fâtiha gibi bir sûreyi, ne Tevrât’ta ne İncîl’de 
ne Zebûr’da ne de Furkân’da indirmiştir.”50

Hz. Ali t: “Fâtihatü’l-Kitâb, Mekke’de Arş’ın altındaki bir 
hazîneden nâzil oldu” buyurmuştur.51

2.2. Bakara Sûresi

Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan, içinde 
Bakara sûresi okunan evden kaçar.”52

Nevvâs bin Sem’ân t der ki: Rasûlullah r Efendimiz’i şöyle 
buyururken işittim:

“Kıyamet günü Kur’ân ve onunla amel eden Kur’ân ehli 
(mahşer yerine) getirilirler. Bu sırada Kur’ân’ın önünde Ba-
kara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır.”

Rasûlullah r bu iki sûre için üç misâl verdiler ki onları hâlâ 
unutmuş değilim. Allah Rasûlü r sözlerine şöyle devam ettiler:

49  Müslim, Müsâfirîn, 254; Nesâî, İftitâh, 25.
50  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1/2875.
51  Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 22.
52  Müslim, Müsâfirîn 212. Krş. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2/2877.
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“Sanki onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibi-
dirler ki aralarında bir nûr parlar veya sanki onlar kanatlarını 
açmış iki sürü kuş gibidirler. Kendilerini okuyan insanları mü-
dâfaa ederler.”53

Bir defâsında Rasûlullah Efendimiz r, sayıca kalabalık bir müf-
reze göndereceklerdi. Onlara Kur’ân okuttular. Her biri ezberinde 
olduğu kadarıyla Allâh’ın âyetlerinden okudu. Allah Rasûlü r, yaşça 
en genç olan sahâbînin yanına gelerek:

“–Ey filân! Senin ezberinde ne var?” buyurdular. O da:

“–Ezberimde falan falan sûreler, bir de Bakara Sûresi var!” 
dedi. Efendimiz r:

“–Ezberinde Bakara Sûresi var mı?” diye sordular. Delikanlı 
“Evet!” deyince de:

“–Haydi, git, onların emîri (kumandanı) sensin! Çünkü bu 
sûre, neredeyse dînin tamamını ihtivâ eder” buyurdular. Cemaatin 
ileri gelenlerinden biri:

“–Yâ Rasûlallah! Muhtevâsını yaşayamayacağım korkusu, benim 
Bakara Sûresi’ni ezberlememe mânî oldu” dedi. Bunun üzerine 
Rasûlullah r şöyle buyurdular:

“–Kur’ân’ı öğrenin, okuyun, okutun ve onunla amel edin! 
Çünkü Kur’ân’ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kişi, içi 
misk dolu dağarcık gibidir ki, kokusu her tarafa yayılır. Kur’ân’ı 
öğrenip uyuyan (onunla amel etmeyen) kimse de, içine misk 
doldurulup ağzı bağlanmış dağarcık gibidir.”54

2.3. Âyete’l-Kürsî

Rasûlullah Efendimiz r bir gün Übeyy ibn-i Kâ’b t hazretle-
rine;

“–Allâh’ın kitabından ezberinde bulunan âyetlerden han-
gisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordular. O, 

53  Müslim, Müsâfirîn, 253. Ayrıca bkz. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 5/2883.
54  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2/2876; Heysemî, 7: 161.



313

kur’ÂN-ı kErÎm’İN FazÎLEtİ VE bErEkEtİ     

ُ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَوۚ اَْلَحيُّ اْلَقيُّوُم“  cevabını verince mübarek elini sahâbînin ”اَللّٰ
göğsüne vurup;

“–İlim sana mübarek olsun” buyurdular.55

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Kim her farz namazın peşinden Âyete’l-Kürsî’yi okursa, onun 
cennete girmesine ölümden başka bir engel yoktur.”56

“Farz namazların peşinden Âyete’l-Kürsî’yi okuyan kimse, 
diğer namaz vaktine kadar Allâh’ın koruması altındadır.”57

Ebû Hüreyre t şöyle anlatır: Rasûlullah r beni Ramazan zekâtı 
olan sadaka-i fıtrı korumakla vazifelendirmişlerdi. Bir adam gelip buğ-
day yığınından avuçlamaya başladı. Adamı tuttum ve:

“–Vallahi seni Rasûlullah r’in huzuruna götüreceğim” dedim. 
Adam:

“–Gerçekten ben muhtacım, çoluğum çocuğum ve pek çok ih-
tiyacım var” dedi. Bunun üzerine adamı salıverdim. Sabaha çıkınca 
Rasûl-i Ekrem r:

“–Ebû Hüreyre! Dün gece esirini ne yaptın?” buyurdular. Ben de:

“–Yâ Rasûlallah! İhtiyaç içinde bulunduğunu ve çoluk çocuğu 
olduğunu söyledi, ben de acıdım ve salıverdim” dedim. Rasûlullah r:

“–O sana yalan söyledi, tekrar gelecek” buyurdular. Rasûlullah 
r’in bu sözü üzerine tekrar geleceğini anladım ve onu gözetlemeye 
koyuldum. Adam geldi ve yine buğdaydan avuçlamaya başladı. Bunun 
üzerine:

“–Seni Rasûlullah r Efendimiz’in huzuruna çıkaracağım” dedim. 
Adam:

“–Beni bırak, çünkü ben gerçekten muhtacım. Çoluk çocuğum 
da var. Bir daha gelmem” dedi. Ben de acıdım ve salıverdim. Sabah 
olunca yine Rasûlullah r bana:

55  Müslim, Müsâfirîn 258.
56  Nesâî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, s. 182/100; Taberânî, ed-Duâ, s. 214/675; 

Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, 10: 102.
57  Taberânî, ed-Duâ, s. 214/674; Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, 2: 148.
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“–Ebû Hüreyre! Dün gece esiri ne yaptın?” diye sordular. Ben de:

“–Yâ Rasûlallah! Bana yine ihtiyaç içinde bulunduğunu ve çoluk 
çocuğu olduğunu söyledi, ben de acıdım ve salıverdim” dedim. Nebiyy-i 
Ekrem Efendimiz:

“–O kesinlikle sana yalan söyledi, ama tekrar gelecek” buyur-
dular. Ben de üçüncü defa gelmesini bekledim. Gerçekten geldi ve yine 
buğdaydan avuçlamaya başladı. Onu tekrar yakaladım ve:

“–Seni mutlaka Rasûlullah r’in huzuruna çıkaracağım; artık bu 
üçüncü ve son gelişindir. Bir daha gelmeyeceğine söz veriyorsun sonra 
tekrar geliyorsun” dedim. Bu defa bana:

“–Beni bırak! Sana Allâh’ın seni faydalandıracağı bir bilgi öğrete-
yim” dedi. Ben:

“–Nedir o bilgi?” dedim. O:

“–Yatağına girdiğinde Âyete’l-Kürsî’yi oku. Böyle yaparsan senin 
yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar 
şeytan sana yaklaşamaz” dedi. Bunun üzerine ben onu salıverdim. 
Sabah olunca Rasûlullah r bana:

“–Dün gece esîri ne yaptın?” diye sordular. Ben de:

“–Yâ Rasûlallah! Allâh’ın beni faydalandıracağı bir bilgi öğreteceğini 
söyledi, ben de onu salıverdim” dedim. Rasûlullah r Efendimiz:

“–O bilgi neymiş?” diye sordular. Ben de o kimsenin bana:

“–Yatağına girdiğin zaman Âyete’l-Kürsî’yi, yani, “ ُ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَوۚ  اَللّٰ
 âyetini başından sonuna kadar oku; senin yanında Allah ”اَْلَحيُّ اْلَقيُّوُم
tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana 
asla yaklaşamaz” dediğini söyledim. Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz r:

“–Bak hele! Kendisi yalancı olduğu hâlde bu sefer sana doğruyu 
söylemiş. Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun, ey Ebû 
Hüreyre?” dedi. Ben:

“–Hayır, bilmiyorum” dedim. Rasûl-i Ekrem r:
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“–O şeytandır” buyurdular.58

2.4. Âmene’r-Rasûlü

Bakara sûresinin son iki âyeti “Âmene’r-rasûlü” diye başladığı 
için bu iki kelime aynı zamanda onun ismi gibi kullanılmaktadır. 
Bu âyetlerin fazîletine dair Rasûlullâh r Efendimiz şöyle buyur-
muşlardır:

“Bakara sûresinin son iki âyetini kim bir gecede okursa, 
onlar ona kâfi gelir.”59 Yani bir Müslümanın gece okuması gereken 
Kur’ân’ın asgarî miktarı olarak kâfi gelir. Aynı zamanda okuyanı 
bütün kötülüklerden, insan ve cin şeytanlarının şerrinden muhafaza 
eder.60 Bu hadîs-i şerîfi yanlış anlayarak “başka bir âyet ve sûre 
okumak gerekmez” gibi düşüncelere kapılmamalıdır. Rasûlullah 
r bu ifadeleriyle o âyetlerin ne kadar fazîletli olduğunu anlatmak 
istemişlerdir. İnsan zarûrî sebeplere binâen başka şey okuyamasa 
bile bu iki âyet onun için yeterlidir. Ama imkân bulabiliyorsa insanın 
daha fazla Kur’ân okuyarak sevabını artırması en güzel olanıdır.

Yine Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Allah Teâlâ Bakara sûresini iki âyetle sona erdirmiştir ki, 
bunları bana Arş’ın altındaki bir hazîneden vermiştir. Bunları 
öğreniniz ve kadınlarınıza öğretiniz! Çünkü bunlar hem salâttır, 
hem duadır, hem Kur’ân’dır.”61

“…Bu âyetler bir evde üç gece okunsun da şeytan oraya 
yaklaşabilsin, mümkün değildir.”62

Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin: “Akıllı bir adam görmedik ki, Ba-
kara sûresinin sonundaki iki âyeti okumadan uyusun”63 dedikleri 
nakledilir. 

58  Buhârî, Vekâlet 10, Fedâilü’l-Kur’ân 10, Bed’ü’l-Halk 11.
59  Buhârî, Meğâzî, 12.
60  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 56.
61  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 14; Ahmed, 4: 147, 151; 5: 180.
62  Ahmed, 4: 274; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 4/2882.
63  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 14.
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2.5. Kehf Sûresi

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Kehf Sûresi’nin başından (veya sonundan) 10 âyet ezber-
lerse, Deccâl’den korunur.”64

2.6. Mü’min Sûresi

Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim ِاَلْيِه اْلَم۪صيُر ifadesine kadar Hâ-mîm Mü’min sûresini ve 
Âyete’l-Kürsî’yi sabahleyin okursa bunlar vesilesiyle akşama kadar 
muhafaza edilir. Akşam okursa sabaha kadar muhafaza edilir.”65

Rasûlullah r Efendimiz’in Mü’min sûresinin sabah akşam okun-
masını tavsiye ettiği âyetleri şunlardır:

ْنِب َوَقاِبِل  ِ اْلَع۪زيِز اْلَع۪ليِمۙ ﴿2﴾ َغاِفِر الذَّ  ﴿1﴾ َتْن۪زيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللّٰ
ط

ٰحٓم
 ِاَلْيِه اْلَم۪صيُر ﴿3﴾

ط

ط  َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَو

التَّْوِب َش۪ديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل

“Hâ-mîm. Bu Kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı ba-
ğışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tara-
fından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak 
O’nadır.” (el-Mü’min 40/1-3)

2.7. Fetih Sûresi

Hz. Ömer’in kölesi Eslem t şöyle anlatır: Rasûlul lah r seferleri-
nin birinde (Hudeybiye dönüşünde) yollarına devam edi yorlardı. Ömer 
b. Hattâb da geceleyin onunla birlikte gidiyordu. Bu sırada Ömer t, 
Rasûlullah Efendimiz’e bir şey sordu. Fakat Rasûlullah r (vahy ile meş-
gul olduğu için) Hz. Ömer’e cevap vermediler. Ömer t bir müddet 
sonra sualini yine sordu. Rasûlullah yine cevap vermediler. Hz. Ömer, 
(Rasûlullah işitmedi zannederek) bir daha sordu. Rasûlullah r yine 
cevap vermediler. Bunun üzerine Ömer t kendi kendine:

64  Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 257.
65  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2/2879.
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“–Allah seni ıslah etsin ey Ömer! Bak Rasûlullah’a ısrarla üç kere 
soru sordun, hiçbirine cevap vermedi!” dedi.

Hz. Ömer der ki: Bunun üzerine devemi sürdüm. (Beni azarlayan) 
bir âyet inmesinden korkarak kâfilenin ta önüne geçtim. Fakat çok 
geçmedi, bir münâdînin sesini işittim ve kendi kendime:

“–İşte şimdi hakkımda Kur’ân inmiş olmasından hakîkaten kork-
uyorum” dedim. (Bu korku içinde) Rasûlullah’a geldim ve selâm verdim. 
Rasû lullah r (sevinç içinde) bana:

“–Bu gece bana öyle bir sûre indirildi ki, o sûre bana üzerine 
güneş doğan her şeyden daha sevimlidir” buyurdular. Sonra Fetih 
sûresini okudular.66

Hakîkaten Fetih sûresi, Hudeybiye, Mekke fethi ve Huneyn başta 
olmak üzere halîfeler zamanında gerçekleştirilen pek çok fetihleri, ga-
nimetleri, İslâm’ın bütün dinlere gâlip geleceğini, affı, mağfireti, ecri 
ve cenneti müjdeleyen gönül açıcı bir sûredir.

2.8. Mülk Sûresi

İbn-i Abbâs t anlatıyor:

Rasûlullâh r’in ashâbından birisi kabir olduğunu bilmeden bir ye-
re çadır kurmuştu. Bir de baktı ki kabirde bir insan Tebâreke sûresini 
okuyor. O kimse bu sûreyi sonuna kadar okuyup bitirdi. Bunun üzerine 
sahâbî Peygamber Efendimiz’in yanına geldi ve bu durumu ona haber 
verdi. Rasûlullah r onu dinledikten sonra:

“–Tebâreke sûresi men edicidir, kurtarıcıdır, kabir azâbından 
kurtarır” buyurdular.67

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır:

“Kur’ân’da bir sûre vardır, otuz âyet… O sûre, mağfiret edilin-
ceye kadar bir adama şefaat etti. O, َتَباَرَك الَّ۪ذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك Sûresi’dir.”68

66  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 12.
67  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân (Sevâbu’l-Kur’ân), 9/2890.
68  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 9/2891.
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Câbir t şöyle buyurur: “Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r Elif-lâm-
mîm Tenzîl (Secde) ve َتَباَرَك الَّ۪ذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك Sûrelerini okumadan 
uyumazlardı.”69

2.9. Zilzâl Sûresi

Bir zât Peygamber Efendimiz’e gelip:

“–Ya Rasûlullah, bana Kur’ân’dan birşeyler öğret!” demişti. 
Rasûlullah r:

“–Başında «Elif-lâm-râ» olan sûrelerden üçünü oku!” buyur-
dular. O zât:

“–Yaşım ilerledi, hafızam durgunlaştı, dilim ağırlaştı” dedi. Rasû-
lullah r;

“–«Hâ-mîm»lerden üçünü oku!” buyurdular. O şahıs aynı şeyleri 
söyledi. Rasûlullah r:

 “–Müsebbihât (سبح veya يسبح ile başlayan sûreler)den üçünü 
oku!” buyurdular. O kişi yine evvelki dediklerini söyledi ve:

“–Ya Rasûlallah! Bana her türlü faydayı içinde toplayan bir tek 
sûre öğret!” dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz r ona Zilzâl 
Sûresi’ni biti rinceye kadar okutup öğrettiler. Bunu müteâkiben o zât:

“–Seni hak ile gönderen Allâh’a yemin ederim ki, bu na bir şey 
ilâve etmeyeceğim!” dedi. Sonra arkasını dönüp gitti. Rasûlullah r:

“–Adamcağız kurtuldu, adamcağız kurtuldu” buyurdular.70

2.10. İhlâs Sûresi

İhlâs sûresine Tevhîd sûresi, Ma’rifet sûresi, Tefrîd sûresi, Tecrîd 
sûresi, Necât sûresi, Nisbe sûresi gibi isimler verilir. Yüce Rabbimizi 
tanıtan ve O’nun birliğini en güzel şekilde ortaya koyan bir sûredir. 
Fazîletine dair pek çok rivayet mevcuttur. Bunların bir kısmını zik-
redelim:

69  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 9/2892.
70  Ebû Dâvûd, Ramazan, 9/1399; Ahmed, II, 169.



319

kur’ÂN-ı kErÎm’İN FazÎLEtİ VE bErEkEtİ     

Bir sahâbî, diğer bir sahâbînin bütün gece «اََحٌد ُ  Sûresi’ni «ُقْل ُهَو اللّٰ
tekrarladığını işitmişti. Sabah olunca Rasûlullah r Efendimiz’in yanı-
na gelip hâdiseyi nakletti. Sanki bütün gece boyunca bu kısa sûrenin 
okunmasını az görüyordu. Rasûlullah r:

«–Nefsim kudret elinde bulunan Zât’a yemîn ederim ki, bu sûre, 
Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birine müsâvîdir» buyur dular.”71

Bir gün Rasûlullah r ashabına,”Sizden biriniz bir gecede Kur’ân’ın 
üçte birini okumaktan âciz mi kalıyor?” buyurmuşlardı. Bu onlara 
gerçekten zor geldi ve:

“–Buna hangimizin gücü yeter ki, yâ Rasûlallah!” dediler. Bunun 
üzerine Efendimiz r:

َمُد“ ُ الصَّ ُ اََحٌد. اَللّٰ Kur’ân’ın üçte biridir” buyurdular.72 ,ُقْل ُهَو اللّٰ

Ensâr’dan bir zât Kubâ mescidinde imamlık yapardı.73 O zât, açıktan 
okunacak namazlarda önce mutlaka “اََحٌد ُ  Sûresi’ni bitirinceye ”ُقْل ُهَو اللّٰ
kadar okur, sonra onun yanında başka bir sûre daha okurdu. Bunu her 
rekâtta yapardı. Arkadaşları onunla konuşup:

“–Sen bu sûre ile başlıyorsun, sonra onu kâfî görmeyip başka bir 
sûre daha okuyorsun. Ya bu sûreyi okumakla iktifâ et veya bunu bırak 
da başka sûre oku!” dediler. O da:

“–Ben bu sûreyi terk etmem. Bu şekilde imamlık yapmamı ister-
seniz, yaparım. İstemezseniz imamlığı bırakırım” dedi.

Cemaat o zâtı aralarında en fazîletli insan olarak görüyorlardı. Bu 
sebeple başkasının kendilerine imamlık yapmasını hoş görmediler. 
Nebiyy-i Ekrem Efendimiz onları ziyarete geldiklerinde keyfiyeti ona 
arzetiler. Rasûlullah r:

“–Ey filan, arkadaşlarının tavsiyesine uymana mânî olan şey 
nedir? Niçin her rekâtta İhlâs Sûresi’ni ısrarla okuyorsun?” diye 
sordular. O zât:

71  Buhârî, Eymân, 3; Müslim, Müsâfirîn 261.
72  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân 13. Bkz. Müslim, Müsâfirîn 259; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 11.
73  İmâm olan zât, rivayete göre Amr bin Avf Oğulları’ndan Kulsüm bin Hidm’dir. Allah 

Rasûlü r, hicret esnasında Kuba’da bir müddet onun evine misâfir olmuşlardır.
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“–Yâ Rasûlallah, ben bu sûreyi çok seviyorum!” dedi. Bunun üze-
rine Allah Rasûlü r:

“–O sûreye olan muhabbetin seni cennete koyacaktır!” buyur-
dular.74

Yine Rasûlullah r Efendimiz bir sahâbîyi bir seriyyenin başında 
kumandan olarak göndermişlerdi. O mübârek sahâbî, arkadaşlarına 
namaz kıldırıyor, ancak kıraatini her defâsında İhlâs Sûresi ile bitiriyordu. 
Medîne-i Münevvere’ye döndüklerinde durumu Allah Rasûlü’ne haber 
verdiler. Efendimiz r:

“–Ona, niçin böyle yaptığını sorun!” buyurdular. Arkadaşları 
bunun sebebini sorduklarında sahâbî: 

“–Bu sûre, Rahmân’ın vasıflarını anlatmaktadır. Bu yüzden, onu 
okumayı seviyorum” cevâbını verdi. Bunu öğrenen Efendimiz r şöyle 
buyurdular:

“–Ona söyleyin, Allah Teâlâ da onu seviyor.”75

Ebû Hüreyre t şöyle anlatır: Rasûlullah r ile birlikte yürüyordum. 
Efendimiz r َمُد ُ الصَّ ُ اََحٌد. اَللّٰ -sûresini okuyan birini işitince, “ve ُقْل ُهَو اللّٰ
cebet: vâcip oldu” buyurdular. Ben; “Vâcip olan nedir?” diye sordum. 
“Cennet” buyurdular.76

2.11. Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs Sûreleri)

Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Bu gece indirilen âyetleri görmedin mi? Onların benzerleri asla 
görülmemiştir: ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ اْلَفَلِق ve 77”ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ النَّاِس

Ebû Saîd el-Hudrî t şöyle der: Rasûlullah r cinlerden ve göz 
değmesinden Allâh’a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn nâzil oldu. Ondan 
sonra Muavvizeteyn ile Allâh’a sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı.78

74  Buhârî, Ezân, 106; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 11/2901.
75  Buhârî, Tevhîd, 1.
76  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 11/2897.
77  Müslim, Müsâfirîn 264. Bkz. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 12/2902.
78  Tirmizî, Tıb 16/2058. Bkz. İbni Mâce, Tıb 33.
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3. Kur’ân’ı Dinlemenin Fazîleti
Kur’ân-ı Kerîm’i huzur ile dinlemek Allâh’ın rahmetine nâiliyetin en 

başta gelen sebeplerinden biridir. Büyük müctehid ve muhaddislerden 
Leys ibn-i Sa‘d (v. 175/791), “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin 
ve susun ki size merhamet edilsin!”79 âyet-i kerîmesinden hareketle 
rahmet-i ilâhiyyenin en hızlı Kur’ân’ı dinleyen kimseye ulaşacağını 
bildirmiştir.80

Kur’ân okunduğunda âyetlerini anlayıp öğütlerinden ibret almak 
ve üzerinde güzelce tefekkür edebilmek için susarak ona kulak vermek 
gerekir. Sonra da ortaya koyduğu hükümlerle amel edilmelidir ki Allâh’ın 
rahmetine nâil olunabilsin.81

Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyen mü’minlerin Allâh’a olan yakîn ve îmanları 
artar. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“...Allâh’ın âyetleri mü’minlere okunduğunda, onların îmanlarını 
artırıp güçlendirir.” (el-Enfâl 8/2)

Rasûlullah Efendimiz r Kur’ân’ı okumayı sevdikleri gibi dinleme-
yi de çok severlerdi. Abdullah bin Mes‘ûd t şöyle anlatır: Bir gün 
Rasûlullah r:

“–Bana Kur’ân okur musun!” buyurdular. Ben:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, Kur’ân size indirilmişken ben mi size Kur’ân 
okuyacağım?!” dedim. Allah Rasûlü r: 

“–Ben, Kur’ân’ı başkasından dinlemeyi de severim” buyurdular. 
Bunun üzerine kendisine Nisâ Sûresi’ni okumaya başladım. 41. âyete 
gelip “Her ümmetten bir şâhit getirdiğimiz ve seni de onlara şâhit 
olarak gösterdiğimiz zaman hâlleri nice olacak!” diye okuyunca 
“Şimdilik yeter!” buyurdular. Bir de baktım ki mübârek gözlerinden 
yaşlar akıyordu.82

Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân’ı dinlemeyi sevmeleri, bu esnâda 

79  el-A‘râf 7/204.
80  Kurtubî, el-Câmi’, 1: 9.
81  Taberî, Câmiu’l-beyân, 13: 344.
82  Buhârî, Tefsîr, 4/9; Müslim, Müsâfirîn, 247.
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âyetler üzerinde daha rahat tefekkür etmeleri, mânâlarını daha iyi ve 
daha kolay anlamaları sebebiyle olabilir.83

Melekler de Kur’ân’ı dinlemeyi çok severler. Sahâbeden Üseyd 
bin Hudayr t anlatıyor: Bir gece (namazda) Bakara Sûresi’ni oku-
yordum. Atım da yanıbaşımda bağlı olduğu hâlde duruyordu. Bir ara 
at şahlanmaya başladı. Okumayı kestim; at sâkinleşti. Tekrar okumaya 
başladım, at yine şahlandı. Hattâ oğlum Yahyâ’yı atın çiğnemesinden 
endişe ederek yanıma aldım. O esnâda semâya baktığımda, üzerimde 
kandillere benzer bir şeyler olduğunu gördüm. Sonra onlar göğe doğ-
ru yükselip gözden kayboldu. Sabahleyin, olup biteni Rasûlullah r’e 
anlattım. Bana:

“–Oku ey Üseyd, oku!” buyurdular... Peşinden:

“–Ey Üseyd! O gördüklerinin ne olduğunu biliyor musun?” diye 
sordular. Ben de “Hayır” dedim. Bunun üzerine Allah Rasûlü r şöyle 
buyurdular:

“–Onlar, senin Kur’ân tilâvetini dinlemeye gelen meleklerdi. 
Eğer sen okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinleyecek-
lerdi. O melekler, insanlara gizli kalmayacak, insanlar da onları 
görebileceklerdi.”84

Gerçek mü’minler de Allah Rasûlü’nün izini tâkip ederek Allâh’ın 
kelâmını okuyup dinler ve onun ulvî mânâlarını düşünürler. İçindeki 
korkutucu tehditler sebebiyle tüyleri ürperir, îmanları artar ve Rablerine 
tevekkül ederler. Sonra Allâh’ın rahmetini ümid ederek bedenleri ve 
kalpleri Allâh’ın zikrine ısınıp yumuşar. Kur’ân’ı büyük bir edeple din-
lerler. Gözleri yaşarır. Huşû, muhabbet ve recâ ile secdeye kapanırlar. 
Bunlar Allâh’ın dostlarıdır ve onlara “ebrâr” ismi verilir.85

Allah Teâlâ Kur’ân’ı dinleyip de ona en güzel şekilde uyan kulla-
rını hidâyetle müjdelemiş ve onların en akıllı insanlar olduğunu beyân 
eylemiştir.86 Allâh’ın kelâmını güzelce dinleyen müşriklerin de hidâyete 

83  Bkz. Nevevî, el-Minhâc, 6: 88; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 94.
84  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15.
85  Bkz. el-Enfâl 8/2; ez-Zümer 39/23; İbn Kesîr, Tefsîr, 7: 94-95.
86  ez-Zümer 39/17-18; Mâtürîdî, Te’vîlât, 8: 669-670.
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ermeleri kuvvetle muhtemeldir.87 Nitekim cinler âlemi Kur’ân’ı dinleyerek 
îmana nâil olmuşlardır. Yüce Rabbimiz bu hâdiseyi şöyle haber verir:

“De ki: Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’ân’ı) dinleyip şöyle 
dedikleri vahyedildi: «Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici 
bir Kur’ân dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi 
asla ortak koşmayacağız».” (el-Cin 72/1-2)

“Hani Kur’ân’ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yö-
neltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince birbirlerine, «Susun!» 
dediler. Kur’ân’ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine 
döndüler. Dediler ki: Ey kavmimiz! Şüphesiz biz, Mûsâ’dan sonra 
indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru 
yola ileten bir kitap dinledik.” (el-Ahkâf 46/29-30)

4. Kur’ân’ın Rahmet ve Bereketi

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’in mübarek bir kitap olduğunu ifade 
buyurmuştur.88 Yani o bereketli bir kitaptır. Bereket, hayrın kalıcı ve 
devamlı olması, çok olup dâimâ artması demektir. Kur’ân da hayrı ve 
faydaları en çok olan bir lutf-u ilâhîdir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Bu (Kur’ân) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. 
Artık ona uyun ve Allâh’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet 
edilsin.” (el-En‘âm 6/155)

Kur’ân’ın aslı mübarektir, çünkü o kelâmullahtır. Onu getiren Cebrâîl 
u mübarektir. Onun indiği yer olan Rasûlullah r Efendimiz’in kalbi 
mübarektir. Onun nazmı ve tilâveti mübarektir; muhtevâsı, ahkâmı ve 
delâletleri mübarektir; bıraktığı izler ve hedefleri mübarektir… Hâsılı 
Kur’ân, her şeyiyle lütuf, her şeyiyle hayır ve her şeyiyle muazzam bir 
bereket menbaıdır.89

Eyfa bin Abd t şu hâdiseyi nakleder: Irak’tan alınan haraç malları 
Hz. Ömer’in yanına geldiğinde, Ömer t ve yardımcısı çıktılar. Hz. 
Ömer develeri saymaya başladı. Beklenenden fazla olduklarını görünce; 

87  et-Tevbe 9/6.
88  el-En‘âm 6/92, 155; el-Enbiyâ 21/50; Sâd 38/29.
89  Bkz. Dûserî, Azametü’l-Kur’âni’l-Kerîm, s. 367.
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“Elhamdülillah!” demeye başladı. Yardımcısı da (âyete telmihte bulu-
narak):

“–Ey Mü’minlerin Emîri, vallahi bunlar, Allâh’ın lûtuf ve rahme-
tindendir” diyordu. Hz. Ömer t:

“–Hayır, yanlış söylüyorsun. Bunlar Allâh’ın: «Ancak Allâh’ın lût-
fu ve rahmetiyle sevinsinler…»90 âyetinde bahsettiği şeyler değildir. 
Allâh’ın lûtuf ve rahmeti; hidâyet, Sünnet ve Kur’ân’dır. Mü’minler 
bunlarla sevinsinler. Bu gelen mallar âyetin: «Allâh’ın lûtuf ve rahme-
ti, onların topladığı şeylerden daha hayırlıdır» kısmında bahsedilen 
şeylerdendir. Çünkü bu mallar da insanların topladıklarındandır” dedi.91

Allâh’ın kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm mü’minler için maddî ve 
mânevî bereket kaynağıdır. Mü’minler onu okuyup dinlediklerinde, 
aralarında müzâkere edip anladıklarında ve hükümleriyle amel ederek 
onu hayatlarında tatbik ettiklerinde yerden bereketler fışkırır, gökten 
rahmetler yağar. Üzerlerine huzur ve sekînet iner, etraflarını melekler 
kuşatır. Havada, karada ve denizde bulunan bütün canlılar onlara dua 
ederler. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şayet onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rableri tarafından onlara 
indirileni (Kur’ân’ı) doğru dürüst uygulamış olsalardı göğün ve 
yerin türlü türlü nimetlerinden faydalanırlardı. İçlerinde aşırılığa 
kaçmayan bir zümre var, çoklarının yaptıkları işler ise pek kötü-
dür.” (el-Mâide 5/66)

İnsanlar kendilerine indirilen ilâhî kitapları yaşasaydılar, yağmur-
lar yağar, yeryüzü bereketlerini bol bol çıkarır, herhangi bir sıkıntı, 
meşakkat ve zorluğa uğramadan rızıkları genişlerdi.92 Diğer bir âyet-i 
kerîmede şöyle buyrulur:

“O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, 
elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları 
açardık. Fakat yalanladılar; biz de ettikleri yüzünden onları yaka-
layıverdik.” (el-A‘râf 7/96)

90  Yûnus 10/58.
91  İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 229; İbn Kesîr, Tefsîr, 4: 275.
92  İbn Kesîr, Tefsîr, 3: 148.
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Bugün de Kur’ân yaşandığında Allah Teâlâ aynı bereketleri ihsân 
eder.

Rasûlullah r Kur’ân’ın hükümlerini yaşamanın getireceği bereketi 
şöyle ifade buyurmuşlardır: 

“Allâh’ın had cezâlarından birinin yerine getirilmesi, bir beldeye 
kırk gece rahmet yağmuru yağmasından daha hayırlıdır.”93

Kur’ân’ın bereketiyle hem ferdin hem de toplumun hayatına huzur 
ve emniyet gelir.

Allah Teâlâ’nın Kur’ân ile meşgul olanları sevdiğini gösteren bir 
hadîs-i kudsîde şöyle buyrulur:

“Aziz ve celîl olan Allah Teâlâ buyuruyor ki: Kim, Kur’ân-ı 
Kerîm’i okuma meşguliyeti sebebiyle benden arzusunu talep ede-
mezse, ben ona, isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm.”94

Kur’ân’ın bereketiyle insanlar Allah ve Rasûlü nazarında kıymet 
kazanmışlardır. Kur’ân ehli, Allâh’ın ehli ve has kulları olmuştur.95 
Kur’ân’ın bereketine misâl olarak şu hâdiseyi zikredelim: Bir kadın 
Rasûlullah r Efendimiz’e gelerek:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, kendimi size hibe etmeye geldim” demişti. 
Rasûlullah r kadının hâline nazar ettikten sonra başını yere eğdi. Kadın, 
Allah Rasûlü’nün, kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce 
oturdu. Derken Efendimiz’in ashâbından bir zât ayağa kalkıp:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Sizin ihtiyacınız yoksa onu bana nikâhlayabilir 
misiniz!” dedi. Rasûlullah r:

“–Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?” diye 
sordular. O zât:

“–Hayır vallahi yâ Rasûlallah!” deyince Efendimiz (s.a):

“–Âilene git bak bakalım, bir şeyler bulabilecek misin!” buyur-
dular. Sahâbî gitti ve az sonra geri geldi:

93  İbn-i Mâce, Hudûd, 3.
94  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 25/2926.
95  İbn-i Mâce, Mukaddime, 16; Ahmed, 3: 127, 242; Hâkim, Müstedrek, 1: 743.
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“–Hayır vallahi ey Allâh’ın Rasûlü, hiç bir şey bulamadım!” dedi. 
Rasûlullah r tekrar:

“–İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!” buyurdular. Sahâbî 
tekrar gidip bir müddet sonra geldi ve:

“–Hayır vallahi ya Rasûlullah, demirden bir yüzük bile bulamadım! 
Ancak işte şu izârım var, yarısı onun olsun” dedi. Adamın ridâsı96 bile 
yoktu. Allah Rasûlü r:

“–İzârını ne yapsın? Sen giyecek olsan onun üzerinde bir şey 
kalmaz, o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmaz!” buyurdular. 
Bunun üzerine sahâbî oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra kalktı. 
Rasûlullah r onun dönüp gittiğini görünce, geri çağrılmasını istediler. 
Ashâb-ı kirâm hemen o adamı çağırdılar. Gelince, Peygamber Efendimiz:

“–Kur’ân’ın ne kadarını biliyorsun?” diye sordular. Sahâbî:

“–Şu şu sûreleri biliyorum!” diye bildiklerini saydı. Efendimiz r:

“–Bunları ezbere okuyabiliyor musun?” diye tekrar sordular. 
Sahâbî: “Evet!” dedi. Rasûlullah r:

“–Haydi, git, Kur’ân’dan bildiğin kısımları (kendisine öğretmen) 
karşılığında kadını sana nikâhladım” buyurdular.97

Bu hâdisede pek çok fazîlete şâhit olmaktayız. Hanım sahâbînin 
Rasûlullah r Efendimiz’e muhabbet, teslîmiyet ve itaati, mihir olarak 
Kur’ân öğrenmeyi kabul etmesi, Allah Rasûlü’nün Kur’ân öğrenmeye 
verdiği ehemmiyet ve Kur’ân’ın bereketi… Bütün bunlar Kur’ân’ın 
kıymetini bilen ve onu yaşayan insanların yapabileceği fazîletli davra-
nışlardır.

Ebû Hüreyre t Kur’ân’ın rahmet ve bereketini şöyle ifade eder: 
“Bir ev, kendisinde Kur’ân-ı Kerîm okunduğu için ehline genişler, 
oraya melekler gelir, şeytanlar oradan kaçar ve o evin hayr u bereketi 

96  İzâr, belden aşağıyı örten giyecek, peştamal. Ridâ, omuz-bel arasını örten giyecek, 
üst elbise.

97  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 22, 21, Nikâh, 6, 32, 35, 51, Vekâle, 9, Libas, 49; 
Müslim, Nikâh, 76; Muvatta’, Nikâh, 8; Ebû Dâvud, Nikâh, 31/2111; Tirmizî, 
Nikâh, 22/1114; Nesâî, Nikâh, 62.
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artar. Bir ev de, kendisinde Kur’ân-ı Kerîm okunmadığı için ehline 
daralır, oradan melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya gelir ve o evin 
hayr u bereketi azalır.”98

Ebû Mûsâ t da aynı minval üzere şöyle buyurur: “Bu Kur’ân 
sizin için ecir olur, zikir olur, nûr olur. Buna mukâbil bir de aleyhini-
ze günah olur. Kur’ân’a tâbî olup peşinden gidin, ama sakın o sizin 
peşinizden gelmesin! Kim Kur’ân’ı tâkip ederse Kur’ân onu Cennet 
bahçelerine götürür. Kimi de Kur’ân tâkip ederse (yani o kimse Al-
lâh’ın hükümlerini yaşamazsa) Kur’ân-ı Kerîm o kimseyi ensesinden 
ittirerek Cehennem’e atar.”99

Sâbit bin Aclân g şöyle buyurur: “Allah Teâlâ, Yeryüzü ehline 
(günahkârlara) azab etmek ister. Ama çocuklara hikmet (Kur’ân) 
öğretilme seslerini işitince onlardan bu azâbı uzaklaştırır.”100

Allah Rasûlü r Kur’ân’ın âhiretteki bereketine dâir şöyle buyur-
muşlardır:

“Kıyamet günü Kur’ân gelip, (onunla hemhâl olan kişi için) 
şöyle der:

«–Yâ Rabbî, onu süsle!» Bunun üzerine ona kerâmet101 tâcı 
giydirilir. Kur’ân:

«–Yâ Rabbî, ona daha fazlasını ihsân eyle!» der. Kur’ân’ı oku-
yup yaşayan kişiye bu sefer kerâmet elbisesi giydirilir. Kur’ân:

«–Yâ Rabbî, ondan râzı ol!» der. Allah Teâlâ da Kur’ân ehli 
kişiden râzı olur ve ona:

«–Oku ve yüksel!» denir. Okuduğu her âyetle hasenesi artı-
rılır.”102

Kur’ân’a hizmetin bereketini gösteren bir rüyâyı büyük âlimlerimiz-
den İbnü’l-Cevzî (v. 597) Sıfatü’s-Safve isimli eserinde şöyle nakleder:

  98  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1.
  99  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1.
100  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 4.
101  Kerâmet: Şeref, izzet, ilâhî ikrâm gibi mânâlara gelir.
102  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 18/2915.
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Süleym bin Îsâ şöyle anlatır: “Yedi kıraat imamından biri olan 
Hamza bin Habîb ez-Zeyyât’ı ziyârete gittim. Bir de baktım ki secdeler 
ediyor, yüzünü toprağa sürerek ağlıyordu. Büyük bir endişeye kapıldım 
ve korku içinde:

“–Allâh’a sığınırım, Allah seni korusun! Bu hâlin nedir?” dedim. 
İmâm Hamza t:

“–Niçin endişeleniyor, Allâh’a sığınıyorsun?” dedi ve içinde bu-
lunduğu hâlin sebebini şöyle anlattı: “Bu gece rüyamda sanki kıyamet 
kopmuş, bütün insanlar toplanmıştı. Onların içinden Kur’ân okuyanları 
huzûr-i ilâhîye çağırdılar. Bu dâvete icabet edenler arasında ben de 
vardım. Gâipten gelen son derece tatlı bir ses:

“–Huzura Kur’ân’la amel edenlerden başkası girmesin!” diyordu. 
Ben kendimi oraya lâyık görmeyerek geri geri gitmeye başladım. Aynı 
ses: “Hamza bin Habîb de gelsin!” diye ismimle çağırdı. Ben de: “Ey 
Allâh’ın dâvetçisi emret, buradayım!” dedim. Hemen bir melek önüme 
çıkarak: “O sesin sahibi Cenab-ı Hak’tır, bu sebeple «Emret ey Rab-
bim!» diye cevap ver!” diyerek beni îkàz etti. Ben de hemen: “Emret 
ey Rabbim” dedim.

Beni Kur’ân sadâlarıyla dolup taşan son derece güzel bir sara-
ya aldılar. Bütün vücûdum titremeye başladı. Gâipten bir ses bana: 
“Korkmana gerek yok. Şuraya çık ve oku!” buyurdu. Bir de baktım, 
beyaz inciden yapılmış bir minberin önündeyim. Minberin iki kenarı 
sarı yâkutlarla süslenmişti. Basamakları da yeşil zebercedden yapılmıştı. 
O ses bana tekrar: “İşte buraya çık ve oku!” buyurdu. Ben minbere 
çıktım. Yine o tatlı ses: “En‘âm Sûresi’ni oku!” buyurdu. Ben kime 
okuduğumu bilmeden okumaya başladım. Altmış âyet okudum. “O, 
kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir”103 âyetine 
gelince o tatlı ses bana:

“–Ey Hamza, ben kullarım üzerinde yegâne kudret ve tasarruf 
sâhibi değil miyim?” buyurdu. Ben: “Evet, öylesin ey Rabbim!” dedim. 
Cenâb-ı Hak:

103  el-En‘âm 6/61.
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“–Doğru söyledin, okumaya devam et!” buyurdu. Ben sûrenin 
tamamını okudum. “Devâm et!” buyurdu. A‘râf Sûresi’ne başladım ve 
tamâmını okudum. Secde âyeti olan son âyeti okuyunca tilâvet secdesi 
yapmak üzere eğildim. Cenâb-ı Hak:

“–Dünyada yaptığın secdelerin yeter ey Hamza! Şimdi secde yap-
mana gerek yok. Zira burası ibadet yeri değil, mükâfat yeridir!” buyurdu. 
Devamla:

“–Sana bu kırâatı kim öğretti?” buyurdu. Ben:

“–Hocam Süleyman” dedim.

“–Süleyman’ı kim okuttu?” buyurdu.

“–Hocası Yahyâ” dedim.

“–Yahyâ vazifesini doğru yaptı. O kimin huzurunda okudu?” bu-
yurdu.

“–Ebû Abdurrahman es-Sülemî’ye okudu” dedim.

“–Ebû Abdurrahman es-Sülemî vazifesini doğru yaptı” buyurdu. 
Sonra: “Pekiyi Ebû Abdurrahman es-Sülemî’yi kim okuttu?” buyurdu.

“–Rasûlullah r Efendimiz’in amcasının oğlu Ali okuttu” dedim.

“–Ali de vazifesini doğru yaptı” buyurdu.

“–Pekiyi Ali’yi kim okuttu?” buyurdu.

“–Rasûlün Muhammed r” dedim.

“–Rasûlümü kim okuttu?” buyurdu.

“–Cibril u” dedim.

“–Cibrîl’i kim okuttu?” buyurdu. Bunun üzerine ben Cenâb-ı Hakk’ın 
heybetinden konuşamaz oldum. Cenâb-ı Hak:

“–Ey Hamza, «Sen okuttun!» de!” buyurdu. Ben de:

“–«Sen» demeye cesaret edemiyorum ey Rabbim!” dedim.

“–Bana «Sen» diye hitâb et!” buyurdu. Ben de:

“–Sen okuttun ey Rabbim!” dedim.
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“–Doğru söyledin” buyurdu. Sonra:

“–Ey Hamza, Kur’ân hakkı için bütün Kur’ân ehline ikramda 
bulunacağım, onların şereflerini yücelteceğim. Bilhassa da Kur’ân’la 
amel edenlere akla hayale gelmeyen ikram ve ihsanlarda buluna-
cağım. Ey Hamza, Kur’ân benim kelâmımdır. Ben kimseyi Kur’ân 
ehlini sevdiğim kadar sevmedim. Yaklaş ey Hamza!” buyurdu. Ben 
de yaklaştım. Bana en değerli Cennet kokusundan bolca sürdükten 
sonra buyurdu ki:

“–Bunu yalnız sana yapmıyorum. Aynı ikrâmı senden önceki 
benzerlerine de yaptım, senden sonrakilere de yapacağım. Kur’ân’ı 
benim okuttuğum gibi okutup, bundan maksadı da sadece benim 
rızâmı kazanmak olan herkese büyük nimetler lütfedeceğim. Bu, 
sana hazırladığım ikramın görünen kısmı. Görünmeyenleri daha 
fazla. Arkadaşlarına benim Kur’ân ehlini ne kadar çok sevdiğimi 
haber ver. Onlara nasıl muâmele edeceğimi bildir. Çünkü onlar 
benim en seçkin kullarımdır. Ey Hamza, izzet ve celâlim hakkı için 
söylerim ki Kur’ân okuyan dile ateşle azâb etmem. Onu ezberleyen 
kalbe ateş değdirmem, onu dinleyen kulağa, ona bakan göze azâb 
etmem!” Ben:

“–Sübhâneke sübhânek! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih 
ederim ey Rabbim! Buna nasıl ulaşılabilir acaba? (Arkadaşlarımın 
çoğu kurrâ hâfız olamaz!)” dedim. Cenâb-ı Hak:

“–Ey Hamza, Kur’ân’ı yüzünden okuyanları neden hesaba kat-
mıyorsun?” buyurdu. Ben:

“–Ey Rabbim, onlar Kur’ân hâfızları mı ki?” dedim.

“–Hayır, lâkin ben onların Mushaf’tan okumalarını da kaydedi-
yorum. Bana kavuştukları zaman okudukları her bir âyet mukabilinde 
onları Cennet’te bir derece yükselteceğim!” buyurdu.”

Bu rüyâyı anlatan Hamza, Süleym bin Îsâ’ya dönüp: “Şimdi 
ağlayıp yüzümü toprağa sürdüğüm için beni hâlâ ayıplıyor ve buna 
şaşıyor musun?” dedi.104

104  Bkz. İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, Kâhire: Dâru’l-Hadîs, 1421/2000, 2: 90-91.



331

kur’ÂN-ı kErÎm’İN FazÎLEtİ VE bErEkEtİ     

İmâm Hamza hicrî 156 senesinde vefat etti. Bir zât diğer kıraat 
imamı Kisâî’yi vefatından sonra rüyâda gördü. Yüzü ayın on dördü 
gibi parlıyordu. Ona:

“–Cenâb-ı Hak sana nasıl muâmele etti?” diye sordu. O da:

“–Allah Teâlâ beni Kur’ân’a hizmetlerim sebebiyle mağfiret eyledi” 
dedi.

“–Peki, İmam Hamza’ya nasıl muâmele etti?” diye sordu. İmam 
Kisâî:

“–O İlliyyîn’dedir. Biz onu semânın ufkundaki parlak yıldız (el-Kev-
kebü’d-Dürrî) gibi görürüz!” cevabını verdi.105 Çünkü İmâm Hamza 
ibadete düşkün, huşû sahibi, zâhid, şüpheli şeylerden kaçınan (verâ 
sahibi), Allâh’a itaatkâr ve takvâ sahibi bir insandı. Kur’ân ilimlerini ve 
tefsirini çok iyi bilirdi, aynı zamanda hadis hâfızıydı. Ferâiz ilmini ve 
Arapçayı da çok iyi bilirdi.106

Hiçbir şeref yoktur ki Kur’ân ona giden bir yol olmasın! Hiçbir hayır 
ve bereket olmasın ki Kur’ân’ın âyetlerinde ona bir delil bulunmasın! 
Kur’ân; dünyada arkadaş, kabirde dost, Sırât’ta nûr, Cennet’te refîk, 
Cehennem’e karşı perde ve hayırlara rehberdir. Kur’ân, dünyanın ve 
âhiretin zînetidir.

5. Kur’ân’ın Şifâsı
Kur’ân-ı Kerîm’in kalpteki mânevî hastalıklara şifâ olduğu107 îzahtan 

vârestedir. Bununla birlikte onun bedendeki zâhirî hastalıklara da şifâ 
olduğu, mü’mini muhtelif belâ ve hastalıklardan muhafaza ettiği bazı 
rivayetlerde bildirilmiş, bununla ilgili tecrübeler de nakledilmiştir. Rasûlul-
lah Efendimiz r, “Devanın en hayırlısı, Kur’ân’dır” buyurmuşlardır.108

Hz. Âişe t şöyle anlatır: “Rasûlullah r yatağına girdiği zaman 
ُ اََحٌد  ve Muavvizeteyn’in (Felâk ve Nâs sûrelerinin) tamamını ُقْل ُهَو اللّٰ

105  İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, 2: 91-92.
106  İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, 2: 90.
107  Yûnus 10/57; el-İsrâ 17/82; Fussılet 41/44.
108  İbn-i Mâce, Tıb, 28, 41.
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okuyarak avucuna üfler, sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun erişebil-
diği yerlerini meshederdi. Rahatsızlandığında bunu, kendisi için benim 
yapmamı isterdi.”109

Yine o şöyle der: “Allah Rasûlü r, vefat ettiği hastalığında Muav-
vizeteyn’i okuyup ellerine üfler ve onları da yüzüne sürerdi. Hastalığı 
ağırlaştığında o sûreleri ben okuyup üfler ve bereketinden istifâde etmesi 
için kendi ellerini yüzüne sürerdim.”110

Ebû Saîd t anlatıyor: “Biz, Peygamber Efendimiz’in gönderdiği 
askeri bir seferde idik. Bir yerde konakladık. Yanımıza bir hizmetçi gelip: 

«–Kavmimizin efendisini zehirli bir yılan soktu. Onunla meşgûl 
olacak erkekler de şu anda yanımızda değil. Sizde rukye yapan (tedâvi 
maksadıyla okuyan) biri var mı?» dedi. Bunun üzerine bizden, rukye 
hususunda mahâretini bilmediğimiz bir adam kalkıp onunla birlikte gitti 
ve hastaya okuyuverdi. Adam iyileşti. Okuyan arkadaşımıza otuz koyun 
verdiler. O da bize onların sütünden içirdi. Kendisine:

«–Sen rukye yapmasını bilir miydin?» diye sorduk. 

«–Hayır, ben sâdece Fâtiha Sûresi’ni okuyarak rukye yaptım» dedi. 
Biz ona:

“–Rasûlullah’a sormadan bu koyunlara dokunma!” dedik. Medîne’ye 
gelince durumu Peygamber Efendimiz’e anlattık. Allah Rasûlü r:

«–Fâtiha’nın rukye olduğunu sana kim söyledi? Verdikleri ko-
yunları paylaşın, bana da bir hisse ayırın!»111 buyurdular.112

Mürsel bir rivâyette de “Fâtiha Sûresi’nde her hastalığa şifâ vardır” 
buyrulmuştur.113

İlâka bin Sahâr t, Peygamber Efendimiz’in yanına gelip müslü-
man olmuştu. Sonra Efendimiz’in yanından ayrılıp geri dönmüş, yolda, 

109  Buhârî, Tıb, 39.
110  Buhârî, Tıb, 32.
111  Allah Rasûlü r, ashâbının gönlünü hoş etmek ve tedâvî karşılığında alınan 

malın helâl olduğunu göstermek için böyle söylemiştir. (Aynî, Umdetü’l-kârî, 
XXI, 271-272)

112  Müslim, Selâm, 66, 65. Bkz. Buhârî, Fedailü’l-Kur’ân, 9; İcâre, 16; Tıp, 33, 39.
113  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 12.
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yanlarında demirle bağlı deli bir adam bulunan bir topluluğa uğramıştı. 
Hastanın âilesi ona:

“–Bize anlatıldığına göre, şu sizin arkadaşınız (Rasûlullah [s.a.v], 
Allah’tan bir takım) hayırlar getirmiş. Senin yanında bu deliyi tedâvi 
edecek bir şifâ var mı?” diye sordular. Bunun üzerine İlâka t deliye 
Fâtihatü’l-Kitâb’ı okudu. Adam iyileşti. Bu okumasına karşılık ona yüz 
koyun verdiler. O da Peygamber Efendimiz’e varıp durumu anlattı (ve 
koyunların helal olup olmadığını sordu). Rasûlullah r:

“–(Kur’ân’dan) başka bir şey okudun mu?” diye sordular. O 
“Hayır” deyince de:

“–Onları al! Ömrüme yemin olsun ki, bâtıl bir şey okuyup 
üfleme karşılığında ücret alarak yiyen kimse, (bunun günahını 
çekecektir.) Sen ise hak olan bir tedâvi karşılığında aldığın ücreti 
yiyorsun!” buyurdular.114

Unutmayalım ki dünya malı elde etmek için Kur’ân okunmaz, an-
cak Kur’ân okuyan kimseye bazı şeyler hediye edilirse onlar alınabilir.

Abdullah bin Mes’ud t şöyle buyurmuştur:

“Size şu iki şifâ kaynağını tavsiye ederim: Bal ve Kur’ân!”115

Kur’ân ile tedâvi hususunda öteden beri, şifâdan bahseden âyetler 
Şifâ Âyetleri ismiyle okunagelmiştir. Bu konuda bazı tecrübeler de 
nakledilmiştir.116 Şifâ âyetleri şunlardır:

َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِم۪نيَن

“…Allah, mü’min bir topluluğun kalplerine şifâ versin/gönül-
lerini ferahlatsın.” (et-Tevbe 9/14)

ُدوِر َوِشَفاٌۤء ِلَما ِفي الصُّ
“…Gönüllerdeki dertlere şifâ (Kur’ân geldi.)” (Yûnus 10/57)

114  Ebû Dâvûd, Tıb, 19/3896; Büyû’, 37/3420; Ahmed, 5: 211.
115  İbn-i Mâce, Tıb, 7.
116  Bkz. Âlûsî, Rûhu’l-meânî, 15: 145, (el-İsrâ 17/82).
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َيْخُرُج ِمْن بُطُوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف اَْلَوانُُه ۪فيِه ِشَفاٌۤء ِللنَّاِس

“…Onların (arıların) karınlarından çeşit çeşit renklerde bir şerbet 
(bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl 16/69)

ُل ِمَن اْلُقْرٰاِن َما ُهَو ِشَفاٌۤء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِم۪نيَن  َونَُنّزِ

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için 
şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ 17/82)

َوِاَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْش۪فيِن

“Hastalandığım zaman, bana O şifâ verir.” (eş-Şuarâ 26/80)

ُقْل ُهَو ِللَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌۤء

“…De ki: O (Kur’ân), inananlar için doğru yolu gösteren bir 
kılavuz ve şifâdır…” (Fussılet 41/44)

Kur’ân’ın şifâ ve muhafazasından istifade etmek için Şifâ Âyetleri 
okunduğu gibi, içinde selâm, hıfz, muhâfaza ve sekînet kelimelerinin 
geçtiği âyetler de okunagelmiştir.117 Fîrûzâbâdî’nin nakline göre büyük-
lerden biri maddî-mânevî hastalık ve sıkıntı anlarında “Sekîne Âyet-
leri”ni okuyup feraha çıktığını ifade etmiştir.118 Nitekim Kur’ân’ın altı 
yerinde geçen bu âyetler hep zor ve korkulu anlarda Allâh’ın sekîneti 
indirdiğini beyan etmektedir. Sekînet, dara düştükleri vakitlerde Ehl-i 
kitabın; hicret esnâsında mağarada Rasûlullah r Efendimiz ve Hz. Ebû 
Bekir’in; Hudeybiye ve Mekke fethinde, firâsetle hareket etmeye her 
zamankinden daha fazla muhtaç olan ashâb-ı kiramın; Huneyn’de, dağıl-
maya başlayan İslâm ordusunun üzerine inmiştir. Bugün biz mü’minler 
de hastalık, sıkıntı, korku ve darlık anlarında Sekine Âyetleri’ni okuya-
biliriz. Bu âyetler şunlardır:

117  Selâm ve Hıfz Âyetleri için bkz. Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî, Duâlar ve Zikirler, 
İstanbul: Erkam Yayınları, 2014, s. 164-173.

118  Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, 3: 238.
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َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِانَّ ٰاَيَة ُمْلِك۪هٓ اَْن َيْأِتَيُكُم التَّابُوُت ۪فيِه َس۪كيَنٌة ِمْن َربُِّكْم 
 ِانَّ ۪في ٰذِلَك 

ط

ا َتَرَك ٰاُل ُموٰسى َوٰاُل ٰهُروَن َتْحِمُلُه اْلَمٰلِٓئَكُة َوَبِقيٌَّة ِممَّ
َلَٰيًة َلُكْم ِاْن ُكْنُتْم ُمْؤِم۪نيَن۟

“Peygamberleri onlara «O’nun hükümdarlığının alâmeti, içinde 
Rabbinizden bir sekînet, Mûsâ ve Hârûn âilelerinin bıraktıklarından 
bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir» 
dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir 
işaret vardır.” (el-Bakara 2/248)

ُ َس۪كيَنَتُه َعٰلى َرُسوِل۪ه َوَعَلى اْلُمْؤِم۪نيَن َواَْنَزَل ُجنُوداً َلْم  ثُمَّ اَْنَزَل اللّٰ
اُء اْلَكاِف۪ريَن  َوٰذِلَك َجَزٓ

ط

َب الَّ۪ذيَن َكَفُروا َتَرْوَها َوَعذَّ

“Bunun üzerine Allah, Peygamberi’nin ve mü’minlerin üzerine 
kendi katından bir güven duygusu indirdi, bir de göremediğiniz 
askerler gönderdi ve böylece inkâr edenlerin cezasını verdi. İşte 
bu, inkârcıların hakettiği karşılıktır.” (et-Tevbe 9/26)

ُ ِاْذ اَْخَرَجُه الَّ۪ذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن ِاْذ ُهَما  ِالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللّٰ
ُ َس۪كيَنَتُه َعَلْيِه  َ َمَعَناۚ َفاَْنَزَل اللّٰ ِفي اْلَغاِر ِاْذ َيُقوُل ِلَصاِحِب۪ه َل َتْحَزْن ِانَّ اللّٰ
 ِ  َوَكِلَمُة اللّٰ

ط

ْفٰلى َواَيََّدُه ِبُجنُوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَّ۪ذيَن َكَفُروا السُّ
ُ َع۪زيٌز َح۪كيٌم  َواللّٰ

ط

ِهَي اْلُعْلَيا
“Siz Peygamber’e yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim 

inkârcılar onu, iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında 
Allah ona yardım etmişti: Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına 
«Tasalanma! Allah bizimle beraberdir» diyordu. Derken Allah ona 
kendi katından bir sekînet indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle 
onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hâle getirdi. Allâh’ın 
sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir.” 

(et-Tevbe 9/40)
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۪كيَنَة ۪في ُقُلوِب اْلُمْؤِم۪نيَن ِلَيْزَداُدٓوا ۪ايَماناً َمَع  ي اَْنَزَل السَّ ُهَو الَّـٓذ۪

ُ َع۪ليماً َح۪كيماً  َوَكاَن اللّٰ
ط

ٰمَواِت َواْلَْرِض ِ ُجنُوُد السَّ  َولِلّٰ
ط

۪ايَماِنِهْم

“Îmanlarına îman katsınlar diye mü’minlerin kalplerine sekîneti 
indiren de O’dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allâh’a âittir ve 
Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır.” (el-Feth 48/4)

َجَرِة َفَعِلَم َما ۪في  ُ َعِن اْلُمْؤِم۪نيَن ِاْذ يَُباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ َلَقْد َرِضَي اللّٰ
۪كيَنَة َعَلْيِهْم َواََثاَبُهْم َفْتحاً َق۪ريباًۙ ﴿18﴾ َوَمَغاِنَم َك۪ثيَرًة  ُقُلوِبِهْم َفاَْنَزَل السَّ

ُ َع۪زيزاً َح۪كيماً  َوَكاَن اللّٰ
ط

َيْأُخُذوَنَها

“O ağacın altında sana yeminle bağlılık söz verirlerken bu 
mü’minlerden Allah razı olmuştur; onların gönüllerinde olanı bilmiş, 
üzerlerine sekîneti indirmiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri 
birçok ganimetle de kendilerini mükâfatlandırmıştır. Allah izzet ve 
hikmet sahibidir.” (el-Feth 48/18-19)

 ُ ِاْذ َجَعَل الَّ۪ذيَن َكَفُروا ۪في ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة َفاَْنَزَل اللّٰ
َس۪كيَنَتُه َعٰلى َرُسوِل۪ه َوَعَلى اْلُمْؤِم۪نيَن َواَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقٰوى َوَكانُٓوا 

ُ ِبُكّلِ َشْيٍء َع۪ليماً۟  َوَكاَن اللّٰ
ط

اََحقَّ ِبَها َواَْهَلَها

“İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, Câhiliye 
dönemine âit büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da 
Rasûlü’nün ve mü’minlerin üzerine sekînetini indirdi, onları takvâ 
sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi, onlar buna 
lâyıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.” (el-Feth 48/26)

Kur’ân’ın îmanlı-imansız, anlayan-anlamayan her türlü insan üzerin-
de ne kadar tesirli olduğunu ikinci bölümde görmüştük. Kur’ân kendisine 
samimiyetle yaklaşan herkesin rûhî yapısını ıslah eder. İnsanın pek çok 
hastalığı da onun psikolojisiyle alâkalıdır. Dolayısıyla Kur’ân, insan 
rûhunun en büyük ilâcıdır. Bunun yanında Kur’ân’ın bereketiyle Allah 
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Teâlâ dilediği zaman maddî hastalıklara da şifâlar ihsan etmektedir. Bu 
sebeple Kur’ân insanın kalbî, aklî, rûhî ve bedenî bütün hastalıklarına 
şifâdır. Yeter ki onu ihlâs ve samimiyetle sırf Allah rızâsı için 
okuyabilelim.
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KUR’ÂN-I KERÎM’E KARŞI VAZİFELERİMİZ

Kur’ân’ın rahmet ve bereketinden tam olarak istifade edebilmemiz 
için ona karşı bir takım vazifeleri yerine getirmemiz gerekmektedir. 
Bunların başta gelen bir kaçından kısaca bahsedelim:

1. Kur’ân-ı Kerîm’e Tâzim ve Hürmet
Kur’ân-ı Kerîm, en son ve en yüce ilâhî kitaptır. Cenâb-ı Hakk’ın 

Kelâm sıfatının bir tecellîsidir. Pek çok âyet-i kerîmede Kur’ân-ı Kerîm’in, 
ulvî sıfatlarından bahsedilir. Bunlardan birkaçı şöyledir:

“And olsun ki, biz sana tekrarlanan yediyi ve yüce (azîm) 
Kur’ân’ı verdik.” (el-Hicr 15/87)

“Kâf. Şerefli (mecîd) Kur’ân’a andolsun!” (Kâf 50/1)

“O (Kur’ân), katımızda bulunan ana kitapta (levh-i mahfuzda) 
mevcut, yüce (aliyy) ve hikmetle dolu bir kitaptır.” (ez-Zuhruf 43/4)

Kur’ân, Allâh’ın şiârlarından biridir. Cenâb-ı Hak, yeryüzüne koy-
duğu bu alâmetlere hürmetsizlikten kaçınmamızı emreder.1 Onlara 
tâzimde bulunup hürmet edenlerin ise, hayra nâil olacağını bildirir. 
Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Her kim, Allâh’ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı göste-
rirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır.” (el-Hac 22/30)

“Kim de, Allâh’ın şeâirine tazim gösterirse, şüphesiz bu, kalp-
lerin takvâsındandır.” (el-Hac 22/32)

1  el-Mâide 5/2.
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Kur’ân-ı Kerîm’den lâyıkıyla istifâdenin ilk şartı, ona edep ve hürmet 
duygularıyla yaklaşmaktır. Çünkü bu ihtiram hâli, Kur’ân’a atfedilen 
ehemmiyetin bir tezâhürüdür.

Kur’ân’a hürmet bâbında şunları zikredebiliriz:

–Kur’ân-ı Kerîm’e tâzim için onu bel hizasından aşağıda tutma-
malıdır.

– Okurken onu göğsüne yakın tutmalı veya önündeki her hangi bir 
şeyin üzerine koymalı, yere koymamalıdır.

– Aynı şekilde, Mushaf’ı açık bırakmamalı, onun üzerine herhangi 
bir kitap veya eşya koymamalıdır. Kur’ân-ı Kerîm, her zaman bütün 
kitaplardan yüksekte olmalıdır.

– Onunla tuvalet, banyo gibi necaset olan yerlere girmemeli, ora-
larda Kur’ân okumamalıdır.

– Aynı şekilde uykuluyken ve dili karışırken de Kur’ân okumamalıdır. 

– Mushafa bir defa olsun bakmaksızın hiçbir gün geçirmemelidir.

– Pazarlarda, gürültü olan, boş işlerle uğraşılan ve ayak takımından 
kimselerin toplandığı uygunsuz yerlerde Kur’ân okumamalıdır.

– Onu münasip olmayan yerlere yazmamalıdır.

– Uygun bir yere yazarken eksik, küçük ve hoş olmayan hatlarla 
yazmamalıdır. 

– Mescidcik, Mushafcık, küçük Kur’ân, küçük sûre gibi lafızları 
kullanmamalıdır.

– Kur’ân’dan ve âyetlerinden bahsederken dâimâ hürmetle ko-
nuşmalıdır.

– Üzeri tozlandı ise hemen temizlemelidir.

– Üzerinde Allah ve Rasûlü’nün sözü yazılı bir kâğıtla yiyecek veya 
başka bir şey tutmamalı, bu kâğıtları yırtıp atmamalı, yok edilmesi gere-
kiyorsa ayak basılmayan temiz bir toprağa gömülmeli veya yakılmalıdır.

– Kur’ân-ı Kerîm’e doğru ayak uzatmamalıdır.
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Bugün biz de Kur’ân-ı Kerîm’e karşı son derece tâzim ve mu-
habbet duyguları içinde olmalıyız. Onu okurken, yazarken, bir yerde 
muhâfaza ederken veya bir yere götürürken her hâlde tâzim ve mu-
habbetle hareket etmeliyiz. 

Önceleri mürekkeple yazılan yazılar silinmek istendiğinde, su ile 
yıkanırdı. Enes t, Hulefâ-i Râşidîn zamanındaki talebelerin, kendi-
siyle Kur’ân âyetlerinin yıkandığı suları rasgele sağa sola atmadıkla-
rını, bilâkis husûsî bir kapta biriktirerek kabir kenarlarında veya ayak 
basılmayan yerlerde açılan temiz kuyulara döktüklerini bildirir. Aynı 
zamanda bu suları şifâ niyetiyle kullandıkları da olmuştur.2

Hz. Ömer ve Hz. Osman v, her sabah kalktıklarında Mushaf-ı 
Şerîf’i hürmetle öpmeyi âdet hâline getirmişlerdi. Hz. Ömer’in oğlu 
Abdullah t, her sabah Mushaf-ı Şerîf’i eline alır, büyük bir tâzimle 
öper ve duygu derinliği içinde “Rabbimin ahdi, Rabbimin apaçık 
fermânı!” diye bağrına basardı.3 İkrime t Mushaf-ı Şerîf’i alır, yü-
züne-gözüne sürerek ağlar ve “Rabbimin kelâmı! Rabbimin kitâbı!” 
diyerek Cenâb-ı Hakk’a olan tâzim ve muhabbetini ifâde ederdi.4

İbn-i Ömer v Kur’ân okumaya başladığında, virdini veya oku-
duğu sûreyi bitirmeden kimseyle konuşmazdı.5 Yani Cenâb-ı Hak ile 
mükâleme hâlindeyken insanların söze girmesine müsâade etmez, 
kendisi de Kur’ân’ı bırakıp başkasıyla konuşmazdı.

Mushaf-ı Şerîf’e ve Cenâb-ı Hakk’ın isminin ve kelâm-ı şerîfinin 
yazılı olduğu kâğıtlara hürmet göstermek, onları kirli ve uygun ol-
mayan yerlerden uzaklaştırmak gerekir. Bunun bizim için büyük bir 
bereket vesîlesi olduğunu unutmayalım. Buna dair iki misal zikredelim: 
Allah dostlarından Bişr-i Hâfî Hazretleri, hayatının ilk devresinde 
günahkâr biriydi. Bir gün sarhoş vaziyette yolda yürürken üzerinde 
besmele yazılı bir kâğıt buldu. Hemen onu yerden kaldırdı. Bakışlarını 
semâya çevirip:

“–Efendim, ism-i şerîfin buraya atılmış!” dedi.

2  Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, 2: 200.
3  Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, 2: 196-197.
4  Hâkim, el-Müstedrek, 3: 272/5062; Beyhakî, Şuab, 3: 512/2037.
5  Buhârî, Tefsîr, 2/39; Beyhakî, Şuab, 3: 457/1947.
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Kâğıdı güzelce temizledikten sonra bir attâr dükkânına gitti. Ya-
nındaki son dirhemiyle pahalı ve güzel kokulardan biraz alıp kâğıdı 
kokuladı. Sonra onu yüksekçe bir duvarın taşları arasına yerleştirdi. O 
gece rüyâda şöyle müjdelendi:

“Sen bize hürmeten ismimizi yerden kaldırdın, çiğnetmedin, Biz 
de dünya ve âhirette mutlakâ senin şânını yücelteceğiz!” 

Bunun üzerine Bişr-i Hâfî Hazretleri, tevbe etti, sadâkat ve samî-
miyetle Allâh’a yöneldi.6

Büyük zâhid ve vâiz Mansûr bin Ammâr, hikmet ehli bir zât idi. Son 
derece üstün bir belâğatla konuşur ve kalpleri heyecâna getirip Allâh’a 
yönlendirirdi. Ona bu meziyetin verilişi şöyle olmuştur: Mansûr t bir 
gün yolda besmele yazılı bir kâğıt görür. Onu yerden kaldırır, ancak 
koyacak bir yer bulamaz. O da kâğıdı ağzına atıp yutar. Rüyâsında bir 
kişinin kendisine:

“O kâğıda gösterdiğin ihtirâm sebebiyle Allah Teâlâ sana hikmet 
kapısını açtı” dediğini görür. O günden sonra hikmetle konuşmaya 
başlar.7

Kur’ân’a tâzim ve muhabbetin tarihimizdeki en güzel misallerinden 
biri de şu meşhur hâdisedir: Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzi 
Hazretleri, Şeyh Edebali Hazretleri’nin hânesinde misâfir edildiği bir 
gece, duvarda Kur’ân-ı Kerîm bulunduğu için, ona hürmetsizlik ola-
cağı endişesiyle yatamamıştır. Devletinin büyüyerek dünyanın büyük 
bir kısmına hâkim olacağı şeklinde tâbir edilen meşhur rüyâsını da o 
gece oturduğu yerde uyuklarken gördüğü nakledilir. O mübârek zâtın 
temellerini attığı devlet, Kur’ân-ı Kerîm’e gösterdiği bu hürmet ve 
muhabbetin bereketi ile çok genişlemiş, uzun bir ömür sürmüş ve ilâhî 
teyîde mazhar olmuştur.

Osman Gâzi’nin oğlu Orhan Gâzî’nin, oğlu Murad Hân’a olan şu 
nasihatleri de Kur’ân’a tâzimin diğer bir ifâdesidir:

6  Bkz. Beyhakî, Şuab, 4: 214/2415; Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, Tahran 1372: 128.
7  Beyhakî, Şuab, 4: 215/2416.
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“Oğul! Kur’ân-ı Kerîm’in hükmünden ayrılma! Adâletle hükmet! 
Gâzîleri gözet! Fakirleri doyur! Dîne hizmet edenlere, bizzat hizmet 
etmeyi şeref bil!”

Ecdâdımızın, Kur’ân-ı Kerîm’e gösterdikleri bu büyük tâzim ve 
hürmet, onların Cenâb-ı Hakk’a duydukları muhabbetin en açık göster-
gesidir. Allah Teâlâ da kelâmına muhabbet besleyen ve onunla hemhâl 
olan kullarını kendine yaklaştırmaktadır.8

Yine Osmanlının son pâdişahlarından Mehmed Reşâd bir gün 
sarayın baş imamı İsmail Hakkı Efendi’yi huzuruna çağırmış ve şöyle 
demiştir:

“–İmam efendi, sarayda bulunan kalfalara din dersleri verdirmek 
istedim. Meseleyi sertabip Hayri Paşa’ya açtım. Bir hanım getirdi. Dersler 
başladı. Fakat işittiğime göre talebelerine Kur’ân-ı Kerîm dersi okutur-
ken kendisi iskemleye oturup sigara içiyormuş. Bu hâlini beğenmedim. 
Derhal altı aylık maaşını verdim. İâşesi için lazım gelen parayı da em-
rettim. Kendisini vazifeden affettik. Şimdi bir muallimeye ihtiyacım var. 
Siz vâsıta olur, böyle bir hoca bulabilirseniz pek memnun olacağım.”9

Bu Padişah, okunan Kur’ân-ı azîmüşşân’a hürmeten kandil mera-
simlerinde alçak bir sedirde otururmuş.10

Mûsâ Efendi Hazretleri şöyle anlatır:

“Bir gün Mescid-i Nebevî’nin Bâbü’l-Mecîd kısmında oturuyordum. 
Biraz ileride bir siyâhî, Kur’ân-ı Kerîm okuyordu. Yüzünde öyle bir 
nûr, melâhat-i îman vardı ki, güzelliği tasvir edilemez. Büyük bir huzur 
ve vecd içinde ara sıra sahifeleri çeviriyordu. Bir saat kadar geçmişti. 
Hangi sûreyi okuduğunu merak ettim, yaklaştım. Bir de ne göreyim? 
Sahifeleri tersine koymuş. Yani sahifelerin alt tarafını üste getirmiş. 
Yalnız sahifedeki satırlara bakıyordu. Çok hayret ettim. Sonra düşün-
düm ve Cenâb-Hakk’ın bu ümmî kuluna, bilenden daha fazla bir iltifatı 
olduğuna kanâat getirdim. Belki de, bu îmanı tam siyâhî, o sahifeleri 

  8  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 17/2911.
  9  Safiye Ünüvar, Saray Hâtıralarım, İstanbul, 2000, s. 6.
10  Safiye Ünüvar, Saray Hâtıralarım, s. 103.
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çevirdikçe Cenab-ı Hakk’ın azametini, saltanatını, gaffarlığını, rahman-
lığını tefekkür ediyordur da diğer yüzünden okuyanlardan daha fazla 
istifâde ediyordur, Allahu a‘lem!

Yine orada ümmî Şamlı Abdullah Efendi isminde (mânevî ismi 
Mehmed) bir şahıs vardır. Yılın sekiz ayını Medîne-i Münevvere’de, dört 
ayını da Şam’da geçirir. Şam’da bulunduğu zamanda daima Şeyhül-Ekber 
Muhyiddin-i Arabî türbesi kurbundaki câmide bulunur. Okuması yaz-
ması yoktur. Gençliğinde bir gece yatıyor, sabah kalktığında (Cenâb-ı 
Hakk’ın izni ile) kendisini Kur’ân-ı Kerîm hâfızı buluyor. Mânevî erlerden 
olsa gerek. Cenâb-ı Hakk’ın kendisine bahşettiği bu büyük nîmeti gaib 
etmemek için şükrâne olarak iki günde bir hatim indirirdi. Kavî îmanı 
ile Allah dostlarındandı.

Bir hacı, Mescid-i Nebevî’deki Kur’ân-ı Kerîmleri elindeki temiz bir 
bezle siliyor, öpüyor, aldığı raflara tertiplice koyuyordu. Kaldığı müddetçe 
bu vazifeye devam etti. O, bu yaptığı hizmeti öyle bir hulûs-ı kalp, aşk 
ve neş’e içinde ifâ ediyor idi ki kendimi onu seyretmekten alamıyordum. 
Bunu muhterem Üstazımız Sâmi Efendi Hazretlerine anlattım. Çok 
memnun kaldıklarını, o gül yüzlü sîmâlarındaki sürûrlarından anlamış 
oldum. Çünkü o kişi yaptığı hizmet, tâzim sayesinde Cenâb-ı Hakk’ın 
rızâsını kazanmış oluyordu. Bu bahsetmiş olduğum şahıslar, Kur’ân-ı 
Kerîm’e olan saygı, edeb ve tâzimleri dolayısıyla Allah Teâlâ’nın rızâsını 
kazananlardan idiler.”11

2. Kur’ân Okumaya Ehemmiyet Vermek
Bir mü’min küçük yaşta “Kârî-i Kur’ân” olarak başlar yolculuğuna. 

Bir müddet sonra kendisinin, âilesinin ve hocalarının fedâkârâne gay-
retleri ile “Hâfız-ı Kur’ân” olur. Onun mânâsını idrak ederek “Âlim-i 
Kur’ân” olur. Bildiğiyle amel ederek “Âmil-i Kur’ân” olur. Ona hizmet 
etmeye başlayarak “Hâdim-i Kur’ân” olur. Bir müddet sonra şuurlanır, 
yüklendiği vazifenin şerefini idrak ederek “Hâmil-i Kur’ân” olur. En 
sonunda îman, ilim ve amelle kemâle ererek “Ehl-i Kur’ân” arasına 
katılır, Allâh’ın has kulu olur.

11  Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, İstanbul 1430/2009, 5: 123-124.
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Bu mukaddes yolculuğun başı Kur’ân’ı okumaktır. Allah Teâlâ her 
Müslümanın Kur’ân’dan kolayına gelen miktarda okumasını hastalıkta, 
sıhhatte, rızık için koştururken, cihatta, hâsılı her vakitte ve şartta em-
retmiştir. Müzzemmil sûresinin başında gecenin yarısını, biraz fazlasını 
veya azını Kur’ân ve teheccüdle geçirmeyi emretmişti. Rasûlullah r 
ve ashâbı bir sene boyunca uzun uzun namazlar kıldılar. Ayakları şişti 
ve çatladı. Merhametli Rabbimiz bir sene sonra bu emrini hafifleterek 
şöyle buyurdu:

“…Artık, Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmekte-
dir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allâh’ın lûtfundan 
(rızık) aramak üzere yeryüzünde yol yürüyecek, diğer bir kısmınız 
da Allah yolunda çarpışacaktır. O hâlde Kur’ân’dan kolayınıza 
geleni okuyun…” (el-Müzzemmil 73/20)

En büyük örnek şahsîyetimiz olan Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân-ı 
Kerîm’le ülfet ve ünsiyeti zirve noktadaydı. Her vesîleyle Kur’ân-ı 
Kerîm okurlardı: Namazlarda, gece ibadetlerinde ve bilhassa teheccüd 
namazlarının kıyamlarında uzun uzun Kur’ân okur ve buna her gün 
düzenli bir şekilde devam ederlerdi. İnsanlara İslâm’ı anlatırken, Cuma 
namazında hutbe okurken Kur’ân-ı Kerîm tilâvet ederlerdi. Yolculukta 
bile Kur’ân okuyarak seyrederlerdi. Şu meşhur hâdise bunun en kuvvetli 
şâhididir: Hicret esnasında Sürâka, Peygamber Efendimiz’i yakalamak 
maksadıyla atını dörtnala kaldırmıştı. Hicret kâfilesine, Rasûlullah r’in 
okuduğu Kur’ân-ı Kerîm’i işitecek kadar yaklaştı. Efendimiz’in okuduğu 
Kur’ân’ı işittiği sırada, birden Sürâka’nın atının ön ayakları kuma battı 
ve dizlerine kadar gömülüverdi…12 Yine Allah Rasûlü r, devesinin 
üzerinde Mekke’ye girerken, tercî‘ yaparak yumuşak, kolay ve akıcı 
bir kıraatle Fetih Sûresi’ni okuyorlardı.13

Bir rivayete göre Allah Rasûlü ve ashâbı umumiyetle her gün düzenli 
bir şekilde Kur’ân-ı Kerîm’in yedide birini okurlardı.14 Medîne’ye gelen 

12  Bkz. Ahmed, 4: 176; Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45; Hâkim, 3: 7; İmam Zührî, 
Megâzî, s. 102-103; Abdurrezzak, 5: 393-394; Beyhakî, Delâil, 2: 487; İbn Cevzî, 
el-Vefâ, 1: 241; İbn Seyyid, Uyûnu’l-eser, 1: 185; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, s. 326; 
İbn-i Kesîr, el-Bidâye, 3: 185.

13  Buhârî, Meğâzî, 48, Fedâilü’l-Kur’ân, 30; Müslim, Cihâd, 87; Vâkıdî, 2: 831-832.
14  Bkz. Müslim, Müsâfirîn 142; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 9; İbn Mâce, Salât 178.
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Sakîf kabilesi heyetinde bulunan Evs b. Huzeyfe t şöyle anlatır: “Rasû-
lullah r bir gece yatsıdan sonra uzun müddet yanımıza gelmediler. Biz:

«–Yâ Rasûlallah! Yanımıza gelmekte niçin geç kaldınız?» diye sor-
duk. Efendimiz r:

«–Her gün Kur’ân’dan bir hizb okumayı kendime vazîfe edin-
mişimdir. Bunu yerine getirmeden gelmek istemedim» buyurdular. 
Sabah olunca ashâb-ı kirâma; «Siz Kur’ân’ı nasıl hizipleyip okursunuz?» 
diye sorduk. Onlar:

«–Biz sûreleri ilk üçünü bir hizb, sonra devamındaki beş sûreyi 
ikinci bir hizb, daha sonra sırayla yedi, dokuz, on bir ve on üç sûreyi 
birleştirerek birer hizb yaparız. En son olarak da Kâf sûresinden sonuna 
kadar mufassal sûreleri bir hizb yaparak Kur’ân-ı Kerîm’i yedi günde 
okuruz» dediler.”15

Sahâbe-i kirâmdan Ebû Talha t bir gün Peygamber Efendimiz’in 
yanına vardığında, onun ayakta durmuş, Ashâb-ı Suffe’ye Kur’ân öğ-
retmekte olduğunu gördü. Allah Rasûlü r, açlıktan iki büklüm olan 
belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte bu şekilde Rasûl-i 
Ekrem Efendimiz ve ashâbının en mühim meşgûliyeti, Allâh’ın Kitâbı’nı 
tefekkür etmek, anlamak ve öğrenmek; en büyük arzu ve iştiyakları da 
Kur’ân’ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti.16

Onların içinde 3 günde bir hatmeden kimseler vardı. Daha erken 
bitirmek isteyenler de vardı ama Rasûlullah r 3 günden az sürede 
hatmedenlerin Kur’ân’ı hakkıyla anlayamayacağını, âyetleri üzerinde 
tefekkür edemeyeceğini bildirdiği için bunu tercih etmiyorlardı. 5 günde 
okuyan vardı. Umumiyetle 7 günde bir hatmediyorlardı. Buna gücü 
yetmeyen 10, 15 veya 20 günde okuyordu. Bir kısmı ayda bir hatim 
indiriyordu. En az okuyan 40 günde Kur’ân’ı bitiriyordu.17

15  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 9; İbn Mâce, Salât 178.
16  Ebû Nuaym, Hilye, 1: 342.
17  Bkz. Buhârî, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7, Enbiyâ 37, Nikâh 89; Müslim, Sıyâm 

181-193; Ebû Dâvûd, Vitr, 8, 9/1388-1395; Tirmizî, Kırâât, 11/2946-2949; Dârimî, 
Salât, 173; Muvatta’, Kur’ân, 4; Ebû Ömer Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed 
b. Abdilberr (v. 463/1071), el-İstizkâr, thk. Sâlim Muhammed Atâ - Muhammed



349

kur’ÂN-ı kErÎm’E karŞı VazİFELErİmİz     

Sahâbe ve tâbiûn hatim meclislerinde bulunmaya çok hırslı idiler. 
Kur’ân’ın hatmedildiği esnâda toplanırlar ve o vakitte rahmetin inip 
duaların kabul edildiğini söylerlerdi. İbn Abbâs t bir kişiyi vazifelendi-
rir, o da mescidde Kur’ân okuyan kimseleri takip ederdi. Biri Kur’ân’ı 
bitireceği zaman hemen İbn Abbâs’a haber verir, o da gelip hatim 
esnâsında orada bulunarak18 rahmete nâil olmak isterdi.

Allah Rasûlü r ashabıyla birlikte ümmetini de Kur’ân’dan belli bir 
miktarı günlük vird edinmeye dâvet etmişlerdir. Bunu şu sözlerinden 
anlıyoruz:

“Bir kimse, geceleri okuduğu hizbini (Kur’ân, zikir ve duasını) 
okumadan veya tamamlayamadan uyur da, sonra onu sabah namazı 
ile öğle namazı arasında okursa, gece okumuş gibi sevap kazanır.”19

Rasûlullah Efendimiz Kur’ân sofrasından istifade etmeye şöyle 
teşvik ederlerdi:

“Her ziyafet çeken, ziyafetine (insanların) gelmesini ister ve 
bundan hoşnud olur. Kur’ân da Allâh’ın ziyafetidir; ondan uzak 
durmayınız!”20

Abdullah b. Mes’ûd t şöyle demiştir: “Şüphesiz bu Kur’ân Allâh’ın 
ziyâfetidir. Ondan gücünüz yettiğince alın!”21

Rasûlullah r Kur’ân okumanın insanı değiştireceğini, onu tatlandırıp 
güzelleştireceğini şöyle haber verirler:

“Kur’ân okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı 
güzeldir. Kur’ân okumayan mü’min hurma gibidir: Kokusu yoktur, 
tadı ise güzeldir. Kur’ân okuyan münâfık fesleğen gibidir: Kokusu 
hoş fakat tadı acıdır. Kur’ân okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu 
gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır.”22

Ali Muavviz (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1421/2000), 2: 477. Bu hususta 
İmâm Abdülhayy el-Leknevî’nin İkâmetü’l-hucce alâ enne’l-iksâra fi’t-teabbüd 
leyse bi-bid‘a, (Haleb 1386) isimli eserinde çok sayıda misâl bulmak mümkündür.

18  Bkz. Nevevî, et-Tibyân, s. 131-133.
19  Müslim, Müsâfirîn, 142.
20  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1.
21  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1.
22  Buhârî, Et’ime 30 Fedâilü’l-Kur’ân 17, Tevhîd 36; Müslim, Müsâfirîn 243.
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Allah Rasûlü r, Muhâcir olsun, Ensâr olsun, bütün ashâbını çok 
sevmekle birlikte, Kur’ân talebeleri olan Ashâb-ı Suffe’ye ayrı bir mu-
habbet duyarlardı. Bunu fark eden ashâb-ı kirâm, Allah ve Rasûlü’nün 
muhabbet dairesine girebilmek için Kur’ân-ı Kerîm’i çokça okur; onu 
okumadıkları ve sayfalarına bakmadıkları bir günün geçmesini istemez-
lerdi. Günlerine Kur’ân ile başlar, göz rahatsızlığı olanlara da Mushaf-ı 
Şerîf’e bakmayı tavsiye ederlerdi.23 Allah aşkıyla dolu gönüllerindeki 
ilâhî vuslat iştiyâkını, Rabbimiz’in kelâmıyla bir nebze olsun tesellîye 
çalışırlardı.

Abdullah bin Ömer’in âzadlısı Nâfî’ye:

“–Abdullah evinde ne yapardı?” diye sorulduğunda:

“–İnsanlar onun yaptığını yapamaz! O, her vakit namazı için abdest 
alır ve bu iki vakit arasında Mushaf’ı açar, devamlı Kur’ân okurdu” 
demiştir.24

Onlar vakitlerini çok iyi değerlendirir, lüzumsuz işlere zaman har-
camazlardı. Akşam erken yatıp gecenin ortasında kalkar, uzun uzun 
Kur’ân okur ve namaz kılarlardı. Nitekim İmâm Ebû Hanîfe, İbrâhim 
en-Nehaî’den Hz. Ömer’in şöyle dediğini nakleder:

“Verimsizlik ve kuraklığın en büyüğü, yatsı namazından sonra 
konuşarak vakit zâyî etmektir. Ancak namaz kılmak ve Kur’ân kıraati 
bunun hâricindedir.”25

Allah Rasûlü r Efendimiz’in şu sözleri ashâb-ı kiramın hazarda ve 
seferde ne denli Kur’ân ile meşgul olduklarını anlatmaktadır:

“Ben, yumuşak kalpli Eş‘arî kabîlesinin gece (evlerine) girerken 
okudukları Kur’ân seslerini çok iyi tanırım. (Sefer esnâsında) gündüz 
nereye konakladıklarını görmesem bile, gece onlardan yükselen 
Kur’ân sesinden yerlerini hemen tanırım…”26

23  Bkz. Beyhakî, Şuab, 3: 516/2047; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 7: 165.
24  İbn Sa‘d, 4: 170.
25  Muhammed bin Hasan eş-Şeybânî, el-Âsâr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), 

1: 367.
26  Buhârî, Meğâzî, 38.
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Ashâb-ı kirâm bilhassa Kur’ân ayı olan Ramazan’da Kelâmullah ile 
bağlarını daha fazla kuvvetlendirirlerdi. Sâib bin Yezid t şöyle anlatır:

“Hz. Ömer, hilâfeti zamanında, Übey bin Kâ’b ile Temîm ed-
Dârî’ye, (Ramazan geceleri) cemaate imam olarak 11 rekât namaz 
kıldırmalarını emretti. İmam namazda âyet sayısı yüz civârında olan 
(Yûsuf, İsrâ, Kehf gibi) sûrelerden okuyordu. Öyle ki, namaz çok uzun 
olduğu için bastonlara dayanıyorduk. Namazdan ancak şafak yüksel-
meye başlayınca dönüyorduk.”27

Ashâb-ı kirâmın en güzel şekilde yetiştirdiği güzîde talebeleri 
“Tâbiîn” de aynı şekilde Kur’ân tilâvetine ehemmiyet verirlerdi. Nitekim 
İmâm Evzâî şöyle demiştir: “Şöyle denirdi: Muhammed u’ın ashâbı 
ve onları ihsân üzere tâkip eden tâbiîn şu beş şey üzere idiler:

1. Müslümanların topluluğu ile beraber olmak,

2. Sünnete ittibâ etmek,

3. Camiyi imar etmek (cemaate devam etmek),

4. Kur’ân okumak,

5. Allah yolunda cihâd etmek.”28

Kur’ân-ı Kerîm, hayatlarının her zerresine sirâyet etmişti. Onlar 
her şeye Kur’ân ile bakar, her hâdiseyi Kur’ân ile görür ve her dâim 
Kur’ân ile yaşarlardı. Meselâ Urve bin Zübeyr t tâze hurmaların 
olgunlaştığı günlerde bahçesinin duvarından bir kapı açardı, insanlar 
oradan girip tâze hurma yer ve evlerine götürürlerdi. Kendisi de bah-
çesine girdiğinde, oradan çıkıncaya kadar devamlı şu âyet-i kerîmeyi 
tekrar ederdi:

ۚ ِ َة ِالَّ ِباللّٰ ُۙ َل ُقوَّ اَء اللّٰ َوَلْوَلٓ ِاْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشٓ

“Bağına girdiğin vakit «Mâşâallah! Kuvvet yalnız Allâh’ındır» 
deseydin ya!» (el-Kehf 18/39)

27  Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 4.
28  Ebû Nuaym, Hilye, 6: 142.
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Urve t hergün Mushaf’a bakarak Kur’ân’ın dörtte birini okurdu. 
Daha sonra, bu dörtte birlik kısımla geceyi ihyâ eder, namaz kılardı. 
Bu virdini hiç terketmedi, sadece kangren olan ayağının kesildiği gece 
okuyamadı. Lâkin bir sonraki gece bu âdetine tekrar devâm etti.29

Tâbiînin büyük âlimlerinden Ebü’z-Zinâd’ın (ö. 130/748) şu sözleri 
de oldukça dikkat çekicidir:

“Seher vakti evden çıkıp Rasûlullah r Efendimiz’in Mescid’ine 
giderdim. Yanından geçtiğim her evde mutlaka Kur’ân okuyan biri 
olurdu.” Yine o şöyle demiştir: “Biz genç iken bir iş için dışarı çıkmak 
istediğimizde arkadaşlarla «Kurrânın kalktığı vakit buluşalım» diye vakit 
tayin ederdik.”30 Yani sahâbe ve tâbiîn devrinde gece kalkıp Kur’ân 
okumak yaygındı. Bu sebeple gecenin yarısından sonraki vakitler günlük 
konuşmalarda “Kurrânın kalktığı vakit” diye anılırdı.

Diğer taraftan Kur’ân-ı Kerîm’i sadece okumak değil, yazılarına 
bakmak bile, onunla ünsiyetin bir vâsıtası olduğundan, makbûl ve hattâ 
sevap sayılmıştır. Nitekim sahâbî Ebû Mûsâ el-Eş‘arî t, “Rabbimin kelâ-
mına günde en az bir defa bakmamış olmaktan hayâ ederim!” dermiş.31

2.1. Kur’ân’a Temiz Olarak Dokunmak

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ona tam bir sûrette temizlenmiş (yani tertemiz) olanlardan 
başkası dokunamaz.” (el-Vâkıa 56/79)

Rasûlullah r Efendimiz de şöyle buyururlar: 

“Ne hayızlı kadın ne de cünup kimse Kur’ân’dan hiçbir şey 
okuyamaz.”32

“Kur’ân’a temiz olan dışında hiç kimse dokunmasın!”33

29  Beyhakî, Şuab, 3: 513/2038. Krş. Zehebî, el-İber, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts., 1: 82
30  Ebû Abdillâh Muhammed b. Nasr el-Mervezî, Muhtasaru kıyâmi’l-leyl, ihtisar eden: 

Ahmed b. Ali el-Makrîzî (Faysalâbâd: Hadis Akademi Yay., 1408/1988), s. 98.
31  Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, Beyrut, 3: 254.
32  Tirmîzî, Tahâret, 98/131; İbn-i Mâce, Tahâret, 105; Dârimî, Vudû, 103; Dârekutnî, 

Sünen, 1: 211; Beyhakî, Şuab, 3: 445/1933.
33  Hâkim, 1: 553/1447; Heysemî, 1: 276; İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 2: 140/7428.
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“Kur’ân’a ancak temiz olan dokunsun!”34

Yine Rasûlullah r, Amr bin Hazm’ı Yemen’e gönderirken ona 
farzları, sünnetleri ve hukûkî hükümleri açıklayan bir beyannâme yaz-
dırmışlardı. O yazıda Hz. Amr’ın insanlara Kur’ân’ı öğretmesi, onun 
emir ve hikmetlerini tebliğ etmesinin yanında, temiz olmayan insanları 
Kur’ân’a dokunmaktan nehyetmesi de emredilmekteydi.35

Rasûlullah Efendimiz, Osman bin Ebi’l-Âs’ı, Kur’ân’ı öğrenme hu-
susunda gösterdiği büyük gayret sebebiyle yaşının küçüklüğüne rağmen 
kabilesine vâli tâyin ettikten sonra ona, “Kur’ân’a, temiz olmadığın 
müddetçe dokunma!” tembihinde bulunmuşlardır.36

Hz. Ömer’in müslüman olma hâdisesinde de kardeşi ona:

“–Kardeşim sen necissin37, sen cünüplükten kurtulmak için gusül 
abdesti almaz ve temizlenmezsin.38 Buna (Kur’ân yazılı sahifeye) ise te-
miz olanlardan başkası dokunamaz.39 Kalk, guslet!40” demiş, o da kalkıp 
guslettikten sonra kız kardeşi kendisine, okudukları sahifeyi vermiştir.41

Hz. Ali t şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah r’i Kur’ân okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir 
şey alıkoymazdı.”42

“Rasûlullah r her hâl üzere Kur’ân okurdu, ancak cünüb iken 
okumazdı.”43

“Hayızlı ve cünüb olan kişi Kur’ân’dan bir harf bile okuyamaz!”44

34  Muvatta’, Kur’ân, 1.
35  Bkz. Muvatta’, Kur’ân, 1; Şeybânî, Muvatta’: 106; Hâkim, 1: 553/1447; III, 

552/6051; Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 5: 300; Zehebî, Târîhu’l-İslâm (Meğâzî): 
692-694; Süyûtî, Tenvîru’l-havâlik, 1: 204; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, 1: 216.

36  Heysemî, 1: 277.
37  İbn Sa‘d, 3: 267.
38  Hâkim, 4: 66/6898.
39  İbn-i Hişâm, 1: 367; Hâkim, 4: 66/6898.
40  Hâkim, 4: 65/6897.
41  İbn-i Hişâm, 1: 367; İbn Sa‘d, 3: 267.
42  Nesai, Tahâret, 171; Ebû Davud, Tahâret, 92; İbn-i Mâce, Tahâret, 105; İbn 

Huzeyme, Sahih, 1: 104; Beyhakî, Sünen, Tahâret, 98.
43  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 1: 97.
44  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 1: 97.
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Saîd bin Cübeyr g şöyle der:

“Hayızlı ve cünüb olan kişi âyetin başını okuyabilse de sonuna 
kadar tamamlayamaz.”45

İbrahim en-Nahaî g şöyle der:

“Hayızlı ve cünüb olan kişi bir âyet bile olsa Kur’ân okuyamaz! 
Okuyabilecek olsaydı namaz da kılabilirdi.”46

Dört hak mezhep de, Mushaf’a abdestsiz el sürmenin haram olduğu 
görüşünde ittifak etmişlerdir.47 Ancak Mâlikî âlimlerinden birisine nisbet 
edilen bir görüşe göre, âdet döneminin uzun sürmesi hâlinde, unutma 
söz konusu olabileceğinden, hâfızlık yapan âdetli kadının, Kur’ân-ı 
Kerîm’i okumasına cevaz verildiği söylenmektedir.48 Mâlikîlere göre 
“kıraat”te, okuyanın kendi sesini duyması şart değildir. Yani zihinden 
geçirmek, mırıldanmak, kendisinin dahi duyamayacağı bir şekilde 
dudak hareketleri ile okumak, Mâlikîlerin ekseriyetine göre caizdir ve 
bu, “kıraat” diye isimlendirilir. Böyle bir kıraat ile yani sessiz okuma 
ile kılınan namaz da câizdir. Mâlikîlere nisbet edilen görüş bu mânâda 
ise o zaman ihtilaf kalmaz. Zira diğer mezheblere göre de hayızlı kadın 
Kur’ân’ı kalbinden geçirip zihnen tekrâr edebilir.

Mâlikî mezhebinin imamı olan İmâm Mâlik g ise kitabında şöyle 
demektedir:

“Tâhir/abdestli olmayan kimse, Mushaf’ı kılıfıyla veya yastık üze-
rinde dahi olsa taşıyamaz, mekruhtur… Bu, Kur’ân’a ikram ve tâzîm 
sebebiyledir.”49

Rasûlullah Efendimiz’den itibâren 1400 küsur senedir bu hüküm 
böyle tatbik edilegelmiştir. Hattâ İmâm Mâlik g, Kur’ân’a gösterdiği 
tâzim ve hürmeti, hadîs-i şerîflere de göstermiştir. Nitekim o, hadis 
rivâyet etmek istediğinde, imlâ meclisine50 çıkmadan önce tıpkı namaza 

45  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 1: 97.
46  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 1: 97.
47  Bkz. İbn Kudâme, el-Muğnî, 1: 98; Cezîrî, Kitâbu’l-Fıkh ale’l-mezâhibi’l-erbaa, 1: 47.
48  İbn-i Kudâme, el-Muğnî, 1: 193.
49  Sahnûn, el-Müdevvene, 1: 112; Muvatta’, Kur’ân, 1. Krş. İzz b. Abdisselâm, 

Kitâbu’l-Fetâvâ, s. 113. 
50  Hadis aktarılan ve yazdırılan meclis.
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hazırlanır gibi abdest alır, en güzel elbiselerini giyer, fesini giyip sarığını 
sarar ve sakalını tarardı. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda da, “Ben 
böyle yapmakla Rasûlullah r’in hadisine hürmet göstermiş oluyorum!” 
buyururdu.51

Dırâr bin Murra, “Sahâbe ve tâbiîn, abdestsiz olarak hadis rivâyet 
etmekten hoşlanmazlardı” demiştir.52 Katâde de “Hadislerin ancak 
temiz/abdestli iken okunması müstehap görülmüştür” demiştir.53

Kur’ân’a temiz bir beden ve temiz bir kalple yaklaşılırsa ondan daha 
fazla istifade edilir. Ona doyum olmaz.54 Günah karanlıklarının kapladığı 
bir kalpte ise Kur’ân durmaz. Nitekim müfessir Dahhâk (v. 105/723): 
“Bir kişi Kur’ân’dan bir bölüm ezberler de onu unutursa bu mutlaka 
bir günah sebebiyle olmuştur” demiş ve “Başınıza gelen her musibet, 
sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah, 
kusurlarınızın pek çoğunu da affeder”55 âyetini okumuştur. Sonra da, 
“Kur’ân’ı unutmaktan daha büyük hangi musibet vardır ki!” demiştir.56

Demek ki kalbî hastalıklar, insanın Kur’ân-ı Kerîm’le doğru bir 
şekilde buluşmasına engel olur. Mevlânâ Hazretleri şöyle der:

“Kur’ân’ın mânâsını, ancak hevâ ve hevesini ateşe verip kül et-
miş, böylece Kur’ân’ın önünde eriyip kurban olmuş ve rûhu Kur’ân 
kesilmiş kimseler anlar.”

Yüce Rabbimizin şu îkâzına kulak verelim ve kibir hastalığıyla 
Kur’ân’ın anlaşılamayacağını, haksız yere büyüklenenlerin cehâletle 
zelil kılınacağını57 idrak edelim:

“yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri âyetlerimden mahrum 
edeceğim…” (el-A‘râf 7/146)

51  Râmehürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâî (thk. Muhammed Accâc 
el-Hatîb), Beyrut 1391, s. 586.

52  Râmehürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl, s. 586.
53  Râmehürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl, s. 586.
54  Beyhakî, Şuab, 3: 509; el-Esmâ’ ve’s-Sıfât, s. 182; Ali el-Müttakî, 2: 287/4022, 

316/4110.
55  eş-Şûrâ 42/30.
56  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 6: 124; Beyhakî, Şuab, 3: 353/1813.
57  İbn Kesîr, Tefsîr, 3: 475.
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Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve onu elimize almak için mânevî temizlikle 
birlikte maddî temizliğe de riayet etmeliyiz. Rasûlullah Efendimiz r, her 
namaz öncesinde misvak kullanmayı, ağız temizliği yapmayı tavsiye eder-
lerdi. Kendisi gece teheccüde kalktıklarında ve hâne-i saâdetlerine her 
girdiklerinde ilk önce mübârek fem-i saâdetlerini temizlerlerdi.58 Bunun 
sebebi, namazda okunacak Kur’ân-ı Kerîm’e hürmet ve yanımızdan hiç 
ayrılmayan melekleri rahatsız etmeme nezâketi olsa gerektir. Tâzimle 
ilgili olarak Rasûlullah r:

“Misvak, ağzı temizler, Rabbin rızâsını kazandırır”59 buyurmuş-
lardır. Hikmet ehli de “Ağzınızı misvakla temizleyiniz! Zira ağzınız, 
Kur’ân’ın yoludur” demişlerdir.60

Melekleri rahatsız etmeme meselesine gelince, onlar insanın Kur’ân 
okumasını yakından dinlemeyi çok sever ve ona yaklaşırlar. Bu sebeple 
namaz ve Kur’ân tilâvetinden önce güzel bir ağız ve beden temizliği 
yaparak melâike-i kirâmı rahatsız edecek kötü kokulardan uzak durmak 
lâzımdır. Ebû Eyyûb el-Ensârî t şöyle anlatır: “Bir gün Rasûlullah r, 
bizim yanımıza çıktılar ve:

«–Ümmetimden mütehallilûn ne güzel insanlardır» buyurdular. 
Ashâb-ı kirâm:

«–Mütehallilûn kimdir ey Allâh’ın Rasûlü?» diye sordular. Efendimiz 
r şöyle îzâh ettiler:

«–Onlar, abdest alırken ve yemekten sonra hilalleme yapanlar-
dır. Abdestteki hilalleme; ağzı, burnu, parmakların ve tırnakların 
arasını iyice yıkamaktır. Yemekten sonra hilallemek ise, ağzı ve 
dişleri güzelce temizlemektir. İnsanın yanında bulunan iki meleğe, 
o kişi namaza durduğunda dişlerinin arasında yemek kalıntısı gör-
melerinden veya ağzından yemek kokusu gelmesinden daha ağır 
gelen başka bir şey yoktur».”61

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri şöyle buyurmuştur:

58  Buhârî, Cum’a, 8; Müslim, Müsâfirîn 139, Tahâret 43-44.
59  Nesâî, Tahâret, 5/5.
60  Ebû Nuaym, Hilye, 4: 296; Beyhakî, Şuab, 3: 451/1940.
61  Bkz. Heysemî, 1: 235, 5: 29-30; İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 2: 291; İbn-i Ebî 

Şeybe, Müsned, 1: 33; Bûsîrî, İthâf, 1: 338.
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“Otuz senedir devam ettiğim bir âdetim vardır: Ne zaman Cenâb-ı 
Hakk’ı zikretmek istesem, O’nun zikrini tâzîm için ağzımı ve dilimi 
iyice yıkarım.”62

2.2. Kur’ân’ı Huşû ile Okumak

Kur’ân-ı Kerîm’den hakkıyla istifâde edebilmek, onu kalben ve 
huşû ile okuyabildiğimiz nisbette gerçekleşir. Kelâmullah’ı okuyan 
insan Allah Teâlâ’nın huzurunda olduğunu ve O’nunla konuştuğunu 
bilmeli, buna uygun bir hâl ve tavır içine girmelidir. Kalbinde yer eden 
huşû, uzuvlarına, çehresine ve sesine yansımalıdır. Nitekim Rasûlullah 
r Efendimiz’e:

“–Kur’ân tilâveti için hangi ses ve kıraat daha güzeldir?” diye so-
rulmuştu. Efendimiz r şu cevâbı verdiler:

“–Kur’ân okuyuşunu duyduğunda, Allah’tan korktuğunu his-
settiğin kimsenin sesi ve kıraati.”63

Sahâbe-i kirâm Kur’ân’ın kıymetini, nasıl okunması gerektiğini, 
hükümlerine nasıl uyulacağını ve ona nasıl hürmet edileceğini bizzat 
Efendimiz’den görerek öğrenmişlerdi. Bu sebeple de Kur’ân’dan apayrı 
bir istifâde hâlindeydiler. Kur’ân-ı Kerîm’i derin bir huşû ile okurlardı. 
Onların Kur’ân-ı Kerîm’e duydukları eşsiz muhabbet ve huşû tablola-
rından biri şöyledir:

Allah Rasûlü r bir seferden Medîne’ye dönerken bir yerde ko-
naklamışlardı. Ashâbına dönerek:

“–Bu gece bizi kim bekleyecek?” diye sordular. Muhâcirlerden 
Ammâr bin yâsir ve Ensâr’dan Abbâd bin Bişr t hemen:

“–Biz bekleriz yâ Rasûlâllah!” dediler. Abbâd t, Hz. Ammâr’a:

“–Sen gecenin hangi kısmında; başında mı yoksa sonunda mı 
nöbet tutmak istersin?” diye sordu. Ammâr t:

“–Son kısmında beklemek isterim!” dedi ve yanı üzerine uza-
nıp uyuyuverdi. Abbâd da namaz kılmaya başladı. Kehf Sûresi’ni 

62  Ebû Nuaym, Hilye, 10: 35.
63  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 34.
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okuyordu. O sırada bir müşrik geldi. Ayakta duran bir karaltı görünce 
gözcü olduğunu anladı ve hemen bir ok attı. Ok, Abbâd’a isâbet etti. 
Abbâd t oku çıkardı ve namazına devam etti. Adam ikinci ve üçüncü 
kez ok atıp isâbet ettirdi. Her defasında da Abbâd t ayakta sâbit 
durarak okları çekip çıkarıyor ve namazına devam ediyordu. Derken 
rükû ve secdeye varıp selâm verdikten sonra arkadaşını uyandırdı:

“–Kalk! Ben yaralandım!” dedi. Ammâr t sıçrayıp kalktı. Müşrik, 
onları görünce kendisini fark ettiklerini anlayarak kaçtı. Hz. Ammâr, 
Abbâd’ın kanlar içinde olduğunu görünce:

“–Sübhânallah! İlk ok atıldığında beni neden uyandırmadın?!” 
dedi. Abbâd t şu muhteşem cevâbı verdi:

“–Bir sûre okuyordum, onu bitirmeden namazımı bozmak iste-
medim. Ama oklar peş peşe gelince, okumayı kesip rükûya vardım. 
Allâh’a yemin ederim ki, Allah Rasûlü’nün korunmasını emrettiği bu 
mevkii kaybetme endişem olmasaydı, sûreyi yarıda bırakıp namazı 
kesmektense ölmeyi tercih ederdim.”64

2.3. Kur’ân’ı Tecvîd ve Tertîl Üzere Okumak

Kur’ân okumanın bir takım usul ve kâideleri vardır. Onu, harf-
lerinin mahreç ve sıfatlarına riâyet edip vakıf, vasıl, sekte vb. tilâvet 
kâidelerine uyarak güzel ve hatasız okumayı öğreten ilme “Tecvîd” 
ismi verilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm nazmı ve mânâsıyla birlikte indiril-
diğine göre onun nazmının aslî şekliyle muhafaza edilebilmesi için 
tecvid ilminin öğrenilmesi farz-ı kifâye kabul edilmiştir. Kur’ân’ı tilâvet 
ederken harflerin zât ve sıfât-ı lâzımelerinin bozulmasıyla meydana 
gelen lahn-ı celîden (büyük hatadan) sakınacak şekilde tecvid kâidele-
rine riâyet edilmesi ise farz-ı ayın veya vâcip olarak görülmüştür. Bu 
sebeple Kur’ân tilâvetinin tâlimi ilk günden beri semâ ve arz yoluyla 
ağızdan ağıza öğretilerek günümüze kadar gelmiştir. “Semâ”, bir 
hocanın Kur’ân’ı okuması, talebesinin de onu dinlemesidir. “Arz” 
ise talebenin hocasına okumasıdır. Yani önce talebenin hocasını 

64  Bkz. Ebû Dâvûd, Tahâret, 78/198; Ahmed, 3: 344; Beyhâkî, Delâil, 3: 459; İbn-i 
Hişâm, 3: 219; Vâkıdî, 1: 397.
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dinlemesi, peşinden öğrendiklerini hocasına okuyarak arzetmesi 
esastır.65

Kur’ân-ı Kerîm’i tane tane, yavaş yavaş, tefekkür ederek okumaya 
da “Tertîl” ismi verilir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

َوَرتِِّل اْلُقْرٰاَن َتْر۪تيًل 

“…(Ey Rasûlüm!) Kur’ân’ı tertîl üzere (tane tane) oku!” (el-Müz-

zemmil 73/4)

Vahyin ilk geldiği günlerde Yüce Rabbimiz, Rasûlü’ne Kur’ân’ı 
okurken acele etmemesini emretmişti.66 Bundan sonra onun kıraati 
artık açık açık, harf harf, cümle cümle bir okuyuş oldu. O, Kur’ân’ı 
tertîl, tecvîd ve teennî ile en güzel şekilde tilâvet ederdi. Harfleri, 
kelimeleri ve cümleleri birbirinden ayırarak açık bir şekilde okur, du-
rulacak yerlere riâyet ederdi. Neredeyse okuduğu harfler ve kelimeler 
sayılabilecek durumdaydı.67 Ümmü Seleme c vâlidemize onun kıraati 
sorulduğunda;

“–Rasûlullah r kıraatini ayırırdı (tane tane, dura dura okurdu)” 
cevabını vermiştir.68

Katâde g şöyle demiştir: “Hz. Enes’e Rasûlullah r Efendimiz’in 
okuyuşunu sorduğumda;

«–(Çekilmesi gereken harfleri) hakkıyla çekerlerdi» cevabını verdi.”69 
Yine Enes t;

“–Rasûlullah r Efendimiz’in kıraati medli idi” dedikten sonra 
besmeleyi örnek olarak zikretmiş ve onun “bismillâh”ı, “er-Rahmân”ı 
ve “er-Rahîm”i uzattığını söylemiştir.70

65  Abdurrahman Çetin, “Tecvid”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://
islamansiklopedisi.org.tr/tecvid--kuran (14.03.2019).

66  Tâhâ, 20/114; el-Kıyâme 76/16.
67  Ahmed b. Hanbel, 6: 294, 300; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 23/2923; Ali el-Kârî, 

Mirkâtü’l-mefâtîh, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1422/2002, 3: 914; 4: 1503.
68  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 23; Ebû Dâvûd, Vitir, 20.
69  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 29; Ebû Dâvûd, Vitr, 20/1465.
70  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 29.
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Huzeyfe t şöyle buyurur: “Bir gece kendileriyle birlikte namaz 
kılmak için Rasûlullah r Efendimiz’in yanına vardım. Namaza durup 
ne alçak ne de yüksek olmayan güzel bir kıraatle okumaya başladılar. 
Tertîl üzere (tâne tâne) okuyor ve kıraatlerini bize işittiriyorlardı…”71

Rasûlullah r, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî ve Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe gibi 
Kur’ân’ı güzel sesle okuyan ashâbını takdir ve taltif etmişlerdir.72

Kur’ân’ı en güzel şekilde tilâvet ederek Allâh’ın rızâsını, Rasûlü’nün 
muhabbetini elde edebilmek için onu her sene, bu husûsta ihtisas görmüş 
bir zâta dinletmek tavsiye edilmektedir. Böylece tashîh-i hurûf yapılmış, 
Kur’ân bilgilerinin zayıflaması önlenmiş ve hatâlar asgarîye indirilmiş 
olur. Mukâbele sünneti de zaten bunun için ortaya konulmuştur.

2.4. Kur’ân’ı Güzel Sesle Okumak

Kur’ân’a tâzimin tezâhürlerinden biri de onu vakâr ve heybetle, 
güzel ve tok bir sesle okumaktır. Güzel ses Allâh’ın nimetlerinden biri 
olup tecvid kurallarına riâyet ederek sesi Kur’ân’la süslemek, sesi güzel 
olan bir kimseden Kur’ân okumasını istemek ve onu dinlemek müs-
tehap kabul edilmiştir. Rasûlullah Efendimiz r şöyle buyurmuşlardır: 

“Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’ân’ı tegannî ile yüksek 
sesle okumasından râzı olduğu kadar hiçbir şeyden râzı olmamıştır.”73

Burada “teğannî”, sesi Kur’ân’la güzelleştirip süslemek, Kur’ân 
okurken seste sevinç ve hüznü belli etmek, onu tecvidine, kâide ve ku-
rallarına uygun bir şekilde tilâvet etmektir. Kur’ân’ı bu mânâda tegannî 
ile okumak, Rasûlullah r Efendimiz’in Sünnet’ine ve yoluna uymak 
demektir. Nitekim Berâ bin Âzib t şöyle demiştir:

“Nebiyy-i Ekrem r Efendimiz’i yatsı namazında “Ve’t-tîni ve’z-zey-
tûni” sûresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse 
işitmedim.”74

71  Ahmed, 5: 401.
72  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 31; İbn Mâce, İkametü’s-Salât, 176.
73  Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 19; Tevhîd 32; Müslim, Müsâfirîn 232-234.
74  Buhârî, Ezân 102; Müslim, Salât 177.
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Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Her şeyin bir süsü vardır. Kur’ân’ın süsü de güzel sestir.”75

 “Kur’ân’ı seslerinizle güzelleştiriniz! Zira güzel ses, Kur’ân’ın 
güzelliğine güzellik katar.”76

Burada “sesi güzelleştirmek”ten kasıt; neşe, zevk ve hazzı hatırla-
tan bir coşku değil, sesin biraz hüzne meylettirilmesidir.77 Yani Kur’ân 
okuyan insanın onunla duygulanması, hislenmesi ve acziyetini idrâk 
ederek haşyete garkolması lâzımdır. Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Şüphesiz bu Kur’ân, insanı hüzünlendirecek hususlar indir-
miştir. O hâlde onu okuduğunuz zaman ağlayınız! Ağlayamazsanız 
ağlamaya çalışınız! Onu okurken sesinizi güzelleştirmeye gayret 
ediniz. Kim Kur’ân’ı güzel sesle okumaya gayret etmezse bizden 
değildir.”78

Kur’ân’ı güzel okumanın bir tezâhürü de onu tok bir sesle ve 
azametini hissettirerek (tefhîm ile) okumaktır. Demek ki Kur’ân’ı 
hüzünle, tâzimle, duygu derinliği içinde ve bunların verdiği bir sesle 
güzelce okumaya çalışmalıdır. Kur’ân’ı insan sözlerinden ayırmalı, 
ona farklı bir ihtimam göstermelidir. Onu okurken beşer sözünden 
ayırma gayretinde olmayan kimseler için Nebiyy-i Ekrem Efendimiz 
şöyle buyurmuşlardır:

“Kur’ân’ı tegannî ile okumayan kimse bizden değildir.”79

Hadisin râvilerinden İbn-i Ebî Müleyke’ye: 

“–Okuyanın sesi güzel değilse ne dersin?” diye sorulunca: 

“–Güç yetirebildiği kadar güzelleştirmeye gayret eder” demiştir.80

Güzel bir söz, güzel bir sesle daha güzel ve daha câzip hâle gelir. 
Bu da okuyan ve dinleyenlerin kalbine daha çok fayda verir. Aynen 

75  Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, 7: 171.
76  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 34; Beyhakî, Şuab, 3: 461/1955.
77  Beyhakî, Şuab, 3: 465/1957.
78  İbn-i Mâce, İkâme, 176.
79  Ebû Dâvûd, Vitr, 20. Bkz. Buhârî, Tevhîd, 44; İbn-i Mâce, İkâmet, 176.
80  Ebû Dâvûd, Vitr, 20/1471.
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bunun gibi güzel sesle ve usûlüne uygun olarak tilâvet edilen Kur’ân 
da kalplere daha fazla tesir eder. Bu şekilde bir Kur’ân okunduğunda 
insanlar onu daha şevkle dinler, kalpleri daha çabuk yumuşar ve ulvî 
duygulara dalarlar. Allâh’a muhabbetleri ve yakınlıkları artar, günah-
lardan uzaklaşarak Allâh’a daha fazla itaat etme istekleri uyanır. Bir 
hadisten anlaşıldığı üzere melâike-i kirâm da böyle bir Kur’ân’ı dinlemek 
için daha fazla istekli olur ve insana daha fazla yaklaşırlar.81

Hiç şüphesiz, Kur’ân kalbine indirilen Rasûlullah Efendimiz r, onu 
en güzel okuyan kişi idi. Pek çok sahâbî onun sesinin ve okuyuşunun 
son derece güzel olduğunu haber vermiştir. Bu durum, Cenâb-ı Hakk’ın 
onu her yönüyle mükemmel bir şekilde yarattığının delillerinden biridir. 
Enes ibn-i Mâlik t şu hadisi nakleder:

“Allah her peygamberi güzel sesli ve güzel yüzlü olarak gön-
dermiştir. Fakat sizin peygamberiniz onların, yüzü ve sesi en güzel 
olanıdır.”82

Ashâb-ı kiramın nakline göre Allah Rasûlü r, devesinin üzerinde 
Mekke’ye girerken, tercî yaparak yumuşak, kolay ve akıcı bir kıraat-
le Fetih Sûresi’ni okumuşlardır.83 Tercî ile kastedilen, sesi boğazda 
oynatarak nağme ile okumaktır. Efendimiz’in bazen tercî yapmadan 
okudukları da olurdu.84

Ebû Hüreyre t şöyle buyurur: “Peygamber Efendimiz’in (gece 
namazlarındaki) kıraati şu şekilde idi: (Duruma göre sesini) bazen yük-
seltir, bazen da kısardı.”85

Rasûlullah Efendimiz r geceleyin namazda pek kısık olmayan, 
pek de yüksek olmayan orta seviyede bir sesle okurlardı.86 Hâne-i saâ-
detlerinde yalnız bulundukları zaman seslerini odada bulunan birinin 
işitebileceği kadar yükseltirlerdi.87 Odada uyu yan bir kimse bulunacak 

81  Bkz. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9: 64.
82  Zebîdî, İthâfü’s-sâde, 6: 470.
83  Buhârî, Meğâzî, 48, Fedâilü’l-Kur’ân, 30; Müslim, Cihâd, 87; Vâkıdî, 2: 831-832.
84  Tirmizî, Şemâil, s. 183, no: 303.
85  Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 25/1328.
86  el-İsrâ 17/110.
87  Tirmizî, Şemâil, s. 183, no: 304.
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olursa, onu rahatsız etmeyecek şekilde de seslerini kısarlardı. Ancak 
hiç bir zaman denge ve itidâlden ayrılmazlardı.

Rasûlullah r Kur’ân’ı güzel sesle okuyan ashâbını da büyük bir 
zevkle dinlemişlerdir. Nitekim bir gün Ebû Mûsâ’ya şöyle buyurmuşlardır:

“Dün gece senin okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin! 
Şüphesiz Dâvûd u’a verilen güzel seslerden bir nağme de sana 
verilmiştir.”88

Hz. Ömer t da Ebû Mûsâ el-Eş’arî’yi gördüğünde:

“–Ey Ebû Mûsâ! Haydi, bize Rabbimiz’i hatırlat!” buyururdu. O da 
Hz. Ömer’in yanında Kur’ân-ı Kerîm okurdu.89

Hz. Ebû Bekir t, rikkat-i kalbiyye sâhibi, yufka yürekli bir zât 
olduğu için Kur’ân-ı Kerîm’i okurken hüzünlenir, gözyaşlarına mânî 
olamazdı. O, Kur’ân-ı Kerîm okurken, müşriklerin çocukları ve kadınları 
başına toplanıp hayran hayran onun tilâvetini dinlemeye başlarlardı.90

Bu tür rivayetlerden insanı aşka ve şevke getirecek şekilde güzel 
sesle Kur’ân okumanın mübah olduğu anlaşılmaktadır. Zira böyle bir 
okuyuş kalbi yumuşatıp inceltir, Allah korkusunu artırır ve insanları 
Kur’ân dinlemeye şevklendirir. Dolayısıyla Allâh’a olan tâzim, saygı ve 
muhabbetimiz sebebiyle O’nun kelâmını okurken farklı bir gayret ve 
ihtimam göstermeli, onu daha dikkatli ve güzel okumaya çalışmalıyız.

Ancak Kur’ân’ı güzel okumaya gayret ederken onu mûsıkî kâidele-
rine uydurup tecvîd kurallarının dışına çıkmak doğru değildir. Bir heceyi 
gereğinden fazla veya az uzatmak bile o kelimeye bir harf ilave etmek 
veya çıkarmak anlamına gelir ki bu, Kur’ân’ın nazmını ve mânâsını 
bozmak demektir.

Aynı şekilde Kur’ân dinlemeyi de sadece güzel ses ve nağme 
dinlemeye dönüştürmemelidir. Zira Kur’ân’ı okumak da, dinlemek de 
büyük bir ibadettir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Nevfel bin 
İyâs el-Hüzelî şöyle anlatır: “Ömer ibnü’l-Hattâb t zamanında biz 

88  Müslim, Müsâfirîn, 236.
89  Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 34.
90  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45; İbn-i Hişâm, 1: 395-396.
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Mescid’de Terâvih Namazı kılardık. Şuraya bir grup, buraya bir grup 
ayrılırdı. İnsanlar sesi daha güzel olan imama meyletmeye başladılar. 
Ömer t:

«–Öyle zannediyorum ki onlar Kur’ân’ı mûsıkî edindiler. (Güzel 
nağmeye heves ediyorlar.) Ama vallahi eğer gücüm yeterse bu hâli 
değiştireceğim!» dedi. Daha üç gün geçmişti ki (kıraat ilmini ve fıkhı 
en iyi bilen) Übeyy ibn-i Ka’b’a emretti, o da bütün cemaate Terâ-
vih Namazı kıldırmaya başladı.91 Ömer t safların arkasından ayağa 
kalkıp:

«–Eğer bu bid‘at ise ne güzel bir bid‘at oldu!» buyurdu.”92

Rasûlullah r “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki Kur’ân’ı 
teğannî vâsıtası (mezâmîr) edinecekler” buyurmuşlardır.93

Yine âhirzamanda ortaya çıkacak fitnelerden bahsederken Kur’ân’ı 
teğannî vâsıtası edinen bir grup gencin ortaya çıkacağını, fıkhî bilgisi 
kendilerinden daha az olmasına rağmen insanların onlardan birini 
imamlığa geçireceğini, onun da insanlara teğannîde bulunacağını ha-
ber vermişlerdir.94 Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in sakındırdığı bu durum, 
sadece güzel sese önem vererek Kur’ân’ı tefekkür etmeden ve hüküm-
leriyle amel etmeye ihtimam göstermeden mûsikî zevki için okuyup 
dinlemektir. İnsanlar Kur’ân tilâvetinin ibadet tarafını geri plana atıp 
güzel sese meylettiklerinde Hz. Ömer t bu durumdan hoşlanmamış 
ve onları kurrâ ve fukahânın önde gelenlerinden Übey bin Ka‘b’ın ima-
metinde toplamıştır. Böylece Kur’ân tilâvetinde ibadet, ilim ve amelin, 
güzel sesten daha önce gelmesi gerektiğini hatırlatmıştır.

2.5. Kur’ân’ı Huşû ve Huzûr ile Dinlemek

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

َوِاَذا ُقِرَئ اْلُقْرٰاُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َواَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن ﴿204﴾
91  Buhârî, Halku ef’âli’l-ıbâd, Riyâd: Dâru’l-Meârif, s. 69; İbn Sa‘d, Tabakât, 5: 59.
92  İbn Sa‘d, Tabakât, 5: 59.
93  İbn Vaddâh, el-Bida’, s. 171.
94  Ahmed, 3: 494. Bkz. Ahmed, 6: 22; Abdürrazzak, Musannef, 2: 488/4186; 

Hâkim, 3: 500/5871.
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“Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size mer-
hamet edilsin.” (el-A‘râf 7/204)

Kur’ân okunduğu zaman, âyetlerinin mânâsını anlamak, öğütlerin-
den istifade etmek ve o kelâmın sahibine tâzim ve muhabbetlerimizi ar-
zetmek için sükût edip gönlümüzü ona vermemiz ve huzurla dinlememiz 
gerekmektedir. Sükût etmeliyiz ki âyetler üzerinde düşünüp tefekkür 
edebilelim.95 Bu hüküm öncelikle namazda ve hutbede okunan Kur’ân 
için geçerliyse de diğer zamanlarda okunduğunda onu dinlemek de 
kişiye kat kat sevap ve nur kazandıracak güzel bir hasenedir.96 Bu ilâhî 
emir aynı zamanda, insanın aklını ve fikrini Kur’ân ahkâmının önüne 
geçirmemesi gerektiğine işaret eder.

Kur’ân’ı okurken ve dinlerken huşû hâline bürünüp duygulanmak 
ve gözyaşı dökmek bizim Peygamberimiz’in hâli olduğu gibi önceki 
peygamberlerin de sünneti idi. Onların hepsi Allâh’ın kelâmı okundu-
ğunda bundan müteessir olup duygulanır, hemen secdeye kapanarak 
gözyaşı dökerlerdi. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“İşte bunlar, Allâh’ın kendilerine lutuflarda bulunduğu, Âdem’in 
soyundan gelen peygamberlerden; Nûh ile birlikte (gemide) ta-
şıdıklarımız, İbrâhim ve İsrâil’in (ya‘kūb) soyundan gelenler ve 
doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara 
Rahmân’ın âyetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere 
kapanırlar.” (Meryem 19/58)

Rasûlullah r Mekke-i Mükerreme’de müşriklerin yaptığı eziyet ve 
işkenceler sebebiyle büyük bir üzüntü içinde idi. Bir çıkış yolu olarak 
Cafer b. Ebî Talib ve İbn Mesûd’u bir grup sahabeyle birlikte Habeş 
Necâşîsi’ne gönderdi. Onlara:

“–O sâlih bir kraldır; zulmetmez ve yanında kimseye zulme-
dilmez. Ona gidin. Umulur ki Allah bu şekilde müslümanlara bir 
ferahlık ve kurtuluş müyesser kılar” buyurdular. Cafer ve yanındakiler 
huzuruna varınca Necâşî onlara ikramda bulundu ve:

95  Bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, 13: 344-345.
96  Bkz. Ahmed b. Hanbel, 2: 341; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 10; İbn Kesîr, Tefsîr, 

3: 537-538.
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“–Size indirilen Kur’ân’dan bir şeyler biliyor musunuz?” diye sordu. 
Onlar, “Evet” dediler. Necâşî:

“–O hâlde onlardan biraz okuyun” dedi. Etrafında papaz ve rahipler 
de vardı. Cafer t Meryem sûresini okumaya başladı. Her bir âyeti oku-
duğunda burada zikredilen gerçekleri tanıyıp bildikleri için gözlerinden 
yaşlar süzülmeye başladı. Hattâ Necâşî, yerden bir ot parçası alarak:

“–Vallahi, Allah Teâlâ’nın İncil’de Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkında 
bahsettiği ile bu âyetler arasında şu kadarcık bile bir fark yok” dedi. 
Cafer okumayı bitirinceye kadar da ağlamaya devam ettiler. Bu hâdise 
üzerine şu âyet-i kerîmeler nâzil oldu:

“O âlim ve rahiplerin, Peygamber’e indirilen Kur’ân’ı dinle-
dikleri zaman, kendi kitaplarında görüp tanıdıkları gerçeği bunda 
bulmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün! Onlar 
şöyle derler: «Rabbimiz! Biz îman ettik, artık bizi gerçeğe şâhitlik 
edenlerle beraber yaz. Bütün arzumuz, Rabbimizin bizi sâlih kullar 
arasına katarak cennete koyması iken, Allâh’a ve bize gelen gerçeğe 
niçin îman etmeyelim!» Bu sözlerinden dolayı Allah onları altlarından 
ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerle mükâfatlandırdı. 
İyilik yapanların mükâfatı işte budur!” (el-Mâide 5/83-85)97

Kur’ân’ı huşû ile dinleyip duygulanmak hakikî âlimlerin de en başta 
gelen vasfıdır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“De ki: «Kur’ân’a ister inanın, ister inanmayın.» Daha önce 
kendilerine ilim verilmiş olan öyleleri var ki, onlara Kur’ân okun-
duğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar ve şöyle derler: 
«Rabbimiz, şüphesiz sen her türlü noksanlıktan pak ve yücesin. 
Eğer Rabbimiz bir şey va‘detmişse, o mutlaka gerçekleşir.» yine 
ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar; kendilerine ne zaman Kur’ân 
okunsa, bu onların huşûlarını artırır.” (el-İsrâ 17/107-109)

İlim ehli olup da Kur’ân ile duygulanmayan kimseye ilm-i nâfî 
verilmemiş demektir. O gerçek bir âlim sayılmaz. Zira Allah Teâlâ 
yukarıdaki âyet-i kerîmede âlimlerin sıfatını zikrederken Kur’ân 

97  Bkz. İbn-i Hişâm, 1: 358-360; Ahmed, 1: 201; 5: 290-292; Vâhidî, Esbâbu’n-
nuzûl, s. 205-206; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 12: 57; Heysemî, 6: 24-27.
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okunduğunda huşûlarının arttığını, gözyaşları içinde secdeye kapandık-
larını haber vermiştir. Bu vasfı kazanamayan kimse Allah katında âlim 
sayılmıyor demektir. Zira ilim, haşyet ve takvâdır. Allâh’ın huzurunda 
huşû içinde bulunmayı ve O’na karşı takvâ sâhibi olmayı gerektirir.98 
İnsan Kur’ân’ı dinlerken ağlayamıyorsa bile o hâle girmenin gayreti 
içinde olmalıdır.

Ebû Saîd Harrâz’a göre Kur’ân’ı dinleme husûsunda huzur-i 
kalp üç şekilde olur:

1. Kur’ân’ı Allah Rasûlü’nden dinler gibi dinlemek.

2. Kur’ân’ı Cebrâîl u’dan dinler gibi dinlemek.

3. Kur’ân’ı doğrudan Hak’tan dinler gibi dinlemek.

Kur’ân okunduğunda susup dinlemek, Allâh’a saygının en başta 
gelen tezâhürü olduğundan insanların dinlemek için müsait olmadığı 
zaman ve mekânlarda Kur’ân’ı açıktan okumamak gerekir ki insanlar 
Allâh’ın emrine muhâlif duruma düşmesinler.

2.6. Kur’ân-ı Kerîm’i Dünya Menfaatiyle Değişmemek

Ebedî hayatın sermayesi olan ve insanların paha biçemediği 
Kur’ân hazînesini, basit ve geçici dünya menfaatlerine değişmek, 
câhilliğin ve ahmaklığın zirvesidir. Âhirete îmanı zayıf olan insan-
lar, her türlü vesileyi kullanarak sadece dünya rahatını elde etmeyi 
düşünürler ve ilâhî nidânın îkâzlarına kulaklarını tıkarlar. Hâlbuki 
Allah katındaki mükâfat ve rızık dünyadaki herşeyden daha hayırlı 
ve daha kalıcıdır.

Sehl bin Sa‘d t şöyle anlatır:

“Biz Kur’ân okurken, birimiz diğerine okuyup öğrenirken Rasû-
lullah Efendimiz r yanımıza geldiler. Bize şöyle buyurdular:

«–Allâh’a hamd olsun! Allâh’ın Kitâbı birdir. Sizin içinizde en 
hayırlı insanlar mevcut, içinizde kırmız tenlisi de var siyah tenlisi 
de. Okuyun! Kur’ân’ı, (zâhiren) ok gibi dosdoğru okuyup da (mânâsı) 

98  Bkz. Dârimî, Mukaddime, 29.
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boğazlarından aşağı geçmeyen insanlar gelmeden evvel okuyun! 
O insanlar, okudukları Kur’ân’ın ücretini hemen almak isterler de 
âhirete hiçbir şey bırakmazlar».”99

Câbir bin Abdullah t şöyle anlatır:

“Biz, içimizde Arap da Acem de bulunduğu hâlde Kur’ân okurken 
Rasûlullah r yanımıza geldiler ve şöyle buyurdular:

«Okuyunuz, (bu okuyuşlarınızın) hepsi de güzeldir. (İleride öy le) 
insanlar gelecek ki, Kur’ân’ı ok gibi dosdoğru okuyacaklar, (ama 
kar şılığını) dünyada almak isteyecekler, âhiret ecrini düşünmeye-
cekler».”100

Allah Rasûlü’nün bahsettiği bu insanlar, harflerin mahreçleri ve 
sıfatları husûsunda tekellüfe gidecek, kıraatta mübâlağa yapacaklar, 
riyâ, gösteriş, övünme ve şöhret için yarışacaklar. Onlarda, Allâh’ın 
rızâsını elde etme arzusu ve ihlâs bulunmayacak, Kur’ân’ın mânâlarını 
tefekkür etmeyecek, insanları şaşırtan hikmetlerine dalmayacaklar. 
Buna göre bizden istenen, riyâdan ve ucubdan uzak bir şekilde, içten 
gelen fevkalâde bir muhabbet ve arzu ile Kur’ân-ı Kerîm okumamızdır.

İmrân bin Husayn t Kur’ân okuyan bir kimseye rastlamıştı. Adam 
okumayı bitirince, insanlardan bir şeyler istedi. Bunu gören İmrân t, 
büyük bir musîbetle karşılaşmışcasına:

ِ َوِانّاَۤ ِاَلْيِه َراِجُعوَن ِانَّا لِلّٰ

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn: Biz, Allâh’a âidiz ve nihâyet 
O’na döneceğiz”101 dedikten sonra şunları söyledi: “Rasûlullah r bir 
gün şöyle buyurmuşlardı:

«Kim Kur’ân okursa, onunla Allah’tan istesin. Çünkü öyle in-
sanlar gelecek ki, Kur’ân okuyacaklar ve onunla, insanlardan bir 
şeyler isteyecekler».”102

  99  Beyhakî, Şuab, 4: 206/2403.
  100  Ebû Dâvud, Salât, 134-135/830; Ahmed, 3: 146, 153, 357, 397; 5: 338.
101  Bakara 2/156. Cenâb-ı Hak, herhangi bir musîbetle karşılaştığımızda bu şekilde 

söylememizi arzu etmektedir. Buna “İstircâ” denir.
102  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 20/2917.
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Kur’ân öylesine yüksek bir kıymettir ki onu öğrenip öğretmenin 
karşılığını verebilmek mümkün değildir. Bunun karşılığını en güzel 
şekilde ancak Allah Teâlâ ödeyebilir.

Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Âhir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini kullanarak dünyayı 
elde etmeye çalışacaklar. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu 
postuna bürünecekler. Dilleri şekerden tatlı, fakat kalpleri kurt 
kalbidir. Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurur: «Benim affıma 
mı güvenip aldanıyorlar yoksa bana karşı cür’etkâr mı davranıyor-
lar! Şânıma yemin ederim ki onlara öyle bir fitne göndereceğim ki 
onların en akıllılarını bile şaşkına çevirecek!”103

Muâz bin Cebel t, büyük ihtimalle Peygamber Efendimiz’den 
işittiği şu sözüyle, Kur’ân’ı şöhret ve menfaat elde etmek için öğrenen 
kimselere karşı Müslümanları uyarmaktadır:

“Muhakkak ki ileride (birtakım) fitneler olacaktır. O zaman mal 
çoğalır, Kur’ân açılır; mü’min, münâfık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, 
büyük herkes Kur’ân’ı alıp okur. İçlerinden birinin:

«–Bu insanlara ne oluyor da Kur’ân okudu ğum hâlde bana tâbi 
olmuyorlar? Ben (din adına) Kur’ân’a muğâyir şeyler ortaya atmadıkça 
onlar bana uymayacaklar» diyeceği günler yakındır. Böyle sonradan 
uydurulan şeylere tabi olmaktan sakının! Zira bu bid‘atler apaçık bir 
dalâlet ve sapıklıktır. Ben sizi hakîm (ilim ve hikmet ehli) kişilerin ayak-
larının sürçmesine karşı uyarıyorum. Çünkü şeytan bâtıl sözleri, bazen 
âlim kimselerin diliyle söyler. Bazen de münâfık doğru söz söyler.” 
Oradakilerden biri:

“–Allah sa na rahmet etsin, âlim kimsenin yanlış söz söylediğini, 
münafığın da hakkı konuştuğunu nasıl bileceğiz?” diye sordu. Muâz t 
şöyle cevap verdi:

“–Evet, sen âlimin o şöhret kazanmış, herkesin gözüne batan, 
sana karışık gelen ve «Bundan ne kastediyor acaba?» denilen sözle-
rinden kaçın! Fakat âlimin bazen böyle yanılması, seni onun sözlerini 

103  Tirmizî, Zühd, 60/2404-5.
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dinlemekten tamamen vazgeçirmesin. Çünkü onun (bu bâtıl sözünden 
hakka) dönmesi (her zaman için) mümkündür. Sen hakkı işittiğin zaman 
(onu kimin ağ zından çıktığına bakmadan mutlaka) al! Çünkü hakkın 
üzerinde nûr var dır.”104

Muâz t’ın bu sözü şu şekilde de nakledilmiştir:

“Kur’ân insanlara açılacak, öyle ki kadın, çocuk, adam herkes 
onu okuyacak. Bir adam çıkıp: «Kur’ân okudum ancak kimse beni 
tâkip etmedi. Vallahi insanların arasında Kur’ân’dan âyetler okuyarak 
konuşmalar yapacağım, belki bana uyanlar olur!» diyecek. Dediğini 
yapacak ancak yine ona kimse uymayacak. Adam:

«Kur’ân okudum, kimse bana uymadı, Kur’ân ile aralarında konuş-
malar yaptım yine kimse bana tâbî olmadı. O zaman evimde bir mescid 
edinip kendimi ibadete vereyim, belki bana uyan olur» diyecek. Evinde 
mescid edinecek ancak yine kendisine tâbî olan bulunmayacak. Sonunda:

«Kur’ân okudum, kimse bana uymadı, Kur’ân ile aralarında konuş-
malar yaptım kimse bana tâbî olmadı, evimde bir yeri mescid yaptım yine 
tâbî olan yok! Vallahi onlara öyle sözler söyleyeceğim ki onu Allâh’ın 
kitâbında bulamayacaklar, Rasûlullah’tan da duymuş olmayacaklar. 
Belki o zaman peşimden gelirler» diyecek.”

Bunları söyleyen Muâz t şu îkâzda bulunur: “Ondan ve onun 
sözlerinden sakının! Onun getirdiği şeyler dalâlettir, sapıklıktır.”105

Dîni ile dünyasını kazanmaya çalışan insan ne kötü bir insandır.106 
Ancak bu durumun gittikçe yaygınlaşmasından korkulur. Zira bazı 
rivayetlerde “Âhiret ameliyle dünya menfaatini isteme”nin kıyamet 
alâmetlerinden olduğu haber verilmiştir.107

2.7. Kur’ân’ı Unutmamak

Kur’ân-ı Kerîm’i devamlı okumak ve ezberlenen yerleri tekrar 
etmek lâzımdır. Aksi takdirde bunlar unutulmaya başlar. Bu hususta 

104  Ebû Dâvud, Sünnet, 6/4611.
105  Dârimî, Mukaddime, 22/205.
106  Tirmizî, Kıyâmet, 17/2448; Hâkim, 4: 351/7885; Heysemî, 10: 234.
107  Ebû Nuaym, Hilye, 3: 359.
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Rasûlullah r Efendimiz’in îkâzları mevcuttur. Bunlardan birinde şöyle 
buyururlar:

“Kur’ân’ı okumaya ve müzakere etmeye düzenli bir şekilde 
devam edin! Zira o, insanların kalbinden, yuları çözülmüş devenin 
kaçmasından daha çabuk ayrılıp gider.”108

Bu ise büyük bir kayıp ve mahrûmiyettir. Kur’ân insana günah-
larına cezâ olarak unutturulur. Çünkü Kur’ân’ı unutmak en büyük 
musibetlerden biridir ve insanın başına ancak büyük bir günah sebe-
biyle gelir. 

Âlimler tembellik ve ihmal sebebiyle Kur’ân’ın bir kısmını veya 
tamamını unutmanın büyük günahlardan sayıldığını kuvvetli bir şe-
kilde ifade etmişlerdir. Zira hadislerdeki şiddetli tehdit buna delalet 
etmektedir. Rasûlullah r şöyle buyurmuşlardır:

“Bir kimse Kur’ân’ı okurken sonra onu unutursa kıyamet günü 
Allâh’ın huzuruna kötürüm olarak çıkar, (yaptığına bir mazeret 
bulamaz, son derece mahcup olur).”109

Kalpler, ancak Allâh’ı zikretmekle gerçek huzur ve itmi’nâna 
kavuşabileceği gibi,110 bir ismi de “zikir” olan111 Kur’ân’dan uzaklaşan 
kalpler de, huzursuzluk, kasvet ve gaflete dûçâr olur. Nitekim Sahâbe-i 
kirâmdan Ebû Mûsa el-Eş’ârî’nin kendisini ziyarete gelenlere yaptığı 
şu tavsiye, bu hakîkatin bir ifâdesidir:

“Kur’ân okumaya devam ediniz! Sakın, uzun müddet Kur’ân 
okumayı terk etmeyin! Aksi hâlde sizden öncekiler gibi, sizin de 
kalpleriniz katılaşır.”112

2.8. Kur’ân Tilâvetinin Âdâbı

Âlimlerimiz Kur’ân tilâvetinin bir kısım âdâbından bahsetmişlerdir. 
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

108  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 23; Müslim, Müsâfirîn, 226-227.
109  Ebû Dâvûd, Salât, 354/1474.
110  Bkz. er-Ra‘d 13/28.
111  Bkz. el-Hicr 15/9.
112  Müslim, Zekât, 119.
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– Kur’ân okurken abdestli olmak,

– Temiz bir yerde bulunmak,

– Kıbleye dönmek,

– Okumadan önce istiâze ve besmele çekmek,

– İhlâslı olmak, sadece Allah rızası için okumak,

– Tecvid kâidelerine riâyet ederek huşû içinde tertîl ile okumak,

– Mushaf tertibine göre okumak,

– Meşhur kıraatlerden sadece biriyle okumak,

– Âyetler üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek,

– Ahkâmıyla amel etmek,

– Rahmet âyetleri gelince Allâh’ın rahmetini istemek, azap âyetleri 
gelince azaptan O’na sığınmak,

– Secde âyetlerini okuyunca secde etmek,

– Tilâveti bitirince “sadakallàhü’l-azîm” demek.

Kur’ân tilâveti ensâsında şunları yapmak da tavsiye edilmiştir:

– Kur’ân’ı mushafa bakarak okumak,

– Başkalarını meşgul etmeyecekse sesli okumak,

– Her gün bir miktar Kur’ân okumayı âdet hâline getirmek,

– Ezberlenen kısımların unutulmaması için sıkça tekrarlamak,

– Kur’ân tilâveti esnâsında gülme, konuşma gibi lüzumsuz şeylerle 
meşgul olmamak.113

3. Kur’ân’ı Anlamaya Çalışmak
Kur’ân’ı tecvidiyle tertîl üzere güzelce okuduktan sonra sıra onu 

anlamaya gelmektedir. Ebû Saîd el-Hudrî t şöyle der:

113  Bkz. Kurtubî, 1: 27-28; 16: 222; Abdurrahman Çetin, “Tilâvet”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tilâvet (14.03.2019).
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“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in ashâbı bir araya gelip oturduklarında, 
öncelikle Kur’ân-ı Kerîm ile meşgul olur, onu okur ve anlamaya çalışır-
lardı. Ya içlerinden biri bir sûre okur veya birinden bir sûre okumasını 
talep ederlerdi.”114

Hz. Ebû Bekir t Kur’ân’ı doğru bir şekilde anlamaya çok ehem-
miyet verirdi. Hattâ “Kur’ân’ın bir âyetinin i‘râbını yapmak (izah edip 
onu anlamaya çalışmak), bana, bir âyeti sadece ezberlemekten daha 
güzel gelir” derdi.115 Yine Ebû Bekir ve Ömer v; “Kur’ân’ın bir kısmını 
i‘rab etmek, onun bazı hurûfunu (lafzî okunuşunu) ezberlemekten daha 
çok hoşumuza gider” demişlerdir.116

Aslında bu genel olarak ashab-ı kiramın anlayışıdır. Onlar Kur’ân’ı 
anlamaya çok önem verirlerdi. Kûfe ekolüne mensup muhaddis ve fakih 
tâbiî Mesrûk b. Ecda‘ın haber verdiğine göre Abdullah b. Mes‘ûd t, 
talebelerine bir sûre okur, sonra onun hakkında konuşur ve gün boyu 
o sûreyi tefsir ederdi.117 Ebû Vâil bunun diğer bir misalini şöyle haber 
verir: “Hz. Ali t, İbn Abbas’ı bir hac mevsiminde vazifelendirmişti. 
İbn-i Abbas hacılara Bakara veya Nûr sûrelerinin tefsirini yaparak öyle 
bir hitabette bulundu ki, Rumlar, Türkler ve Deylemliler bunu dinleselerdi 
mutlaka müslüman olurlardı.”118

Tâbiînin müfessirlerinden Mücâhid bin Cebr şöyle demiştir:

“Mushaf’ı başından sonuna kadar üç defa İbn Abbas’a arzettim. 
Her âyette durur, onunla ilgili bilgileri kendisine sorardım.”119

 İbn Ebî Müleyke şöyle demiştir:

114  Hâkim, Müstedrek, 1: 172/322.
115  Ebû Muhammed Abdullah b. Vehb el-Kureşî (v. 197/813), Tefsîru’l-Kur’ân 

mine’l-Câmi‘ li’bn Vehb, thk. Miklos Muranyi (Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 2003), 3: 
43; Ebû Bekir İbnü’l-Enbârî, Muhammed b. Kâsım (v.328), Îzâhu’l-vakf ve’l-
ibtidâ’, thk. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan (Dımeşk: Matbûâtü Mecma‘i’l-
Lüğati’l-Arabiyye, 1390/1971), 1: 23.

116  İbnü’l-Enbârî, Îzâhu’l-vakf ve’l-ibtidâ’, 1: 20.
117  Taberî, Tefsîr, 1: 81.
118  Taberî, Tefsîr, 1: 81; İbn-i Kesîr, 1: 8.
119  Dârimî, Tahâret, 113; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6: 154; Taberî, Tefsîr, 1: 90, 

4: 409; İbn Kesîr, Tefsîr, 1: 10.
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“Mücâhid’i gördüm, İbn Abbas’a Kur’ân’ın tefsirini sordu. Yanında 
yazı malzemeleri (elvâh) vardı. İbn Abbas ona «Yaz» diyordu. Bu minval 
üzere Tefsir’in tamamını ona sordu.”120

Hadîs âlimi İbn-i Avn (ö. 151/768) şöyle der:

“Üç şey vardır ki ben onları hem kendim hem de kardeşlerim için 
istiyorum:

– Sünneti öğrenmek, onu araştırıp mesele edinmek,

– Kur’ân’ı anlamak ve onu araştırmak,

– İnsanları yalnız hayra dâvet etmek.”121

Bu rivayetler gösteriyor ki ashâb-ı kiramdan itibaren selef-i sâlihîn 
bütün gayretlerini Kur’ân’ı anlamaya sarfetmişlerdir. Kur’ân’ı anlayabil-
mek için de gerekli ilimleri öğrenmiş ve bu uğurda muhtelif fedakârlıklar 
yapmışlardır. Nitekim Hz. Ömer’in oğlu Abdullah t, ilme ve Rasûlullah 
r’in yanında bulunmaya düşkünlüğü sebebiyle Suffe’de kalmayı baba 
evine tercih etmişti.122 Bu sayede Kur’ân’ı, İslâm’ın esaslarını ve hadis-
leri daha fazla öğrenme imkânı bulmuştu.123 Bu fedâkârlığın muhteşem 
misâllerinden biri de şu hâdisedir:

Rasûlullah Efendimiz r, Ensâr’dan, fazîletiyle tanınan Selît isimli 
bir sahâbîye bir toprak parçası iktâ eylemişlerdi. Selît t bu arazisine 
gidip birkaç gün orada kaldıktan sonra döndü. Kendisine:

“–Sen gittikten sonra Kur’ân-ı Kerîm’den şu şu âyet ve sûreler 
nâzil oldu, Rasûlullah r şu şu hükümleri beyan etti…” denildi. Selît t 
hemen Allah Rasûlü’nün huzûr-i âlîlerine çıkıp:

“–Yâ Rasûlallah! Bana iktâ buyurduğunuz şu toprak parçası beni 
sizden alıkoydu. Onu benden tekrar kabul buyurunuz! Beni sizinle be-
raber olmaktan alıkoyan bir şeye ihtiyâcım yok!” dedi. Rasûlullah r 
de o araziyi ondan geri aldılar.124

120  Taberî, Tefsîr, 1: 90, 4: 409; İbn Kesîr, Tefsîr, 1: 10.
121  Buhârî, İ‘tisâm, 2.
122  Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 140.
123  Bkz. Komisyon, Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2013, 6: 622.
124  Ebû Ubeyd Kâsım bin Sellâm, Kitâbu’l-Emvâl, Beyrut: Dâru’l-Fikr, s. 347.
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Daha sonra gelen ulemâmız da Kur’ân’ı daha iyi anlayabilmek 
için nice fedâkarlıklar yapmışlar, uzun yollar kat ederek senelerce 
ilim peşinde koşmuşlar ve pek çok eser telif etmişlerdir. “Bütün 
kitaplar bir tek Kitab’ı ve bir tek kişiyi daha iyi anlayabilmek için 
okunur” diyerek her türlü ilmi elde etmişlerdir.

Öyle anlaşılıyor ki Cenâb-ı Hak kullarının kendi kelâmı ve diniyle 
meşgul olmalarını, bunlar üzerinde çalışıp i‘mâl-i fikirde bulunmalarını 
murâd etmektedir. Kur’ân’da müteşâbih âyetlerin olması ve fıkıhta 
içtihada ihtiyaç bırakılması bunu göstermektedir. Yüce Rabbimiz 
kelâmıyla meşgul olan kullarını sevdiği için içtihadında hata edenlere 
bile sevap vermektedir. 

Şunu da ifade edelim ki Kur’ân-ı Kerîm’i anlayarak okumak 
asıl maksat olmakla birlikte, onu anlamadan okumak da büyük bir 
ibadettir. Muhammed Pârsâ g şöyle buyurur:

“Kişi Kur’ân’ın mânâsını bilmese bile, kalbini tilâvete hazırlamalı, 
kalbinin vesveselerle başka tarafa yönelmesine müsâade etmemelidir. 
Böylece gönlü hürmet ve tâzim nûruyla süslenmiş olur. Orada Hak 
Teâlâ’nın sözü ve kadîm sıfatı olan Kur’ân’ın azameti mevcûd olur. 
Eğer o harflerin hakîkî mânâları âşikâr olsaydı, onun tecellîsine yedi 
kat gök ve yerler tahammül edemezdi.

Ahmed bin Hanbel g şöyle buyurur: Cenâb-ı Hakk’ı rüyâmda 
gördüm:

«–Yâ Rabbi! Mukarreb kullarını sana en fazla yaklaştıran vâsıta 
nedir?» diye suâl ettim. Cenâb-ı Hak:

«–Kelâm’ım Kur’ân-ı Kerîm’dir ey Ahmed!» buyurdu. Ben:

«–Yâ Rabbi! Anlayarak okumak mı? Yoksa anlamadan okumak 
da aynı şekilde kişiyi sana yaklaştırır mı?” diye sual ettim. Yüce 
Rabbim:

“–Anlayarak ve anlamayarak okumak, her ikisi de kulumu bana 
en fazla yaklaştıran amel-i sâlihtir” buyurdu.125

125  İbnü’l-Cevzî, et-Tebsıra, Beyrut 1406, 2: 269; Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, 
(Risâle) 1405, 11: 347.
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Büyüklerden biri buyuruyor ki: Bir kimse ilâç içer, ne içtiğini bilmez, 
ama o ilâç tesir eder. İşte Kur’ân-ı Kerîm de böyle tesir eder. Kur’ân’ın 
her harfi, beşeriyetin vücuduna (varlık ve benliğine) düşen bir dağ gibidir 
ve o vücudu yok edip beşeriyet izlerini siler (mânen yükseltir). Kur’ân 
nûru, mü’minin kalp nûru ile birleşir, nûrâniyet artar ve beşerî vücut 
yok olur (varlık ve benlik iddiâsı kalmaz).”126

4.  Âyetler Üzerinde Tefekkür, Tedebbür ve Tezekkür
“Tedebbür”, sahibini, istenilen mânâları anlayıp kavramaya ulaştıran 

düşünce, tefekkür ve teemmül mânâsına gelir. Bu tefekkür ancak, lafzı 
az, fakat bu lafızlara yüklenen mânâların çok olduğu sözleri anlamada 
kullanılır. Böyle bir söz üzerinde tefekküre daldıkça nice güzel ve engin 
mânâlar ortaya çıkar.127 

“Tezekkür” ise zihnin bilinen bir şeyi hatıra getirmesi anlamına gelir. 
Kur’ân’ın âyetleri tekrar tekrar okunup hatırlandıkça, nasihatlerinden 
öğüt alınır, ikazlarına dikkat edilir, müjdeleriyle sevinilir.

Kur’ân, Peygamber ve Kâinât… Bunların üçü de birer mûcizedir. 
Allah Teâlâ bunlarla kullarını irşâd etmektedir. Bunlar üzerinde tefekkür 
ve tedebbürde bulunup onlardan ibret almak, dersler çıkarmak ve kalben 
yükselmek gerekmektedir. Mârifetullaha nâil olmanın yolu da bunlar 
üzerinde tefekkür etmekten geçer. Nitekim İbn-i Kayyim el-Cevziyye 
şöyle demiştir:

“Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de kullarını iki yolla mârifetullâh’a 
erişmeye dâvet ediyor:

1. Cenâb-ı Hakk’ın yaptığı ve yarattığı şeylere nazar ederek onlar 
üzerinde tefekkür etmek,

2. Kur’ân-ı Kerîm’deki âyet-i kerîmeler üzerinde tefekkür ve tedeb-
bür etmek. Birinci grup Allâh’ın müşâhede edilen âyetleri, ikincisi de 
işitilen ve akılla idrâk edilen âyetleridir.”128

126  Muhammed Pârsâ, Muhammed Bahâüddîn Hazretleri’nin Sohbetleri, İstanbul, 
Erkam Yayınları, 1998, s. 59-60.

127  İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, 23: 252.
128  İbn-i Kayyim, Fevâid, s. 31-32.
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Öncelikle Kur’ân’ı tilâvet edip mânâsını anladıktan sonra onun 
hikmet ve mânâları üzerinde tefekkür etmek gerekir. Cenâb-ı Hak 
şöyle buyurur:

“…Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler 
indirdik.” (en-Nûr 24/1)

“(Rasûlüm!) Sana bu mübarek Kitâb’ı, âyetlerini iyice düşünsün-
ler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sâd 38/29)

“Onlar Kur’ân üzerinde tefekkür etmiyorlar mı? Hayır, bilâkis 
kalplerinin üzerinde üst üste kilitler var!” (Muhammed 47/24)

Kur’ân’ı tefekkürle okuyan insan, Allah Teâlâ’nın sıfatlarını kelâmın-
da müşâhade eder. Okuduğu her âyetten Allâh’a dâir birçok mârifetler 
elde eder. Gönlüne çok şaşırtıcı ilimler ve mârifetler doğar. Kitâbullah’ın 
esrârını anlama ve Allâh’ı tanıma hususunda kendisine yeni yeni kapı-
lar açılır. Cafer Sâdık t bunu ifade etmek için “Allah Teâlâ kullarına 
kelâmı ile tecellî etmiştir ancak onlar görmüyorlar” demiştir.

Kur’ân’ı tefekkürle okuyan kimsenin kalbi, sanki Allah Teâlâ ken-
disine hitap ediyormuş, kendisiyle başbaşa konuşuyormuş gibi hisseder.

Kur’ân’ı tefekkürle okuyan kimse, Rabbine münâcât eder, O’na 
yalvarır ve O’ndan ister.

Allah Rasûlü r Kur’ân-ı Kerîm’i tefekkür ve tedebbür ile düşüne 
düşüne, âdeta yaşayarak okurlardı. Allâh’ı tesbîh etmekten bahseden 
âyetler okuyunca hemen durup; “Sübhânallah” gibi tesbîh ifâdeleriyle 
Allâh’ı tesbih ederlerdi. Duâ ve niyâz âyetlerini okuyunca hemen o 
lafızlarla Allâh’a dua ederlerdi. Allâh’a sığınmaktan bahseden ifadeler 
gelince, hemen Allâh’a sığınırlardı. Cehennemin zikri geçince, ondan 
Allâh’a sığınır, müjde taşıyan ve cennetten bahseden âyetleri okuyunca 
Yüce Rabbimizden onları isterlerdi.129

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz bazen bir âyet-i kerîmenin mânâsından 
öylesine müteessir olurlardı ki sabaha kadar o âyeti tekrar edip üzerinde 
düşünür ve Allâh’a niyaz ederlerdi.130 Bir gün “Eğer kendilerine azâb 

129  Bkz. Müslim, Müsâfirîn, 203; Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 25/1662; Beyhakî, Şuab, 
3: 436-437/1923, 1925.

130  Nesâî, İftitâh, 79; Ahmed, 5: 156.
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edersen, şüphe yok ki onlar, senin kullarındır (dilediğini yaparsın). 
Şayet onları bağışlarsan, şüphesiz ki Azîz ve Hakîm sensin!”131, 
“Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu-
lar. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir...”132 âyetlerini okudular. 
Ardından ellerini kaldırıp, “Allâh’ım! Ümmetim, ümmetim!” diye 
gözyaşları içinde yalvarmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Teâlâ, 
“Ümmetin husûsunda seni râzı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz” 
müjdesini verdi.133

Hz. Âişe c Rasûlullah Efendimiz’in Kur’ân’ı tefekkür etmeye ne 
kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir hâtırasını şöyle anlatır: “Bir 
gece Rasûlullah r bana:

«–Ey Âişe! İzin verirsen, geceyi Rabbime ibadet ederek geçire-
yim» buyurdular. Ben de:

«–Vallahi Seninle beraber olmayı çok severim; ancak seni sevindiren 
şeyi daha çok severim» dedim.

Sonra Rasûlullah r kalktılar, güzelce abdest alıp namaza durdu-
lar. Ağlıyorlardı… O kadar ağladılar ki, elbisesi, mübârek sakalları, 
hattâ secde ettiği yer bile sırılsıklam ıslandı. O, bu hâldeyken Bilâl t 
sabah namazına çağırmaya geldi. Efendimiz’in değişik bir hâl içinde 
ağladığını görünce:

«–Yâ Rasûlâllah! Allah Teâlâ sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı 
bağışladığı hâlde niçin ağlıyorsunuz?» dedi. Rasûlullah r:

«–Allâh’a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece 
bana öyle âyetler nâzil oldu ki, onları okuyup da üzerinde tefek-
kür etmeyenlere yazıklar olsun!» buyurdular ve şu âyet-i kerîmeleri 
tilâvet ettiler:

«Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelişinde, akl-ı selîm sahipleri için (Allâh’ın varlığını 
ve birliğini gösteren) kesin deliller vardır. Onlar, ayakta dururken, 
otururken, yanları üzerine yatarken (yani her an) Allâh’ı zikrederler; 

131  el-Mâide 5/118.
132  İbrâhim 14/36.
133  Müslim, Îman, 346.
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göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler 
ve: Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbîh ederiz; 
bizi cehennem azâbından koru! (derler).» (Âl-i İmrân 3/190-191)”134

Rasûlullah Efendimiz r, Kur’ân-ı Kerîm’i, mânâsını anlayıp üze-
rinde düşünerek okumak gerektiğini ve bunun fazîletini ifâde sadedinde 
şöyle buyurmuşlardır:

“Kur’ân’ı üç günden az bir zamanda okuyup bitiren kişi onu 
hakkıyla anlayamaz, üzerinde hakkıyla tefekkür edemez.”135

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz Kur’ân okumanın asıl maksadının onunla 
kalbî bir bağ kurmak olduğunu da şöyle ifade ederler:

“Kur’ân’ı, kalpleriniz ülfet ettiği müddetçe okuyun! İhtilâf 
ettiğiniz zaman ise okumayı bırakın!”136

Yani kalbiniz Kur’ân ile ülfet ettiği, istekli olduğunuz, zihninizi 
topladığınız, dikkatinizi teksif edip tefekkür ve tedebbürle okuya-
bildiğiniz müddetçe tilâvete devam edin! Ama bıkkınlık veya başka 
bir sebeple kalbiniz Kur’ân’ın mânâlarını anlayamaz hâle gelir veya 
başka bir düşünceye dalar, sâdece dilinizle Kur’ân okuyup kalbiniz 
orada bulunmazsa okumayı bırakın! Tâ ki kalbiniz tekrar Kur’ân’a 
dönünceye kadar!

Bunun içindir ki Hz. Ömer t: “Bakara Sûresi’ni on iki senede 
tamamladım ve şükrâne olarak bir deve kurban ettim” buyurmuştur.137 
Zira o, Kur’ân’ı derin derin düşünüp mânâlarını ve inceliklerini anla-
yarak okumuş, aynı zamanda bu anladıklarını fiiliyâta dökerek hem 
kendisine hem de bütün Müslümanlara faydalı olmuştur. Hz. Ömer’in 
oğlu Abdullah da, Bakara Sûresi’ni öğrenip hayatına tatbik etmek 
ve hikmetlerinden lâyıkıyla nasiplenebilmek için, bu sûrenin âyetleri 
üzerinde tam sekiz sene çalışmıştır.138

Mevlâna Hazretleri bunu ne güzel tasvir eder:

134  İbn-i Hibbân, Sahîh, 2: 386; Âlûsî, Rûhu’l-maânî, 4: 157.
135  Ebû Dâvûd, Vitr, 8/1390; Tirmizî, Kırâât, 11/2949; Dârimî, Salât, 173.
136  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 37; Müslim, İlm, 3-4.
137  Kur tu bî, el-Câmi’, 1: 40.
138  Bkz. Muvatta’, Kur’ân, 11.
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“Rasûlullah r zamanında sahâbeden her kim bir veya yarım 
sûre ezberlese, ezberinde bir sûre var diye insanlar ona ta’zîmde 
bulunurlar ve parmakla gösterirlerdi. Çünkü onlar, Kur’ân’ı en 
güzel şekilde anlayıp hazmederler, âdetâ yer gibi okurlardı. Bir 
kimsenin altı veya on iki batman139 ekmek yemesi, elbette büyük 
bir iştir. Ancak ağzına alıp çiğnedikten sonra çıkarmak şartıyla bin 
merkeb yükü ekmek yemesi dahi mümkündür. «Nice Kur’ân tilâvet 
edenler vardır ki, Kur’ân onlara la’net eder» îkâzı vârid olmuştur. 
İşte bu, Kur’ân’ın ma’nâsına vâkıf olmayan kimseler hakkındadır.”140

Hz. Ali t: “İçinde ilim olmayan ibadette hayır yoktur. İçinde fehm 
(anlama çabası) olmayan ilimde hayır yoktur. İçinde tedebbür (tefekkür) 
olmayan kıraatte hayır yoktur” buyurmuştur.141

Abdullah bin Mes‘ûd t şöyle demiştir:

“Kur’ân’ı okuyunuz, onunla kalplerinizi harekete geçiriniz (duygu-
lanınız)! Arzunuz, bir an evvel sûrenin sonuna varmak olmasın!”142

“Kim ilim istiyorsa Kur’ân’ın mânâlarını tefekkür etsin, tefsîri ve 
kıraati üzerinde yoğunlaşsın! Zira onda, öncekilerin ve sonrakilerin ilmi 
mevcuttur.”143

Bir zât, Zeyd bin Sâbit t’a gidip, Kur’ân-ı Kerîm’in bir haftada 
hatmedilmesi husûsunda ne düşündüğünü sormuştu. O da; “İyi olur” 
dedikten sonra kendi tercihini şöyle ifade etti:

“–Fakat ben, on beş veya yirmi günde bir hatim yapmaktan daha 
çok hoşlanırım. Neden diye sorarsan; ancak bu şekilde Kur’ân âyetlerin-
deki hikmet ve ibretleri daha iyi tefekkür edip mânâlarındaki inceliklere 
daha fazla nüfûz edebilirim.”144

139  Batman, iki okka ile sekiz okka arasında değişen bir ağırlık ölçüsüdür. Okka 
ise 1283 gramdır. 

140  Mevlâna Celâleddin er-Rûmî, Fîhi mâ fîh, trc. A. Avni Konuk, İstanbul: İz 
Yayıncılık, 1994, s. 78.

141  Dârimî, Mukaddime, 29/303-304. Krş. Hatîb el-Bağdadî, el-Fakîh ve’l-mütefakkih, 
2: 339.

142  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 2: 521; Beyhakî, Şuab, 3: 407/1884.
143  İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 6: 126/30018; Ahmed, Zühd, s. 129; Beyhakî, 

Şuab, 2: 331; Heysemî, 7: 165.
144  Muvatta’, Kur’ân, 4; İbn Abdilberr, el-İstizkâr, 2: 477.
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Aynı şekilde güvenilir hadis imamlarından Ebû Cemre (ö. 127/744); 
“Ben Kur’ân-ı Kerîm’i çok hızlı okurum. Üç günde Kur’ân’ı hatmediyo-
rum” dediğinde hocası İbn-i Abbas; “Bir gecede üzerinde tefekkür ve 
tedebbür ederek ve hakkını vererek tertil üzere sadece Bakara sûresini 
okumak, bana senin şu okuyuşundan daha hoş gelir” demiştir.”145

Şu hâdise de sahâbe-i kirâmın Kur’ân’ı nasıl dinleyip nasıl anladığına 
dair güzel bir misaldir: Bir bedevî Allah Rasûlü’nün fem-i saâdetlerinden 
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı 
şer işlemişse onu görür”146 âyet-i kerîmelerini dinlemişti. Büyük bir 
hayretle:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü, zerre ağır lığınca mı?!” diye sordu. Rasûlullah 
r, “Evet” buyurdular. Bir anda hâli değişiveren bedevî:

“–Vay benim kusurlarım!” diye âdeta inledi. Ve bu sözlerini defa-
larca tekrarlayıp durdu. Sonra da işittiği âyetleri tekrar ederek kalkıp 
gitti. Rasûlullah r onun ardından:

“–Îman bu bedevînin kalbine girdi” buyurdular.147

Tâbiîn neslinin âlimlerinden Iyâs bin Muâviye g, Kur’ân-ı Kerîm’i 
tefekkürsüz okuyanlar için şu teşbihte bulunur: “Kur’ân’ı okuyup da onun 
mânâlarını, inceliklerini bilmeyen ve düşünmeyen kimse, karanlık bir 
gecede hükümdardan kendisine bir mektup gelen, fakat mektupta ne 
yazdığını okuyup öğrenmediği için kendisini korku saran kimse gibidir. 
Kur’ân’ın mânâ ve inceliklerine intikâl eden kimse de, ışık getirip ortalığı 
aydınlatarak mektubun içindekileri okuyan kimse gibidir.”148

İmâm Şâfiî g “İnsanlar Asr Sûresi’ni hakkıyla tefekkür ve tedebbür 
etseler, sadece bu bile onlara kâfî gelir” buyurmuştur.149

Sâlih zâtlardan biri olan Süleyman Dârânî g Kur’ân-ı Kerîm’i nasıl 
tefekkür ettiğini şöyle ifâde eder: “Ben bir âyet okurum, dört-beş gece 
onu düşünürüm, onu iyice hazmetmeden başka bir âyete geçemem.”150

145  Abdurrezzak, Musannef, 2: 489; Beyhakî, Şuab, 3: 406.
146  ez-Zilzâl 99/7-8.
147  Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 8: 595.
148  Kurtubî, el-Câmi’, 1: 26.
149  İbn-i Kesîr, Tefsîr, (Asr Sûresi).
150  Gazâlî, İhyâ, 1: 374.
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Büyük âlimlerimizden Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415), Allâh’ın muhab-
betini celbeden on sebebi sayarken ilk olarak “Düşünerek, mânâlarını 
anlayarak ve Allâh’ın gönderdiği âyetlerle bizden ne istediğini idrak 
ederek Kur’ân okuma”yı zikreder.151

Kur’ân’ın ferdî olarak tefekkürle okunması da bir noktadan sonra 
yeterli olmayabilir. Müslümanlar bir araya gelerek Kur’ân’ı aralarında 
müzâkere etmelidirler. Bunun fazîletini Nebiyy-i Ekrem Efendimiz şöyle 
haber verirler:

“…Bir grup insan, Allâh’ın evlerinden bir evde toplanır, Allâh’ın 
Kitâbı’nı okur ve onu aralarında müzâkere ederlerse, üzerlerine 
sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. 
Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında 
zikreder.”152

Ashâb-ı kiramın gençleri buna ne güzel örnek olmuşlardır. Enes 
bin Mâlik t şöyle anlatır:

“Ensâr’dan 70 genç vardı, Kurrâ diye isimlendirilirlerdi. Mescidde 
bulunurlardı, akşam olup hava karardığında Medîne-i Münevvere’nin 
kenârında tâyin ettikleri bir yere çekilirler, orada sabaha kadar Kur’ân-ı 
Kerîm dersi yapar, onun mânâlarını anlamak için uzun uzun müzâ-
kerelerde bulunurlar ve uzun uzun namaz kılarlardı. Âileleri onların 
Mescid’de olduğunu, Mescid’deki Ehl-i Suffe de gençlerin evlerine 
gittiğini zannederdi. Sabah olduğunda gücü olan gençler civardaki 
kuyulardan Mescid’e tatlı su getirir, dağdan odun getirip bunları 
Rasûlullah r’in odasının duvarına dayarlardı. (Efendimiz’in ihtiyacı 
dışındaki odunları satıp Ehl-i Suffe’ye yiyecek alırlardı.) Mâlî imkânı 
yerinde olan gençler de toplanıp bir koyun satın alır, onu hazırlayıp 
pişirir ve yine Efendimiz r’in odasının duvarına asarlardı. (Bu şekilde 
imkânları nisbetinde infâk eder ve muhtaç mü’minlere ikramlarda 
bulunurlardı.) Nebî r onların hepsini muallim olarak Arap kabîlele-
rine gönderdiler. Onlar Bi’r-i Maûne’de ihânete uğradılar. Hâinlerle 
çarpışarak şehîd oldular. Allah Rasûlü’nün onlara üzüldüğü kadar 

151  Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, 2: 421-422.
152  Müslim, Zikr, 38; Ebû Dâvûd, Vitr, 14/1455; Tirmizî, Kırâât, 10/2945; İbn-i 

Mâce, Mukaddime, 17.
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hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Bu hâdise Efendimiz’e o kadar 
ağır geldi ki Kurrâ’nın kâtillerine (bir ay boyunca) sabah namazından 
sonra bedduâ ettiler.”153

Kur’ân üzerinde tefekkür ve tedebbür büyük bir nimet olduğu 
için herkese nasib olmaz. Allah bu ihsânını ancak takvâ sahibi kulla-
rına nasib eder. Böyle kullar, kendilerine Kur’ân okunduğunda veya 
âyet-i kerîmelerle nasihat edildiğinde, hemen dikkat kesilir, onu can 
kulağıyla dinler, üzerinde düşünür ve itaat ederler. Kibirli ve günahkâr 
kimseler ise bu nimetten mahrumdurlar. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri âyetlerimden uzaklaştı-
racağım. Onlar bütün mûcizeleri görseler bile îman etmezler. Doğru 
yolu görseler, onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse, 
he men ona saparlar. Bu durum, onların âyetlerimizi yalanlamaların-
dan ve onlardan gâfil olmalarından ileri gelmektedir.” (el-A‘râf 7/146)

Bu sebeple kibirli kimse ilim öğrenemez. Allâh’ın azametini ve 
ahkâmının sağlamlığını gösteren delilleri anlayamaz.154 Mü’mine düşen 
mütevâzı bir şekilde Kur’ân okumak, onu anlayıp üzerinde tefekkür 
etmek ve Allah’tan ilmini ve anlayışını artırmasını istemektir.

5. Kur’ân’ın Ahkâmına Tâbî Olmak
Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup anlamanın ve üzerinde tefekkür etme-

nin asıl maksadı, onun hükümlerini tatbik etmek, hayatın her alanını 
Kur’ân’la nurlandırmak, her an ona uygun yaşamaktır. Bu sebeple 
Kur’ân’ı okuyan bir mü’min ondaki her hitabın bizzat kendisine 
olduğunu bilmeli ve bunu derinden hissetmelidir. Zira Cenâb-ı Hak, 
Rasûlü’nün lisânı ile bizlere hitap etmektedir. Âyet-i kerîmelerde 
şöyle buyrulur:

“Sana ne vahyedilirse ona tâbî ol ve Allah hükmünü verinceye 
kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (Yûnus 10/109)155

153  Bkz. Ahmed, 3: 235, 137; Buhârî, Cenâiz, 41, Cihâd 9, Vitr 7, Meğâzî 28; 
Müslim, İmâre, 147.

154  İbn Kesîr, Tefsîr, 3: 474-475.
155  Bkz. el-En‘âm 6/106; el-A‘râf 7/3; Sâd 38/29.
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İnsan, Allâh’ın kitâbında indirdiği delilleri düşünmeli, indirdiği hü-
kümleri tefekkür etmeli, onlardan kendisine dersler çıkarıp gereğince 
amel etmelidir.156

Hasan Basrî g şöyle der: “Vallahi Kur’ân’ı tedebbür, onun harfle-
rini ezberleyip koyduğu sınırları (hükümleri) ihmâl etmek değildir! Öyle 
ki biri çıkıp «Kur’ân’ın tamamını okudum» diyor ama Kur’ân onun ne 
ahlâkında ne de amelinde görünmüyor!”157

Kur’ân’ın ahkâmını tatbik hususunda ihmalkâr davranmak, büyük 
pişmanlıklara sebep olacaktır. Yüce Rabbimiz biz kullarını şöyle îkâz eder:

“Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gel-
meden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun 
ki sonra hiç kimse, «Allâh’a itaat hususunda gerekeni yapmadığım 
için yazıklar olsun bana! Ben gerçekten de (İslâm ile) alay edenler 
arasında yer almıştım» diyerek (kendi kendini kınamasın!) Veya 
«Eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan 
olurdum» diyerek; ya da azabı gördüğünde, «Keşke bana bir fırsat 
daha tanınsa da iyilerden biri olsam!» diyerek hayıflanmasın.” 
(ez-Zümer 39/55-58)

Kur’ân-ı Kerîm’in getirdiği hükümler en güzel hükümlerdir. Onlar 
hayatın her alanına ve kulların bütün meselelerine şâmil olduğu gibi 
kıyamete kadar da geçerli olmaya devam edecektir.158

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm hususunda gaflete düşenlerle, onun 
feyzinden güzelce istifâde edenleri şu şekilde sınıflandırır:

“Sonra Kitâb’ı, kullarımız arasından seçtiğimiz kimselere ver-
dik. İnsanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi 
de Allâh’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük 
fazîlet budur.” (Fâtır 35/32)

Yani insanların bir kısmı Kur’ân okuduğu hâlde, farzların bir kıs-
mını yapmaz, bazı haramları işler. Böylece nefislerine zulmeder, en 
büyük nîmeti ziyân ederler. Bir kısmı orta yoldadır, farzları yerine 

156  Taberî, Tefsîr, 21: 190.
157  İbn Kesîr, Tefsîr, 7: 64.
158  el-En‘âm 6/38; el-Hac 22/52; es-Saff 61/9.
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getirir, haramları terkeder, bazı müstehapları ihmâl edip bazı mekruh-
ları yaparlar. Bir kısmı da farzları ve müstehapları yapar, haramları, 
mekruhları ve hattâ bazı mubahları terkederler. Nefsine zulmedenler 
Allâh’ın dilediği kadar cezalarını çektikten sonra Rasûlullah’ın şefaatiyle 
affedilirler. Orta hâlli olanlar hafif bir hesaba çekildikten sonra Allâh’ın 
rahmetiyle cennete girerler. Allâh’ın izniyle hayırda ileri gidenler ise 
hesapsız cennete girerler.159

Rasûlullah r Kur’ân’ın hayatımıza tesir etmesi gerektiğini şu güzel 
sözleriyle ifade buyurmuşlardır:

“Kur’ân’ı, seni kötülüklerden alıkoyacak şekilde oku! Eğer o 
seni kötülüklerden alıkoymuyorsa, onu okumuş sayılmazsın.”160

Sahâbe-i kirâm, Rasûlullah r’den on âyet öğrendiklerinde, bunlar-
daki emir ve hikmetleri iyice idrâk edip tatbik etmeden diğer on âyete 
geçmemişlerdir.161 Zira onlar insanın, Kur’ân’ı anlayıp muktezasınca 
amel etmek mecburiyetinde olduğunu çok iyi idrak etmişlerdi. 

Kur’ân’ı yaşamayan kimse ne kadar ezber okursa okusun hâfız 
kabul edilmemiş ve “Asıl Kur’ân hâfızları, Kur’ân’ın hükümlerini, helâl 
ve haramını bilen ve içindekilerle amel eden kişilerdir” denilmiştir.162

Abdullah bin Mes’ud t hakîkî Kur’ân hâfızı sayılmanın, ancak 
onu yaşamakla mümkün olabileceğine işaretle şunları söyler:

“Kur’ân’ı ezberlemiş olan kimse:

1. İnsanlar uyurken gece kalkıp ibadet etmesiyle,

2. Halk yemek yerken oruç tutmasıyla,

3. Başkaları sevinip eğlenirken âkıbeti için kederlenmesiyle,

4. İnsanlar gülerken kulluktaki acziyetinden dolayı ağlamasıyla,

5. Halk birbiriyle konuşurken sükûtuyla,

6. İnsanlar kibirlenirken mütevâzı davranışlarıyla tanınmalıdır.

159  İbn Kesîr, Tefsîr, 6: 546-548.
160  Heysemî, 1: 184; Ahmed bin Hanbel, Zühd, s. 401/1649.
161  Ahmed, 5: 410.
162  Kurtubî, 1: 26.
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Kur’ân’ı ezberlemiş birisinin ağlaması, hüzünlü durması, vakarlı ve 
bilgili olması, tefekkür ve sükût hâlinde bulunması îcâb eder. Kur’ân 
ehli; katı yürekli, gâfil, çığırtkan ve hemen öfkelenen biri olmaktan da 
sakınmalıdır.”163

Meşhur Osmanlı âlimlerinden Muhammed Hâdimî şu tavsiyelerde 
bulunur: Her türlü sıkıntıdan, belâ ve musîbetten kurtulmanın yegâne 
yolu, Kur’ân’a sarılmak ve onu hayata geçirmektir. İbadet ve tâatlere 
devam edin! Bilhassa en fazîletli ibadetlerden olan tedebbür, tertîl ve 
edeple Kur’ân okumaya iyi sarılın! Zira Kur’ân’ı böyle okumak, Allah 
ile konuşmak gibidir.164

Kur’ân ile yaşamak insanı maddî ve mânevî kirlerden arındırarak 
tertemiz kılar. Yüce Rabbimiz şöyle müjdeliyor:

“Îman edip sâlih ameller işleyenler ve Muhammed’e indirilene 
îman edenler -ki Rablerinden gelen hak da odur-, Allah onların 
günahlarını örtmüş ve hâllerini de ıslah etmiştir.” (Muhammed 47/2)

Allah Teâlâ’nın Rasûlü ve kitabıyla gönderdiği bu hidâyete tâbî olan 
kimseler dünyada sapıtmaz, âhirette de şekâvete uğramazlar. Bundan 
yüz çevirenler ise dünyada sıkıntılı bir hayat yaşadıkları gibi kıyamet 
günü de kör olarak haşredileceklerdir.165

O hâlde bir mü’minin yapması gereken Kur’ân ve sünnette bildirilen 
sâlih amellere sarılmaktır. Zira erkek veya kadın, kim mü’min olarak 
sâlih ameller işlerse, Allah ona dünyada hoş bir hayat yaşatacağını ve 
âhirette de mükâfatını yaptıklarının en güzeli ile vereceğini müjdeliyor.166 
Şu âyet de cennette herkesin derecesinin Kur’ân ve sünnet ile amel 
ettiği seviyede olacağını beyan ediyor:

“Herkesin yaptıkları amellere göre dereceleri vardır. Rabbin 
onların yaptıklarından habersiz değildir.” (el-En‘âm 6/132)

Allâh’ın hükümlerine boyun eğenlere vaad edilen şu mükâfat ne 
güzeldir:

163  Ebû Nuaym, Hilye, 1: 130.
164  Bkz. Hâdimî, Mecmûatü’r-resâil, s. 112, 194, 200.
165  Tâhâ, 20/123-124.
166  en-Nahl 16/97.
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“Kim Allâh’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allâh’ın 
kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler 
ve sâlih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır!” 
(en-Nisâ 4/69)

Allâh’ın kitabını okuduğu hâlde ahkâmıyla amel etmeyenler ise en 
büyük yergiye müstahak olmuşlardır.167 Bu sebeple Kur’ân’ı terk edenleri 
acıklı bir azap beklemektedir. Allah kendisine Kur’ân’ı öğrettiği hâlde, 
bütün gece uyuyarak onunla hiç meşgul olmayan ve Kur’ânı terk eden 
kimsenin, öldükten sonra göreceği azap, Allah Rasûlü’ne gösterilmiştir. 
Buna göre, Kur’ân’ı ihmâl eden kimsenin kafası, büyük bir kaya ile 
kıyâmete kadar devamlı ezilip duracaktır.168

Kur’ân’ın hükümleriyle amel edenlerle etmeyenlerin kıyamet gü-
nündeki hâllerini Rasûlullah r şöyle haber vermişlerdir:

“Kıyamet günü bir adam getirilir. Kur’ân ona (insan sûretinde) 
temessül ettirilir. Adam dünyadayken Kur’ân’ın farzlarını ihmal 
etmiş, çizdiği sınırları aşarak haramlara düşmüş, bildirdiği ibadet-
leri yapmayıp muhâlif davranmış, yasakladığı günahları işlemiştir. 
Kur’ân:

«–Yâ Rabbî! Âyetlerimi ne kötü bir adama verdin (öğretip ezber-
lettin!) Hududlarımı aştı, farzlarımı terk etti, açıkladığım ibadetleri 
bırakıp yasak olduğunu bildirdiğim mâsiyetleri işledi…» der. O kimse 
aleyhine delillerini sayıp dökmeye o kadar devam eder ki, nihayet 
Cenâb-ı Hak, Kur’ân’a:

«–Haydi, onu sana bırakıyorum, hesabını gör!» buyurur. O da 
adamın elinden tutar ve burnu üstüne sürükleyerek cehenneme 
atıncaya kadar yanından ayrılmaz.

Başka bir kimse daha getirilir. O da dünyadayken Kur’ân’ın 
çizdiği sınırları korumuş, farzları yerine getirmiş, emrettiği ibadet-
leri yapıp yasakladığı çirkin fiillerden kaçınmıştır. Kur’ân önünde 
durup onu müdâfaa ederek:

167  el-Bakara 2/44, 78, 113.
168  Buhârî, Cenâiz, 93; Ta’bîr, 48.
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«–Yâ Rabbî! Âyetlerimi ne güzel bir kişiye tevdî ettin (öğretip 
ezberlettin!) Hududlarımdan sakındı, farzlarımı îfa etti, beyan et-
tiğim taatlere tâbi olup mâsiyetlerden kaçındı…» der. O kişi lehine 
delillerini saymaya o kadar devam eder ki, nihayet Cenâb-ı Hak, 
Kur’ân’a:

«–Onu sana havale ettim, hesabını sen gör!» buyurur. Bunun 
üzerine (insan sûretinde) temessül ettirilen Kur’ân, onun elinden 
tutar, yanından hiç ayrılmaz. Ona beyaz atlastan elbiseler giydirir, 
başına kral tâcı koyar ve kralların kâsesiyle ona su ikrâm eder.”169

5.1. Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân’ı yaşaması

Yezid bin Babnus şöyle rivayet ediyor: Hz. Âişe’ye:

“–Ey mü’minlerin annesi! Rasûlullah r’in ahlâkı nasıldı?” diye 
sorduk. O da: 

“–Rasûlullah r’in ahlâkı Kur’ân idi” diye cevap verdi. Sonra da: 

“–Mü’minûn sûresini okuyor musun? “Mü’minler felâha erdiler” 
âyetinden başla ve oku!” dedi. Onuncu âyete gelince Âişe t: 

“–Rasûlullah r’in ahlâkı işte böyle idi” buyurdu.170

O, kalbine indirilen Kur’ân’ı derhal hayata geçiriyor, düşüncele-
ri, sözleri ve fiilleri hemen vahye göre şekil kazanıyordu. Rasûlullah 
Efendimiz r, kelimenin tam anlamıyla Kur’ân ile yatar, Kur’ân ile 
kalkarlardı. Yatarken Nâs ve Felâk sûrelerini okur,171 gece namaz için 
uyandığında Âl-i İmrân sûresinin son on âyetini okuyarak tefekküre 
dalarlardı.172 Kur’ân, duygularına varıncaya kadar Allah Rasûlü’nün 
hayatını nasıl yansıtmaktaysa, Rasûl-i Ekrem de yirmi üç yıllık risalet 
hayatı boyunca bütün fiillerinde ve hadîs-i şerîflerinde daima Kur’ân 
vahyini yansıtmışlardı. İşte bu yüzden risalet, Kur’ân’la şekillenen bir 
ömür; Rasûl ise âdeta yaşayan bir Kur’ân idi.173

169  Heysemî, 7: 160-161; Bezzâr, no: 2337.
170  Hâkim, el-Müstedrek, 2: 426/3481. Krş. Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, 1: 115/307; 

Müslim, Müsâfirîn, 139; Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve, 1: 309.
171  Buhârî, Deavât, 12.
172  Buhârî, Tefsîr, 3/20; Müslim, Müsâfirîn, 182.
173  Bkz. Komisyon, Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2013, 6: 499.
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Rasûlullah r Efendimiz’in sadece ahlâkını değil, onun sünnetini ve 
sîretini önemli ölçüde Kur’ân belirliyordu. Onun birçok tasarrufunun 
temelinde Kur’ân vardı. Bu, bazen doğrudan ve açık bir şekilde her-
hangi bir âyetten anladığı veya ondan çıkarttığı bir hüküm olabileceği 
gibi bazen Kur’ân’ın bütününden hareketle varmış olduğu bir sonuç da 
olabiliyordu.174

Rasûlullah r canlı bir Kur’ân idi ve Kur’ân’ı hayatıyla tefsir edi-
yordu. Vahyin inişine şâhitlik eden ashâb-ı kirâm, Kur’ân âyetlerini 
büyük ölçüde anladığı için sözlü tefsire fazla ihtiyaç hissetmiyordu. Bu 
sebeple de Rasûlullah Efendimiz r, Kur’ân’ın küçük bir bölümünü 
sözlü olarak tefsir etmişlerdi. Yirmi üç sene boyunca devam eden nüzul 
sürecinin en mühim gündem maddesi olan Kur’ân, onları ilgilendiren 
her konuda hayatla iç içeydi ve anlaşılmaması için bir sebep yoktu. 
Bu sebeple hiçbir âyeti tefsir edilmeyen sûreler olduğu gibi, birçok sû-
renin de sadece birkaç âyeti hadislerle açıklanmıştı. Allah Rasûlü’nün 
Kur’ân tefsiri daha çok tatbîkâtında ve ahlâkî davranışlarında ortaya 
çıkmaktaydı. Diğer bir ifadeyle Allah Rasûlü, Kur’ân’ı anlatarak değil 
de yaşayarak öğretmeyi tercih etmişlerdi. İnançtan ibadete, eğitimden 
ahlâka varıncaya kadar hayatın her alanını ilgilendiren sünnet, aslında 
Kur’ân’ın hayata geçirilmesi demekti. Dolayısıyla Rasûlullah r’in tefsiri, 
sadece hadis kaynaklarının tefsir bölümlerindeki sayılı rivayetlerde değil 
onun bütün sünnet ve sîretinde aranmalıdır. Tâbiri câiz ise Kur’ân, ilahi 
iradenin yazılı bir senaryosu, Rasûlullah r’in onu hayata geçirmesi de 
bu senaryoyu canlandırmasıydı.175

Bu durumda ashâb-ı kirâmın söz ve fiillerinin tefsir açısından ne 
kadar mühim olduğu da ortaya çıkmaktadır. Zira onlar Kur’ân’ı çok 
iyi öğrenmiş, anlamış ve yaşamışlardı. Sözleri ve fiilleri de buna göre 
olmuştu.

5.2. Ashâb-ı Kirâmın Kur’ân’ı yaşaması

Ashâb-ı kirâm Kur’ân’ı Rasûlullah r Efendimiz’in fem-i saâdetle-
rinden taze taze alıp hemen hayatlarına yansıtıyorlardı. O ne yaparsa 

174  Bkz. Komisyon, Hadislerle İslâm, 6: 482.
175  Bkz. Komisyon, Hadislerle İslâm, 6: 496-497.
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onlar da peşinden aynısını yapıyorlardı. “Yâ Rasûlallah! Nefsimi elinde 
bulunduran Allâh’a yemin ederim ki, siz bize atlarımızı denize sürme-
mizi emretseniz hiç tereddüt etmeden onlarla denize dalarız. Atlarımızı 
Berkü’l-Ğımâd’a176 sürmemi zi emretseniz bunu da yaparız» diyorlardı.177

Allah Teâlâ, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e gece kalkıp namaz kıl-
masını ve Kur’ân okumasını emretmişti:

“Ey örtünüp bürünen (Rasûlüm)! Birazı hariç, geceleri kalk 
namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). yahut bunu biraz azalt, ya da 
çoğalt ve Kur’ân’ı tane tane oku.” (el-Müzzemmil 73/1-4)

Rasûlullah r bu emri hakkıyla yerine getirdi. Ayakları şişip çatla-
yıncaya kadar namaz kıldı. Ashâb-ı kirâm da onun peşinden koştular. 
Onlar da geceleri uzun uzun namaz kıldılar, ayakta Kur’ân okudular. 
Her birinin evinden arı vızıltısı gibi sesler geliyordu. Bir sene böyle geçti. 
Sonra şu âyet-i kerîme nâzil oldu:

“(Rasûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) 
yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve be-
raberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin 
elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) 
ölçüp biçen ancak Allah’tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği 
için, sizi bağışladı. Artık, Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah 
bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allâh’ın 
lûtfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol yürüyecekler, diğer 
bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O hâlde Kur’ân’dan 
kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allâh’a gönül 
hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyi-
lik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün 
ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan mağfiret dileyin, 
şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” (el-Müzzemmil 73/20)

Âyet-i kerîmeden anlaşıldığına göre sahâbe-i kirâm hasta ve yolcu 
da olsa, cihâd ediyor da olsa yine de Kur’ân’dan kolayına gelen bir 

176  Mekke’nin sâhil tarafına düşen ve Mekke’ye beş günlük mesafede olan bir yer. 
Yani en uzak yere gitmemizi emretsen derhal yaparız.

177  Müslim, Cihâd, 30.
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kısmı okuyorlardı. Develerinin üzerinde Kur’ân okuyarak yolculuk ya-
pıyor, mola verince hemen nâfile namaza koşarak uzun uzun Kur’ân 
okuyorlardı.178

Ashâb-ı kiramın Kur’ân ahkâmına uymadaki hassâsiyetini gösteren 
bunun gibi daha pek çok misal mevcuttur. Bunların bir kaçını burada 
zikredelim:

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede şöyle buyurur: “Ey îman edenler! 
Kâfirlerden size yakın olanlar(dan başlayarak yakından uzağa doğru) 
savaşın ve onlar sizde sert bir kuvvet bulsunlar…”179 İbn Kesîr bu 
âyetin tefsirinde özetle şöyle der: “Rasûlullah r yakından uzağa doğru 
Arap kabileleriyle savaşmış, onlar İslâm’a girince Ehl-i Kitâp ile savaşmak 
için hazırlanmış, Rumlar üzerine Tebük seferini yaptıktan sonra vefat 
etmiştir. Ondan sonra vazifeyi veziri, arkadaşı ve halîfesi Ebû Bekir t 
devam ettirmiştir. (Allah Rasûlü vefat edince insanların çoğu gerisin geri 
dönmüş,) din iyice zayıflamaya ve yok olmaya yaklaşmıştı. Allah Teâlâ 
onu Ebû Bekir’le sabitleştirdi, temellerini sağlamlaştırdı ve payandalarını 
kuvvetlendirdi. O, dinden kaçanları, burnu yere sürtülmüş vaziyette geri 
çevirdi, mürtedleri İslâm’a geri getirdi. Zekât vermek istemeyenlerden 
zekâtı aldı. Bilmeyenlere hakkı beyan etti, Rasûlullah’tan ezberlediği 
hadisleri insanlara nakletti. Sonra haça tapan Rumlara ve ateşe tapan 
Farslara karşı İslâm orduları hazırlamaya başladı. Onun seferlerinin 
bereketiyle Allah Teâlâ nice beldelerin fethini müyesser kıldı, (o zaman 
dünyanın süper gücü olan) Kisrâ, Kayser ve onlara tâbi olanların bur-
nunu yere sürtüp hazînelerini Allah Rasûlü’nün önceden haber verdiği 
şeklde Allah yolunda harcadı.”180 Rasûlullah r ve halîfeleri, âyetteki 
İslâm’ın yakından uzağa doğru tebliğ edilmesi emrini tatbik etmiş, bu 
uğurda nice meşakkatlere katlanmışlardır.

Bir bedevî Hz. Ebû Bekir’e gelerek;

“–İhramlıyken bir hayvan avladım. Ceza olarak ne ödemem gere-
kir?” diye sordu. Ebû Bekir t yanında oturan Übeyy b. Ka‘b’a;

178  Bkz. Buhârî, Salât, 31; Ebû Dâvûd, Cihâd, 44/2551.
179  et-Tevbe 9/123. Bkz. Taberî, Tefsîr, 14: 574.
180  İbn Kesîr, Tefsîr, 4: 238. İbn Kesîr, benzer ifadeleri Hz. Ebû Bekir ve Ömer için 

en-Nûr 24/55’te de kullanır (Tefsîr, 6: 77-78).
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“–Bu hususta görüşün nedir?” diye sordu. Bu duruma şaşıran, biraz 
da öfkelenen bedevi;

“–Rasûlullah’ın halîfesisin diye sana gelip soru soruyorum, sen de 
başkasına soruyorsun!” dedi. Ebû Bekir t ona şu muazzam cevabı verdi:

“–Sen Allah Teâlâ’nın «Ey îman edenler! İhramlı iken avı öldür-
meyin! İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın misli 
bir ceza vardır. (Buna) Kâbe’ye varacak bir kurban olmak üzere 
içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir 
eder)…”181 sözünü hatırlamıyor musun? Arkadaşımla istişare ediyorum. 
Bir şey üzerinde ittifak ettiğimizde onu sana söyleriz.”182 Hz. Ebû Bekir 
âyette iki kişinin hükmetmesi emredildiği için Übeyy t’e sormuştur.

Kaynaklarımızda “Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler”183 
âyeti tefsir edilirken Hz. Ebû Bekir’in namaz esnasındaki huşû hâlinden 
bahsedilir ve onun sanki bir direk gibi dümdüz ve hareketsiz durduğu 
nakledilir.184 Ondan ilim ve amel öğrenen talebelerinin namazları da 
bu şekilde takdirle yâd edilmiştir.185 Yani Hz. Ebû Bekir t yukarıdaki 
âyeti en güzel şekilde yaşayıp hayatına tatbik etmiş ki talebeleri de 
namazlarını herkesin gıpta edeceği şekilde kılabilmişlerdir.

Hz. Ömer t Ebû Ümeyye diye künyelenen bir kölesiyle mükâtebe186 
yapmıştı. Köle, vakti gelince ilk taksidini getirdi. Hz. Ömer t:

“–Ey Ebû Ümeyye! Git bu parayla hürriyet bedelini kazan!” bu-
yurdu. Kendisine:

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Son taksidi ödeyince serbest bıraksaydınız!” 
denildi. Hz. Ömer t:

181  el-Mâide 5/95.
182  İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, 4: 1206-1207; Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, 5: 

244/12767; İbn Kesîr, Tefsîr, 3: 193. İbn Kesîr bu senedin “ceyyid” ancak 
“munkatı‘” olduğunu söylemiştir.

183  el-Mü’minûn 23/2.
184  İbn Ebî Şeybe, Musannef, 2: 125/7245; Ahmed, Fedâilü’s-sahâbe, 1: 207; Beyhakî, 

es-Sünenü’l-kübrâ, 2: 398; İbn Asâkir, 28: 169; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 6: 85.
185  Ahmed, 1: 12; Mervezî, Müsnedü Ebî Bekir es-Sıddîk, s. 204.
186  Kölenin hürriyete kavuşmak için efendisiyle anlaşma yapması.
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“–O vakte ulaşamam diye korkuyorum. Cenâb-ı Hak şöyle buyu-
ruyor: «…Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) 
mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet 
ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın! Allâh’ın size 
vermiş olduğu malından siz de onlara verin…» (en-Nûr 24/33)”187

Burada Hz. Ömer’in, âyet-i kerîmedeki emri yerine getirmek için 
ne kadar hassas davrandığını görüyoruz. Yine buna benzer bir hâdiseyi 
Abdullah bin Abbâs t şöyle anlatır: Uyeyne bin Hısn, Medîne’ye geldi 
ve yeğeni Hur bin Kays’a misâfir oldu. Hur bin Kays, Hz. Ömer’in 
istişâre heyetinden idi. Zâten genç olsun yaşlı olsun bütün âlimler (Kur-
râ) Hz. Ömer’in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, 
yeğeni Hur bin Kays’a:

“–Yeğenim, senin devlet başkanı yanında îtibârın yüksektir. Beni 
kendisiyle görüştür” dedi. Hur t, Hz. Ömer’den izin aldı. Uyeyne, 
Hz. Ömer’in yanına girince:

“–Ey Hattâb oğlu! Allâh’a yemin ederim ki, bize fazla bir şey ver-
miyorsun. Aramızda adâletle de hükmetmiyorsun” dedi. Hz. Ömer 
hiddetlendi. Uyeyne’ye cezâ vermek istedi. Bunu sezen Hur:

“–Ey mü’minlerin emîri! Allah, peygamberine, “Af yolunu tut, 
iyiliği emret, câhillerden yüz çevir!”188 buyurdu. Benim amcam da 
câhillerdendir” dedi. Allâh’a yemin ederim ki, Hur bu âyeti okuyunca 
Ömer t, âyetin sınırını kesinlikle aşmadı. (Uyeyne’yi cezâlandırmaktan 
derhâl vazgeçti.) Zâten Ömer t, Allâh’ın kitâbına son derece bağlı idi.189

Bu rivayetin son cümlesinde İbn Abbâs t “ ِ  ”َوَكاَن َوقَّاًفا ِعْنَد ِكَتاِب اللّٰ
ifadesini kullanmıştır. Mübâlağa sîgasında gelen “vakkâf” kelimesi, 
Hz. Ömer’in ve diğer sahabenin Kur’ân’ın hükümleri karşısındaki 
durumunu çok güzel tasvîr etmektedir. Yani onlar Allâh’ın bir âyetini 
işittiklerinde hemen onun hükmüne boyun eğer, onun çizdiği sınırda 
durur, kesinlikle ileri geçmezlerdi. Bu konuda çok hassas davranırlardı.

187  İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, 8: 2587.
188  el-A‘râf 7/199.
189  Buhârî, Tefsîr 7/5, İ’tisam 2.
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Enes t şöyle anlatır: Ebû Talha’nın evinde insanlara sâkîlik yap-
tığım, yâni kadehlerini doldurduğum bir esnâda içki haram kılınmıştı. 
Allah Rasûlü r bir münâdîye emretmiş, o da insanlara bu yasağı du-
yurmuştu. Biz evdeyken münâdînin sesini işittik. Ebû Talha:

“–Çık da bir bakıver, şu ses neyin nesidir?” dedi. Çıkıp baktım ve:

“–Bir münâdî: «Dikkat, dikkat; içki haram kılınmıştır!» diye nidâ 
ediyor” dedim. Bana:

“–Öyleyse git ve bütün içkileri dök!” dedi. O andan itibâren Medîne 
sokaklarından içki aktı.190

“Ey îman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinden fazla 
yükseltmeyin!..”191 âyeti nâzil olunca Sâbit bin Kays t evinde oturup 
ağlamaya başlamıştı. Rasûlullah r Sâbit’i bir müddet göremeyince 
nerede olduğunu sordular. Orada bulunanlardan biri:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Ben onun yerini biliyorum!” dedi ve hemen 
gidip onu evinde oturmuş, başı önünde ağlıyor vaziyette buldu.

“–Neyin var, (niye ağlıyorsun)?” diye sordu. O da:

“–(Sorma), şer var! Sesim, Rasûlullah r’in sesinin üstüne çıkıyor-
du, bütün amellerim boşa gitti, cehennemlik oldum” cevâbını verdi. 
Sahâbî, Sâbit’in bu sözlerini Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e haber verdi. 
Efendimiz r:

“–Ona git ve söyle, sen cehennemlik değil, bilâkis cennetliksin!” 
buyurdular.192

Bu âyetin nüzûlünden sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer t, Ne-
biyy-i Ekrem r Efendimiz’in huzûrunda konuştukları zaman seslerini 
o kadar kısarlardı ki, Rasûlullah r ne söylediklerini işitemez, sözlerini 
tekrar ettirmek durumunda kalırlardı.193

“Mü’minlerden oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda 
cihad edenler bir olmaz…”194 âyeti nâzil olmuş, Allah Rasûlü r onu 

190  Buhârî, Tefsîr, 5/11.
191  el-Hucurât 49/2.
192  Buhârî, Menâkıb 25, Tefsîr 49/1; Müslim, Îman 187.
193  Buhârî, Meğâzî, 68; Hâkim, 2: 462.
194  en-Nisâ 4/95.
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Zeyd ibn-i Sâbit’e yazdırıyorlardı. Âmâ sahâbî İbn Ümmi Mektûm 
çıkageldi. “Yâ Rasûlallah, eğer cihada güç yetirebilseydim mutlaka 
cihâd ederdim!” dedi. Bunun üzerine âyetin “özür sahibi olanlar 
dışında” kısmı nâzil oldu.195 Ama o sahâbî yine kendini tutamadı. 
Kılıç sallayamazsam bayrak tutarım, hem görmediğim için daha 
cesur olurum diye Kâdisiye harbine katıldı. Nitekim Enes t: “Ben 
Abdullah bin İbn-i Ümmi Mektûm’u Kâdisiye günü bineğin sırtında, 
üzerinde zırh ve elinde siyah bir sancak la gördüm” demiştir.196

Nûr sûresinin 30 ve 31. âyetleri nâzil olarak kadınların örtünmesi 
emredilince mesciddeki hanım sahâbîler, evlerine gitmeyi bekleme-
den hemen orada elbiselerinin fazla kısımlarını keserek başlarını ve 
yakalarını emre uygun şekilde örtmüşlerdir.197 Erkekler de evlerine 
dönüp hanımlarına, kızlarına, kızkardeşlerine ve bütün akrabalarına 
bu âyetleri okudular. Bunun üzerine bütün kadınlar, baştan aşa-
ğıya güzelce örtündüler. Böylece Allah Teâlâ’nın indirmiş olduğu 
hükümleri derhal tasdik ettiklerini ve onlara gönülden inandıklarını 
gösterdiler. Sabah namazında Allah Rasûlü’nün arkasında güzelce 
örtünmüş olarak safa durdular. Takındıkları siyah örtüleri sebebiyle 
sanki başlarının üzerinde kargalar varmış gibi görünüyordu.198

5.3. Ehlullâh’ın Kur’ân’ı yaşaması

Bazı insanlar Allah ve Rasûlü’ne itaat husûsunda daha hassas 
davranarak Allâh’a yaklaşmış ve onun sevgili kulu olmuşlardır. 
Onların en mühim vasfı Allâh’ın kitabındaki emir ve yasaklara titiz 
bir şekilde uymaktır. Bu insanlardan biri olan Fudayl bin Iyâz g 
bir defasında:

“Kur’ân kendisiyle amel edilsin diye indirildi. İnsanlar ise onun 
sadece okunmasını amel edindiler!” demişti. Bunun üzerine kendisine:

“–Kur’ân ile nasıl amel edilir?” diye soruldu. Hazret şu cevâbı verdi:

195  Buhârî, Tefsîr, 4/18.
196  Kurtubî, el-Câmi’, 19: 213 (Abese 80/1-4). Bkz. İbn Sa‘d, Tabakât, 4: 210, 212; 

Zehebî, A‘lâmu’n-nübelâ, I, 364.
197  Buhârî, Tefsîr, 24/12; Ebû Dâvûd, Libâs, 31-33/4102.
198  İbn-i Kesîr, Tefsîr, (en-Nûr 24/31).
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“–Helâl kıldığı şeyleri helâl, haram kıldığı şeyleri haram kabul 
edip onları hayata tatbik etmek, emirlerine tâbî olmak, yasakla-
rından kaçınmak ve hayranlık verici ifâdeleri üzerinde tefekküre 
dalmakla olur.”199

Allah dostu dediğimiz bu insanların Kur’ân’ı yaşamalarına dâir birkaç 
misal verelim: Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin bir kölesi vardı. O, ibrikten 
su döküyor, Hazret de leğende ellerini yıkıyordu. Birden su elbisesine 
sıçradı. Câfer-i Sâdık g köleye biraz kızarak baktı. Bunun üzerine köle:

“–Efendim, Kur’ân-ı Kerîm’de «َواْلَكاِظ۪ميَن اْلَغْيَظ / Öfkelerini yu-
tanlar»200 Allâh’ın mağfireti ve cennetle müjdeleniyor” dedi. O zaman 
Câfer-i Sâdık Hazretleri:

“–Öfkemi yuttum!” dedi. Köle âyetin devâmını okudu:

”.İnsanları affedenler :َواْلَعا۪فيَن َعِن النَّاِس–“

Câfer Hazretleri:

“–Haydi, seni affettim” dedi. Köle yine âyetin devamını okudu:

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِس۪نيَن–“  Allah ihsanda bulunan, iyilik eden kimseleri :َواللّٰ
sever!”

Bunun üzerine Câfer-i Sâdık g:

“–Haydi, git, sen Allah Teâlâ’nın rızâsı için artık hürsün! Şu bin 
dinar para da senin!” buyurdu.201

Yine Câfer-i Sâdık g şöyle buyurmuştur: “Kendisinde hoşlanacağı 
bir şey gördüğünde « ِ َة ِالَّ ِباللّٰ ُ َل ُقوَّ اَء اللّٰ  .demeyen kişiye şaşarım «َما َشٓ
Zira Cenâb-ı Hak; «Bağına girdiğinde “Allâh’ın dilediği olur, kuvvet 
yalnızca Allâh’a âittir.” deseydin ya!..»202 buyuruyor.”203

“Bir gam ve kedere müptelâ olup da;

ى ُكْنُت ِمَن الظَّاِل۪ميَن  ٓ اَْنَت ُسْبَحاَنَك ِانّ۪ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ

199  Hâtîb el-Bağdâdî, İktizâü’l-ilmi’l-amele, s. 76.
200  Âl-i İmrân 3/134.
201  İbnü’l-Cevzî, Bahru’d-Dümû’, Dâru’l-Fecr li’t-Türâs, 1425, s. 142.
202  el-Kehf 18/39.
203  Muhammed b. Abdullah el-Hânî, el-Hadâiku’l-Verdiyye, Dımeşk, 1417, s. 134.
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«...yâ Rabbî Sen’den başka ilâh yoktur, seni tenzîh ederim. 
Şüphe yok ki ben zâlimlerden oldum!»204 demeyen kişiye şaşarım!”205

“Bir topluluktan korkup da; «َوِنْعَم اْلَو۪كيُل ُ  demeyen kişiye «َحْسُبَنا اللّٰ
şaşarım! Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

«Bir kısım insanlar, mü’minlere: “Düşmanlarınız, size karşı 
asker topladılar; aman sakının onlardan!” dediklerinde bu, onla-
rın îmanlarını bir kat daha artırdı ve “Allah bize yeter. O ne güzel 
vekîldir!” dediler.» (Âl-i İmrân 3/173)”206

Bâyezîd-i Bistâmî g küçük yaşta Kur’ân-ı Kerîm okumaya başla-
mıştı. “Ey örtünüp bürünen! Birazı hâriç, geceleri kalk namaz kıl!”207 
âyet-i kerîmesine gelince babasına:

“–Babacığım, Cenâb-ı Hak burada kime hitâb ediyor?” diye sordu. 
O da:

“–Yavrucuğum, Cenâb-ı Hak burada Rasûlullah r Efendimiz’i 
kastediyor. Rabbimiz daha sonra bu hükmü hafifletti.” dedi.

Bâyezîd okumaya devam edince; “(Rasûlüm!) Senin, gecenin 
üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ayakta ibadetle 
geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle 
yaptığını) Rabbin elbette biliyor…”208 âyet-i kerîmesine geldi:

“–Babacığım, ben gece ibadete kalkan bir grup insandan bahsedil-
diğini işitiyorum!” dedi. Babası:

“–Evet, yavrum, onlar Rasûlullah r’in ashâbıdır” dedi. Bunun 
üzerine Bâyezîd g:

“–Babacığım, Rasûlullah r ve ashâbının yaptığı bir şeyi terk etmekte 
ne hayır olabilir ki?!” dedi.

O günden sonra babası gecelerini ibadetle geçirmeye başladı. Bir 
gece Bâyezîd g uyandı ve:

204  el-Enbiyâ 21/87.
205  Hânî, el-Hadâik, s. 135.
206  Hânî, el-Hadâik, s. 134.
207  el-Müzzemmil 73/1-2.
208  el-Müzzemmil 73/20.



  kİtabımız kur'ÂN

398

“–Babacığım, bana da namazı tâlim et ki seninle birlikte namaz 
kılayım!” dedi. Babası:

“–Uyu, sen daha küçüksün!” dedi. Bu anlayışı doğru bulmayan 
akıllı Bâyezîd g, şu hakikati hatırlatarak babasını iknâ etmeye çalıştı:

“–Babacığım, kıyâmet günü insanlar amellerini görmek için mezar-
larından fırlayıp bölük bölük huzûr-i ilâhîye vardıkları zaman,209 Rabbim 
bana; 

«–Dünya hayatında ne amel işledin ey kulum?» diye sorduğunda 
ben de:

«–Ey Rabbim! Babama; “Bana namazı öğret, seninle birlikte namaz 
kılayım!” dedim, o ise bana “Uyu, sen daha küçüksün!” dedi» diyeceğim.” 

Bunun üzerine babası:

“–Hayır, vallahi böyle söylemeni istemem!” dedi ve oğluna namazı 
tâlim etti. Bundan sonra Bâyezîd g de çocuk yaşında geceleri hep 
kalkar ve teheccüd namazı kılardı.210

Annesi Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerini mektebe göndermişti. Ders 
işlerken “...Bana ve ana-babana şükret!..”211 âyet-i kerîmesine geldik-
lerinde, Bâyezîd g hocasından bu âyetin îzâhını istedi. Yapılan tefsîr 
onu derinden sarstı. Kalemi-defteri bıraktı, izin alıp koşa koşa eve geldi 
ve kendisini annesinin kollarına attı. Hem ağlıyor, hem de: 

“–Ne olur anneciğim!” diye yalvarıyordu. Annesi bu duruma şaşırdı:

“–Ne oldu yavrum?” diye sordu. Bâyezîd g şöyle dedi:

“–Bir şey olmadı anneciğim! Bugün bir âyet-i kerîme dinledim. 
Allah Teâlâ bu âyette hem kendisine hem de sana hizmet etmemi 
istiyor. Çok müteessir oldum! Ben iki evde nasıl hizmetçilik yapayım? 
Buna benim gücüm yeter mi? Ya hizmette kusur edersem! Anneciğim, 
Cenâb-ı Hakk’a duâ et, bütün zamanımı sana hizmete vereyim ya da 
beni Yüce Rabbime bağışla, hep O’na ibadet edeyim!”

209  Bkz. ez-Zilzâl 99/6.
210  Şemseddin es-Sefîrî, el-Mecâlisü’l-va‘zıyye, Beyrut, 2004, 2: 293.
211  Lokmân 31/14.
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Oğlunun bu hâline çok sevinen annesi:

“–Evlâdım, dâimâ hizmetinde bulunman için seni Allâh’a adadım 
ve kendi hakkımı helâl ettim” dedi.212

Bâyezid-i Bistâmî hazretleri tabiî ki hem ibadet edecek hem de 
anne-babasının hizmetini görecekti. Ancak bu esnâda vâlideynine karşı 
vâkî olacak kusurlarını peşinen affettirerek kendisini rahatlatıyordu.

Şâh-ı Nakşibend g Buhâralı âlimlere:

“–Ey ulemâ-yı kirâm topluluğu! Şerîat yolunda biz size bağlıyız ve 
sizin peşinizden gideriz. Sizler Fahr-i Âlem r Efendimiz’den ne nakle-
der ve beyan buyurursanız, biz ona tâbî oluruz. Eğer bizim yolumuzda 
Rasûlullah r Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’sine muhâlif bir şey varsa 
bize gösterin, onu terk edelim. “...Eğer bilmiyorsanız ehl-i zikre 
sorunuz!”213 âyet-i kerîmesi mûcibince bizi îkâz edin, hidâyet yolunda 
mıyız, yoksa değil miyiz haber verin!” demişti. Âlimlerin tamamı:

“–Biz sizin yolunuzu etraflıca araştırdık. Sünnet-i Seniyye’ye uyma-
yan bir şey yoktur” diye cevap verdiler.214

Ubeydullah Ahrâr Hazretleri şöyle buyurmuştur: “Hâcegân yolunda 
hâlvet der-encümen (halk içinde Hak ile olmak) esastır. Bu yüce tâife, 
yollarını bu esas üzerine binâ etmişlerdir. Bu kâide; “Öyle erler vardır 
ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allâh’ın zikrinden alıkoyabilir…”215 
âyetinin saâdet dolu mânâsından çıkarılmıştır.”216

İmâm-ı Rabbânî g: 

“Teheccüd namazını çok kıymetli tut! Şefâat makâmı olan Makâm-ı 
Mahmûd’dan nasîb almak isteyenler, teheccüd namazını hiç kaçırma-
sınlar!” buyurur sonra da şu âyet-i kerîmeyi okurdu:

212  Ferîdüddîn Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, trc. Süleyman Uludağ (İstanbul: Kabalcı 
Yayınevi, 2007), s. 172.

213  el-Enbiyâ 21/7.
214  Salâhaddîn bin Mübârek el-Buhârî, Enîsü’t-Tâlibîn ve Uddetü’s-Sâlikîn, İstanbul: 

İz Yayıncılık, 2003, s. 278-279.
215  en-Nûr 24/37.
216  Mevlânâ Ali bin Hüseyin es-Safî, Reşahât, sad. Mustafa Özsaray, İstanbul 2010, 

s. 621-622.
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“Gecenin bir kısmında, sadece sana mahsus bir fazlalık olmak 
üzere teheccüde kalk, (Kur’ân, namaz ve zikirle meşgul ol)! Umulur 
ki Rabbin seni Makâm-ı Mahmûd’a eriştirir.” (el-İsrâ 17/79)217

O büyük insanlar, arzettiğimiz misallerde görüldüğü üzere Kur’ân’ı 
ve onun tefsiri olan sünneti hassas bir şekilde yaşadıkları için Allâh’ın 
sâlih kulu olmuşlardı.

{

Kur’ân istikâmetinde bir hayat yaşamak, her mü’minin vazifesidir. 
Aksi hâlde âhirette Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in şefâatini beklerken 
onun Rabbine ümmetini şikâyet ettiğini görürüz ki bu da ne büyük bir 
hüsrândır. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Rasûl der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’ân’ı büsbütün terk 
etti.” (el-Furkân 25/30)

Müfessirlerin beyanına göre Kur’ân’ın terkedilmesinden maksat 
şunlardır:

1. Kur’ân okurken gürültü yapmak, onu dinlememek,

2. Kur’ân ilimlerini öğrenmeyi, onu ezberlemeyi ve muhafaza 
etmeyi terk etmek,

3. Kur’ân’a îman etmeyi ve onu tasdik etmeyi terk etmek,

4. Kur’ân’ı tedebbür ve tefekkür etmeyi, mânâlarını anlamayı terk 
etmek,

5. Kur’ân’la amel etmeyi, emirlerine ve nehiylerine uymayı terk 
etmek,

6. Kur’ân’ı bırakıp şiir, şarkı, türkü, eğlence gibi şeylere, başkalarına 
âit sözlere ve başkalarının yollarına yönelmek.218

İşte âhirette bu büyük şikâyetle karşı karşıya kalmamak için Kur’ân-ı 
Kerîm’i mahrecine, tecvîdine riâyetle bol bol tilâvet etmeye, mânâlarını 

217  Muhammed Hâşim Kişmî, Berekât (İmam-ı Rabbânî ve Yolundakiler), trc. A. 
Fârûk Meyân, İstanbul 1980/1400, s. 291.

218  İbn Kesîr, 6: 108.
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anlayıp üzerinde tefekkür etmeye ve hükümlerini büyük bir heyecanla 
yaşamaya gayret etmeliyiz.

6.  Kur’ân’ı Anlamak ve Yaşamak Ancak Sünnet’le 
Mümkündür

Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ’yı r 
insanlığı irşad edip doğru yola çağırması için son elçisi olarak vazife-
lendirmiştir. Bunu bize şu âyetlerde haber verir:

 ﴿1﴾ َواْلُقْرٰاِن اْلَح۪كيِمۙ ﴿2﴾ ِانََّك َلِمَن اْلُمْرَس۪ليَنۙ ﴿3﴾
ط

 ٰيٓس
 ﴾4﴿ 

ط

َعٰلى ِصَراٍط ُمْسَت۪قيٍم
“yâ-sîn. Hikmet dolu Kur’ân’a andolsun ki, sen kesinlikle 

dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden 
birisin.” (Yâsîn 36/1-4)

 
ِط ٌد َرُسوُل اللّٰ ُمَحمَّ

“Muhammed Allâh’ın Rasûlüdür.” (el-Fetih 48/29)

Allah Teâlâ, Muhammed u’ı, başta îman edenler219 olmak üzere 
bütün âlemlere olan rahmeti sebebiyle ve o bütün âlemlere rahmet olsun 
diye gönderdiğini bildirmektedir:

ا اَْرَسْلَناَك ِالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَل۪ميَن َوَمٓ
“Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ 21/107)

O, kendisine tabi olan, getirdiği hidayetle doğru yolu bulan, Rabbinin 
katından getirdiği şeyleri tasdik eden kimseler için hem dünyada hem 
de âhirette bir rahmettir. Zira Allah bu insanları onunla hem önceki 
kavimlerin başına gelen dünyevî azaplardan hem de dalaletten kurtarmış 
ve ona ittiba etmeleri sebebiyle kendilerini cennetlerine koyacağını vaad 
etmiştir.220 Rasûlullah r kâfirler için bile rahmettir. Her ne kadar âhirette 

219  et-Tevbe 9/61; Âl-i İmrân 3/164: Taberî, Câmiu’l-beyân, 6: 212.
220  et-Tevbe 9/61; el-Enbiyâ 21/107: Taberî, Câmiu’l-beyân, 11: 539; 16: 439-441.
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ondan istifade edemeseler de dünyada, peygamberlerini yalanlayan 
önceki kavimlere âcilen isabet eden yere batırılma, gökten üzerlerine 
taş yağması gibi toplu belâlardan korunmuşlardır.221

Allah Teâlâ, Rasûlü’nü bilhassa mü’minlere çok düşkün, çok şefkâtli 
ve merhametli kılmıştır:

اَءُكْم َرُسوٌل ِمْن اَْنُفِسُكْم َع۪زيٌزۘ َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َح۪ريٌص َعَلْيُكْم  َلَقْد َجٓ
ٌف َر۪حيٌم ِباْلُمْؤِم۪نيَن َرُؤۧ

“Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, mü’minlere 
karşı şefkat ve merhamet doludur.” (et-Tevbe 9/128)

Yüce Rabbimiz onu kıyâmete kadar gelecek tüm insanlığa peygam-
ber yapmış ve bizlere ona inanmayı, itaat ve ittiba etmeyi farz kılmıştır.222 
Kendisini sevmeyi de ona ittibaya bağlamıştır:

 
ط

ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َ َفاتَِّبُعو۪ني يُْحِبْبُكُم اللّٰ ُقْل ِاْن ُكْنُتْم تُِحبُّوَن اللّٰ
َ َل  ُسوَلۚ َفِاْن َتَولَّْوا َفِانَّ اللّٰ َ َوالرَّ ُ َغُفوٌر َر۪حيٌم ﴿31﴾ ُقْل اَ۪طيُعوا اللّٰ َواللّٰ

يُِحبُّ اْلَكاِف۪ريَن ﴿32﴾ 
“De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 

sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esir-
geyicidir. De ki: Allâh’a ve Rasûle itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse 
bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân 3/31-32)

Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne itaati kendisine itaat saymıştır:

ا اَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َح۪فيظاً ۚ َوَمْن َتَولّٰى َفَمٓ َ ُسوَل َفَقْد اََطاَع اللّٰ َمْن يُِطـِع الرَّ

“Rasûl’e itaat eden Allâh’a itaat etmiş olur, yüz çevirenlere 
gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik.” (en-Nisâ 4/80)

221  el-Enbiyâ 21/107: Taberî, Câmiu’l-beyân, 16: 440-441.
222  el-A‘râf 7/158.
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Allah Teâlâ pekçok âyette Rasûlü’ne itaat ve ittibâyı bilhassa vur-
gular ki bunların birinde şöyle buyurur:

ُسوَل َواُۨوِلي اْلَْمِر ِمْنُكْمۚ  َ َواَ۪طيُعوا الرَّ َيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُٓوا اَ۪طيُعوا اللّٰ
 ِ ُسوِل ِاْن ُكْنُتْم تُْؤِمنُوَن ِباللّٰ ِ َوالرَّ وُه ِاَلى اللّٰ َفِاْن َتَناَزْعُتْم ۪في َشْيٍء َفُردُّ

 ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن َتْأ۪ويًل
ط

َواْلَيْوِم اْلِٰخِر
“Ey îman edenler! Allâh’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin 

ve sizden olan ülü’l-emre (âlimlere, idarecilere) de itaat edin. Eğer 
Allâh’a ve âhiret gününe gerçekten inanıyorsanız, hakkında anlaş-
mazlığa düştüğünüz bir meseleyi hemen Allâh’a ve Peygamber’e 
götürün. Böyle yapmanız, elde edilecek sonuç bakımından hem 
daha hayırlı ve hem de en güzelidir.” (en-Nisâ 4/59)

Allâh’a itaat etmek, O’nun vahiyle bildirdiği emir ve hükümlerine 
itaat etmek demektir. Peygambere itaat ise onun hadislerine ve sün-
netine uymayı gerektirir. Âyette “itaat edin” emrinin hem Allah, hem 
de Rasûlü için tekrar edilmesi bunu açıkça gösterir. Zâten Rasûlullah 
r de Kur’ân’da yer almayan hususların çoğunda yine Allah’tan aldığı 
sünnet vahyi istikâmetinde hareket ediyor, kendi ictihadıyla yaptığı işler 
ve açıklamalar ise ilâhî kontrol altında bulunuyordu. Kendi ictihadıyla 
verdiği hükümler isabetli ise ilâhî tasdike mazhar oluyor, hatalı ise derhal 
düzeltiliyordu. Kur’ân ve sünnette bunun pek çok örneği yer alır. Zira 
bir peygamberin hata üzere bırakılması hikmete uygun değildir. Bu 
durumda hem Kur’ân hem de sünnette yer alan hükümlerin hepsinin 
de ilahî kaynaklı olduğunu, Allah Rasûlü’nün kendi görüşlerinin de en 
azından Allâh’ın tasdikine mazhar olduğunu söylememiz mümkündür. 
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Rasûlüm! Doğrusu biz, ilâhî gerçekleri ortaya koyan bu kitabı 
sana, insanlar arasında Allâh’ın gösterdiği şekilde hüküm veresin 
diye indirdik.” (en-Nisâ 4/105)

Yani Rasûlullah r Kur’ân’ı Allâh’ın kendisine öğrettiği şekilde 
tefsir etmiştir. Bu sebeple Allah (c.c), onun verdiği hükümleri içimizde 
hiçbir sıkıntı hissetmeden tam bir teslimiyetle kabul etmemizi emreder:
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َفَل َوَربَِّك َل يُْؤِمنُوَن َحتّٰى يَُحّكُِموَك ۪فيَما َشَجَر َبْيَنُهْمۙ ثُمَّ َل َيِجُدوا 

ُموا َتْس۪ليماً ا َقَضْيَت َويَُسّلِ ي اَْنُفِسِهْم َحَرجاً ِممَّ ف۪ٓ

“Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık 
hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerin-
de hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip 
teslim olmadıkça îman etmiş olmazlar.” (en-Nisâ 4/65)

ِ َوَرُسوِل۪ه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم اَْن  ِانََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِم۪نيَن ِاَذا ُدُعٓوا ِاَلى اللّٰ
 َواُۨوٰلِٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

ط

َيُقولُوا َسِمْعَنا َواََطْعَنا
“Aralarında hüküm vermesi için Allâh’a ve Rasûlü’ne çağrıl-

dıkları zaman mü’minlerin yegâne sözü ancak: «Baş üstüne! İşittik 
ve itaat ettik» şeklinde olur. İşte kurtuluşa erecek olanlar, yalnız 
bunlardır.” (en-Nûr 24/51)

ُ َوَرُسولُُهٓ اَْمراً اَْن َيُكوَن َلُهُم  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِاَذا َقَضى اللّٰ

َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَللً ُم۪بيناً  َوَمْن َيْعِص اللّٰ
ط

اْلِخَيَرُة ِمْن اَْمِرِهْم
“Bir mü’min erkek veya bir mü’min kadının, Allah ve Rasûlü 

bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını 
seçme hakları olamaz. Allâh’ın ve Rasûlünün emrine itaat etme-
yenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.” (el-Ahzâb 33/36)

Allah Teâlâ, insanların, Allah ve Rasûlü’nün önüne geçmelerinin ve 
elçisine karşı saygıda kusur etmelerinin son derece tehlikeli olduğunu 
bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:

 َ  ِانَّ اللّٰ
ط

َ ِ َوَرُسوِل۪ه َواتَُّقوا اللّٰ ُموا َبْيَن َيَدِي اللّٰ َيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َل تَُقّدِ
َس۪ميٌع َع۪ليٌم ﴿1﴾ َيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َل َتْرَفُعٓوا اَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت 
النَِّبّيِ َوَل َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض اَْن َتْحَبَط اَْعَمالُُكْم 

َواَْنُتْم َل َتْشُعُروَن ﴿2﴾ 
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“Ey îman edenler! Allah ve Rasûlü’nün önüne geçmeyin, Al-
lâh’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve 
bilmektedir. Ey îman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden 
fazla çıkarmayın, birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın; sonra 
farkında olmadan amelleriniz boşa gider.” (el-Hucurât 40/1-2)

Ona saygısızlık etmek bu kadar tehlikeli ise muhalefet etmek, emir-
lerine karşı gelmek kim bilir insanı hangi uçurumlara sürükler. Yüce 
Rabbimiz şöyle îkâz eder:

 ُ  َقْد َيْعَلُم اللّٰ
ط

اِء َبْعِضُكْم َبْعضاً ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعٓ اَء الرَّ َل َتْجَعُلوا ُدَعٓ
الَّ۪ذيَن َيَتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواذاًۚ َفْلَيْحَذِر الَّ۪ذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن اَْمِر۪هٓ اَْن تُ۪صيَبُهْم 

ِفْتَنٌة اَْو يُ۪صيَبُهْم َعَذاٌب اَ۪ليٌم
 “Rasûlün çağrısını aranızda, birinizin diğerini çağırması gibi 

görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. 
Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belânın gelme-
sinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar!” 
(en-Nûr 24/63)

Rasûlullah r Efendimiz’in en mühim vazifesi kendisine gelen 
vahyi derhal okuyup tebliğ etmek, gerektiğinde tefsir ve beyân etmek, 
emrolunduğu şekilde istikâmet üzere amel etmek ve yaşamaktı. Şimdi 
bunları maddeler hâlinde biraz açalım:

1. Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili birinci vazifesi 
onu okuyup insanlara tebliğ etmekti. Allah Teâlâ ona şöyle buyurmuştur:

َل ِلَكِلَماِت۪ه ا اُۧوِحَي ِاَلْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَِّكۚ َل ُمَبّدِ  َواْتُل َمٓ

َوَلْن َتِجَد ِمْن ُدوِن۪ه ُمْلَتَحداً 

“Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! Onun kelimelerini 
değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bula-
mazsın.” (el-Kehf 18/27)223

223  en-Neml 27/92; el-Ankebût 29/45.
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“Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu 
yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlar-
dan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete 
erdirmez.” (el-Mâide 5/67)

2. Allah Rasûlü’nün ikinci vazifesi anlamı kapalı olan ve açıklamaya 
ihtiyacı olan âyetlerin mânâlarını beyân etmekti:

َن ِللنَّاِس ْكَر ِلُتَبّيِ  َواَْنَزْلـَنٓا ِاَلْيَك الّذِ
ط
بُِر َناِت َوالزُّ  ِباْلَبّيِ

َل ِاَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن َما نُِزّ
“O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gön-

derdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve 
(ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.” 
(en-Nahl 14/44)

“Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde 
toplayıp okumanı sağlama işi bize âittir. O hâlde onu okuduğumuz 
zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da 
elbette bize âittir.” (el-Kıyâme 75/16-19)

Kur’ân-ı Kerîm’i, sadece metnini veya mealini okuyarak anlaya-
mayız. O, 23 senede peyderpey indirilmiştir. Bir kısım âyetleri muhtelif 
hâdiseler sebebiyle nâzil olmuştur. Bu âyetleri anlayabilmek için bu hâdi-
seleri bilmek gerekir. Nüzul sebebi bilinmeyen âyetleri anlayabilmek için 
de yine nüzul ortamını, o dönemde kullanılan Arap dilini, başta sünnet 
ve siyer olmak üzere söz konusu dönemin tarihî, coğrafî ve kültürel 
yapısını bilmek lâzımdır. Sahabe-i kiram anladığı için Allah Rasûlü’nün 
tefsir etmediği, ancak bugün biz okuduğumuzda anlayamadığımız birçok 
âyet vardır. Bunları anlayabilmek için bizim Hadis, Sünnet, Siyer gibi 
ilimlere ve ashâb-ı kiramın hayatını bilmeye ihtiyacımız vardır. Zira 
Rasûlullah r Efendimiz ve ashâbı, Kur’ân’ı anladıkları gibi yaşamışlar-
dır. Bu sebeple, sözlü olarak beyan etmedikleri hususları anlamak için 
onların hayatlarına bakmamız gerekir.

3. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in üçüncü vazifesi Kur’ân’ın ahkâmını 
fert, âile ve toplum hayatına tatbik etmekti:
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َ َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخ۪بيراً  ِانَّ اللّٰ
ط
ى ِاَلْيَك ِمْن َربَِّك َواتَِّبْع َما يُوٰحٓ

“Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır.” (el-Ahzâb 33/2)

 ِانَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َب۪صيٌر
ط
ا اُِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوا َفاْسَتِقْم َكَمٓ

“Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol! Bir de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok 
iyi görmektedir.” (Hûd 11/112)

4. Rasûlullah r’in bir vazifesi de Kur’ân-ı Kerîm’de hükmü açık-
lanmayan konularda yine vahye dayalı olarak İslâm’ın hükümlerini 
açıklamaktı. Yani o sünnet vahyi ile, Kur’ân’da olmayan hükümler ve 
bilgiler de getirmişti. Bunun bazı misalleri şunlardır:

– Bir kadının üzerine onun halası ve teyzesi nikâhlanamaz.224

– Mest üzerine mesh yapılabilir.225

– Hayızlı kadın tutamadığı oruçları kaza etmelidir, ama kılamadığı 
namazları kaza etmesine gerek yoktur.226 

– Müslüman kâfire, kâfir de Müslümana mirasçı olamaz.227

Kur’ân-ı Kerîm’i en iyi anlayan kişi, hiç şüphesiz Rasûlullah r idi. 
Çünkü Kur’ân’ın mânâlarını ona öğreten Cenâb-ı Hak idi. O, Kur’ân’ı 
okumuş, anlamış, tebliğ ve tefsir etmiş ve yaşamıştır. Canlı bir Kur’ân 
olmuştur. Bu sebeple biz de Kur’ân’ı anlayıp yaşayabilmek için onun 
sözlerini, hayatını ve sünnetini bilmeye son derece muhtacız. Bunları 
tam olarak öğrenebilmek için ashâb-ı kirâmı da tanımaya ihtiyacımız var.

Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân-ı Kerîm’i tefsiriyle ilgili birkaç 
misal verelim:

224  Buhârî, Nikâh 27; Müslim, Nikâh 33.
225  Buhârî, Vüdû’ 50; Müslim, Tahâret 72-80.
226  Buhârî, Hayz 20; Müslim, Hayz 67-69.
227  Buhârî, Ferâiz 26; Müslim, Ferâiz 1.
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1. Kur’ân-ı Kerîm’de “salât”, “zekât”, “savm”, “hac” gibi ibadetler 
emredilmektedir. Bunların, bilinen lügat mânâlarının yanında, geniş 
muhtevâlı dinî anlamları da vardır. Bunları Rasûlullah Efendimiz r 
söz ve fiilleriyle tefsir etmişlerdir. Buna “Mücmelin beyânı veya tafsili” 
denilir. Meselâ Rasûlullah r;

ü Namazın nasıl kılınacağını, 

ü Vakitlerini, 

ü Rekât sayılarını, 

ü Namazın farz ve vaciplerinin neler olduğunu,

ü Zekâtın nasıl, ne zaman ve ne miktarda verileceğini, 

ü Orucun nasıl tutulacağını,

ü Orucu bozan şeyleri,

ü Haccın nasıl ifâ edileceğini 

anlaşılabilir ve tatbik edilebilir bir şekilde beyan buyurmuştur. 
Nitekim Peygamberimiz r, “Benim namazı nasıl kıldığımı görü-
yorsanız siz de öyle kılın”228; “Haccın menâsikini benden alın”229 
buyurmuşlardır. Mâlum olduğu üzere Kur’ân’da bu ibadetler defalarca 
emredilir, ancak ne zaman, nasıl ve ne kadar yapılacağı bazı işaretler 
dışında açıkça öğretilmez. Bunların tafsîlatlı beyânı Rasûlullah Efen-
dimiz’e bırakılır.

Ashâb-ı kiramdan İmrân b. Husayn t’in bu konudaki açıklaması 
çok güzeldir. İmrân t, Hz. Ömer zamanında Basra valisi olmuştu. 
Bir gün Müslümanlara sohbet ediyordu. Cemaatten biri, “Siz bize bazı 
hadisler okuyorsunuz, ama biz onları Kur’ân’da bulamıyoruz” dedi. 
İmrân t bu adamın sözüne kızdı ve ona, “Sen Kur’ân okudun mu?” 
diye sordu. Adam “Evet, okudum” dedi. Bunun üzerine İmrân t:

“–Peki, sen Kur’ân’da akşam namazının farzının üç rekât, yatsı 
namazının farzının dört rekât, sabah namazının farzının iki rekât, öğle 

228  Buhârî, Ezân 18; Edeb 27.
229  Ahmed, 3: 318; Müslim, Hac, 310.
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ve ikindi namazının farzlarının dörder rekât olduğunu gördün mü? 
Görmedin. Peki, siz bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrendiniz 
değil mi? İşte biz de bunları Allah Rasûlü’nden öğrendik” dedi.

İmrân b. Husayn t adama bir soru daha sordu: “Siz paranın ve 
koyunun kırkta birinin zekât olarak verileceğini Kur’ân-ı Kerîm’den mi 
öğrendiniz?” Adam “Hayır” dedi. İmrân t şöyle devam etti:

“–Peki, siz bunu kimden öğrendiniz? Bizden öğrendiniz değil mi? 
İşte biz de bunları Allâh’ın Nebîsi’nden öğrendik.”

İmrân b. Husayn t konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kullarım 
Kâbe’yi tavaf etsinler”230 âyet-i kerîmesini Kur’ân-ı Ker’im’de gö-
rüyorsunuz. Peki, tavafın yedi defa yapılacağını, tavaftan sonra Hz. 
İbrahim’in makamının arkasında iki rekât namaz kılınacağını Kur’ân-ı 
Ker’im’de bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Peki, siz bunları 
kimden öğrendiniz? Bizden öğrendiniz değil mi? İşte biz de bunları 
Rasûlullah’tan öğrendik.”

Sonunda o mecliste bulunan insanlar İmrân b. Husayn’e “Doğru 
söylüyorsun” diyerek hak verip teslimiyet gösterdiler.231

Bu misâlden açıkça anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz’in hadisi ve 
sünneti olmazsa Kur’ân-ı Kerîm lâyıkıyla anlaşılıp uygulanamaz. Hadis 
ve sünneti terkeden Müslümanlar dinlerini yaşayamazlar.

2. Kur’ân-ı Kerîm’de kapalı, mânâsı anlaşılamayan bazı âyet-i 
kerîmeler vardır. Rasûlullah Efendimiz r âyetteki bu kapalı yönleri 
îzah eder. Buna “Müşkilin tavzîhi” veya “Mübhemin tavzîhi” denilir. 
Meselâ:

اَلَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَلْم َيْلِبُسۤوا ۪ايَماَنُهْم ِبظُْلٍم اُۨوٰلِۤئَك َلُهُم اْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن
“Îman edip de îmanlarına bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, 

işte korkudan ve azaptan emniyet onlara âittir ve hidâyete erdirilmiş 
kimseler de onlardır”232 âyeti inince bu müslümanlara çok ağır geldi ve:

230  el-Hac 22/29.
231  Ebû Dâvûd, Zekât 2; İbn Ebî Asım, es-Sünen, 2: 372.
232  el-En‘âm 6/82.
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“–Ey Allâh’ın Rasûlü, bizden hangimiz nefsine zulmetmiyor ki?” 
dediler. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem r şöyle buyurdular:

“–Burada kastedilen sizin zannettiğiniz zulüm değildir. Burada 
Lokman u’ın oğluna hitaben söylediği: «Evlâdım! Allâh’a ortak 
koşma; çünkü şirk şüphesiz en büyük zulümdür»233 sözündeki zulüm 
kastedilmiştir.”234 Yani bu iki âyette “zulüm” kelimesi şirk anlamında 
kullanılmıştır. Ancak bu kelime her âyette ve hadiste aynı mânâda kul-
lanılmaz, yerine göre farklı mânâlar kastedilir. Bu konuya çok dikkat 
etmek, dâimâ işin ehline sormak gerekir.

3. Kur’ân-ı Kerîm’de, aslında kesinlikle öyle olmadığı hâlde, zâhiren 
bakıldığında sanki birbirine zıt mânâ ifade ediyormuş gibi gözüken bir 
kısım âyet-i kerîmeler vardır. Rasûlullah Efendimiz r, yaptığı açıklama-
larla bunların arasını telif etmiş, zihinlere takılan soruları cevaplamışlardır. 
Meselâ mü’minlerin cennete gireceğini vaat eden pek çok âyet-i kerîme 
vardır. Bununla birlikte;

َوِاْن ِمْنُكْم ِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعٰلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا

“Hem sizden cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, 
Rabbinin tatbikini kendi üzerine aldığı kesin bir hükümdür”235 âyeti, 
mü’min-kâfir herkesin cehenneme uğrayacağını haber verir. Rasûlullah 
r, âyette geçen “vürûd” kelimesinin “dühûl” yani “girmek” mânâsında 
olduğunu; ancak ateşin Hz. İbrâhim’e serin ve selâmet olduğu gibi, 
mü’mine serin ve selâmet olacağını bildirdiler. Peşinden;

ي الَّ۪ذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِل۪ميَن ۪فيَها ِجِثياًّ ثُمَّ نَُنّجِ

“Sonra takvâ sahiplerini kurtaracağız. Zâlimleri ise orada diz 
üstü çökmüş hâlde bırakacağız”236 âyetini okudular.237

233  Lokman 31/13.
234  Buhârî, Îman 23; Müslim, Îman 197.
235  Meryem 19/71.
236  Meryem 19/72.
237  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3: 328.
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Aynı âyetin îzâhıyla ilgili diğer bir rivayet de şöyledir: Rasûlullah 
Efendimiz r bir gün Hz. Hafsa’nın yanında:

“–İnşaallah ağacın altında bey’at eden Ashâb-ı Şecere’den hiç 
kimse cehenneme girmeyecek!” buyurmuşlardı. Bu söz üzerine aklına 
bir soru takılan Hafsa vâlidemiz:

“–Peki, yâ Rasûlallah Cenâb-ı Hak: “İçinizden hiçbiri istisna edil-
memek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır”238 buyuruyor. 
(Bu nasıl olacak?)” dedi. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r:

“–Allah Teâlâ şöyle de buyurdu” diyerek bir sonraki âyeti oku-
dular: “Sonra müttakî olanları kurtarırız da zalimleri dizleri üstü 
bırakırız.” (Meryem 19/72)

Böylece buradaki “cehenneme varmak”tan maksadın sırattan ge-
çerken cehennemin üzerinden hızla geçmek mânâsına geldiğini, yoksa 
içine girmek demek olmadığını îzâh etmiş oldular.239 Bu îzaha göre 
mü’minler cehennemde kalmayacak, üzerinden amellerinin durumuna 
göre kendilerine lütfedilen bir hızla geçip gidecekler ve onun sıcaklığını 
hissetmeyecekler, kâfirler ise orada kalacaklardır.

4. Kur’ân-ı Kerîm’de insanların kendi anlayış ve ictihadlarıyla 
sınırlandırılması mümkün olmayan hükümler vardır. Bunları görünen 
hâlleriyle uygulamak da zordur ve çok farklı tartışmalara yol açabilir. 
Neticede sıhhatli bir hükme de varılamaz. İşte Rasûlullah r yaptığı 
açıklamalarla bu buyruklara bir sınır getirmişlerdir. Buna “Mutlakın 
takyîdi” denilir. Meselâ âyet-i kerîmede;

 
ِط اًء ِبَما َكَسَبا َنَكالً ِمَن اللّٰ اِرَقُة َفاْقَطُعٓوا اَْيِدَيُهَما َجَزٓ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

ُ َع۪زيٌز َح۪كيٌم َواللّٰ

“Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, 
Allah’tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet 

238  Meryem 19/71.
239  Bkz. Ahmed, 6: 285, 362, 420; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 163; Nevevî, el-

Minhâc, 16: 58.
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sahibidir”240 buyrularak hırsızın elinin kesilmesi emredilmiştir. Fakat 
burada;

ü Sağ elin mi sol elin mi kesileceği,

ü Omuzdan mı, dirsekten mi, bilekten mi, el ayasından mı kesile-
ceği söylenmemiştir. Yani kesme fiiline bir sınır getirilmemiştir.

ü Ayrıca el kesmek için ne kadar malın, nereden ve ne şekilde 
çalınması gerektiği de bildirilmemiştir. 

İşte Allah Rasûlü r hadîs-i şerîfleriyle bu konulara açıklık getirmiş 
ve “sağ elin bilekten itibaren kesileceğini” haber vermişlerdir.241

5. Kur’ân-ı Kerîm’de bazı umûmî hükümler vardır. Rasûlullah 
Efendimiz r bu hükümleri belirgin hâle getirir. Buna “Âmmın tahsîsi” 
denir. Meselâ âyet-i kerîmede; “Kesilmeden ölen murdar hayvan size 
haram kılındı”242 buyrulur. Acaba kesilmeden ölen bütün hayvanların 
eti haram mıdır, yoksa bunun istisnası var mıdır? Rasûlullah r balığı 
bu hükmün dışında tutar ve “balığın ölüsünün helâl olduğunu” bildirir.243

6. Allah Rasûlü r, bazen âyet-i kerîmelerde anlaşılması zor olan 
kapalı kelimeleri tefsir eder. Nitekim:

ِللَّ۪ذيَن اَْحَسنُوا اْلُحْسٰنى َوِزَياَدةٌ

“Güzel işler yapanlara daha güzel bir karşılık (hüsnâ), bir de 
ziyâde’si vardır…”244 âyetindeki “hüsnâ”yı cennet, “ziyâde”yi ise 
rü’yetullah (Allah Teâlâ’nın cemâlini seyretmek) olarak şöyle tefsir 
etmişlerdir:

“Cennet ehli Cennet’e girince Allah Tebâreke ve Teâlâ onlara:

«–Size artırmamı istediğiniz başka bir nîmet var mı?» diye 
sorar. Onlar:

240  el-Mâide 5/38.
241  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 12: 98-99.
242  el-Mâide 5/3.
243  Ebû Dâvûd, Tahâret 21; Tirmizî, Tahâret 52.
244  Yûnus 10/26.
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«–Yâ Rabbi! Yüzümüzü ak etmedin mi? Bizi Cennet’e koyup 
Cehennem’den kurtarmadın mı, (daha ne isteyelim)?!» derler.

İşte o zaman Allah Teâlâ perdeyi kaldırır (ve Cemâlullâh’ı 
seyrederler). Onlara, Rab’lerine bakmaktan daha sevimli bir nîmet 
verilmemiştir.”

Bir rivayete göre de Efendimiz bu açıklamasının ardından: “Güzel 
işler yapanlara daha güzel bir karşılık (hüsnâ), bir de ziyâde’si 
vardır” âyetini okumuşlardır.245

Yine Rasûlullah r:

 َراَن َعٰلى ُقُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن
۔
َكلَّ َبْل

“Hayır! Doğrusu onların yaptıkları günahlar, kalpleri üzerinde 
pas tutmuştur”246 âyetini şöyle tefsir etmişlerdir:

“Kul bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. 
Şâyet o günâhı terk edip istiğfâra sarılarak tevbeye yönelirse kalbi 
cilâlanır. Böyle yapmaz da tekrar günahlara dönerse, siyah noktalar 
artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. İşte Hak Teâlâ Hazretle-
ri’nin «Hayır! Doğrusu onların yaptıkları günahlar, kalpleri üzerinde 
pas tutmuştur» diye zikrettiği durum budur.”247

7. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r, bazen tilâvet buyurduğu âyetlerin 
mânâlarını tekit edecek îzahlarda bulunurlardı. Nitekim:

َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِفۚ
“Kadınlarla hoşça ve güzelce geçinin”248 âyetinin mânâsını tekit 

babında şöyle buyururlar:

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet edin! Onlara şefkat 
ve sevgi ile muâmele edin! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı 
tavsiye ederim…”249

245  Müslim, Îman 297-298; Tirmizî, Tefsîr, 11, Cennet 16.
246  el-Mutaffifîn 83/14.
247  Tirmizî, Tefsîr 83/3334.
248  en-Nisâ 4/19.
249  Müslim, Hac 147; Ebû Dâvûd, Menâsik 56; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 30.
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8. Rasûl-i Ekrem Efendimiz r, bazen de âyetten kastedilen maksadı 
tayin ederlerdi. Nitekim:

ا ْحٰمُن ُودًّ اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّ ِانَّ الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

“Îman edip sâlih ameller işleyenler için Rahmân olan Allah, 
gönüllerde bir sevgi yaratacaktır”250 âyetini şöyle îzah buyurmuşlardı:

“Yüce Allah bir kulu sevdi mi, Cibril’e: «Ben filânı sevdim, sen 
de onu sev» diye nidâ eder. Bunun üzerine o da semâda nidâ eder. 
Son ra ona olan sevgi yeryüzündekiler arasına kadar iner. İşte yüce 
Allâh’ın: «Onlar için Rahman gönüllerde bir sevgi yaratacaktır» 
buyruğu bunu anlatır.”251

Rasûlullah r Efendimiz’in Kur’ân-ı Kerîm’in tefsirine dair açıkla-
maları çoktur. Bunları konuyla ilgili kaynaklarımızda görebiliriz. Meselâ 
Taberî’nin Câmiu’l-beyân ve İbn Kesir’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm 
isimli tefsirlerine bakabiliriz. Zikrettiğimiz misallerden anlaşıldığı üzere 
Kur’ân-ı Kerîm’in doğru bir şekilde anlaşılması, murâd-ı ilâhînin tespiti 
ve bunlara uygun olarak istikâmet üzere bir kulluk ancak Rasûlullah r 
Efendimiz’in hadis ve sünneti ile mümkün olabilir. Bunlar olmadan ne 
Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamak ne de İslâm’ı istikâmet üzere yaşamak 
mümkün değildir.252

7. Kur’ân Eğitimine Ehemmiyet Vermek
İnsan için eğitim çok mühimdir. Faydalı alışkanlık ve kâbiliyetleri 

hep eğitimle kazanır. Kur’ân-ı Kerîm gibi ebedî saadeti kazandıran 
büyük bir kitaptan hakkıyla istifade edebilmesi için de onun eğitimini 
alması gerekmektedir. İnsanlar kendi hâllerine bırakıldıklarında Kur’ân’ın 
ehemmiyetini idrak edemeyebilir veya hakikatlerine eremezler de bü-
yük bir hayırdan mahrum kalırlar. Bu sebeple Allah Rasûlü r yanında 
bulunan ashâbının ve kendisine gelen heyetlerin Kur’ân ve Sünnet’i 

250  Meryem 19/96.
251  Buhârî, Edeb 41; Müslim, Birr 157.
252  Bu konuda tafsîlat için bkz. Mehmed Yaşar Kandemir, Hadis Karşıtları Ne 

Yapmak İstiyor (İstanbul: Tahlil Yayınları, 2018).
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öğrenmeleri husûsuna çok ehemmiyet verirlerdi. Müsait olurlarsa 
bizzat kendileri ilgilenir, bir işle meşgul iseler ashâbından ehil olanları 
bu mühim vazifeye vekîl tâyin ederlerdi.253 Medîne’ye gelen heyetler 
geri dönerken onlardan, burada öğrendikleri şeyleri memleketlerinde 
öğretmelerini isterlerdi.254 Umeyr bin Vehb, Medîne’ye gelip, gördüğü 
bir mûcize karşısında müslüman olduğunda Rasûlullah r ashâbına:

“–Kardeşinize dînini iyice anlatınız! Kendisine Kur’ân okuyup 
öğretiniz!..” buyurmuşlardı.255

İbn-i Mes’ûd t şöyle demiştir:

“Kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’a yemîn ederim, Allâh’ın 
kitâbından hiçbir sûre indirilmemiştir ki ben onun nerede nâzil olduğunu 
bilmeyeyim. Yine Allâh’ın kitâbından hiç bir âyet indirilmemiştir ki ben 
onun kimin hakkında nâzil olduğunu bilmeyeyim. Bir kimsenin Allâh’ın 
kitâbını benden daha iyi bildiğini duysam ve deveyle ona ulaşmak da 
mümkün olsa, hiç durmaz hemen yola düşerim.”256

Rasûlullah r Vedâ Haccı esnâsında:

“–Ey insanlar! İlim sizden alınmadan ve ortadan kaldırılmadan 
evvel ondan nasîbinizi alınız!” buyurmuşlardı… Bir bedevî şöyle sordu:

“–Yâ Nebiyyallah! İlim bizden nasıl kaldırılır? Ellerimizde Mushaf 
nüshaları mevcut, onu bütün muhtevâsıyla öğrendik, kadınlarımıza, 
çoluk çocuğumuza ve hizmetçilerimize de öğrettik…”257

Sahâbînin bu suali bize, ashâb-ı kirâmın Kur’ân-ı Kerîm’i yazma, 
öğrenme ve öğretme gayretlerinin ne safhada olduğunu göstermek-
tedir. Üstelik bir de bu sahâbî şehirde yaşayan biri değil, dağlarda ve 
çöllerde çobanlık yapan, zor şartlarda hayat süren bir insan. Buna 
rağmen Kur’ân-ı Kerîm’i âilelerinden sonra hizmetçi ve kölelerine kadar 
öğrettiklerini söylüyor.

253  Ahmed, 2: 157; 5: 324; Buhârî, Teheccüd, 25; Müslim, Salât, 60.
254  Bkz. Ebû Dâvûd, Ramadân, 9; Nesâî, Ezân, 8; Ahmed, 3: 432.
255  İbn-i Hişâm, 2: 306-309; Vâkıdî, 1: 125-128; İbn Sa‘d, 4: 199-201; Heysemî, 

8: 284-286.
256  Buhârî, Fedâilu’l-Kurân, 8.
257  Ahmed, 5: 266; Heysemî, 1: 200. Krş. Tirmizi, İlim 5/2653.
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Ashâb-ı Suffe’ye muallim tâyin edilen Ubâde bin Sâmit t, insan-
lara Kur’ân ve yazı öğrettiğini ifade eder. O ve diğer sahâbîler, dışarıdan 
gelen insanları evlerine misâfir eder, onlara ikram ve ihsanlarda bulunur 
ve Kur’ân-ı Kerîm öğretirlerdi.258 Nitekim yine Ubâde t şöyle demiştir:

“Rasûlullah r çoğu zaman meşgul edilirlerdi. Ona bir muhâcir 
geldiğinde onu bizden birine teslim eder, o da ona Kur’ân öğretirdi. 
Yine bir defasında Rasûlullah r bana bir adam vermişti. Evde benimle 
birlikte kalırdı, âilemin yemeğinden ona yedirirdim. Ben ona Kur’ân 
öğretiyordum…”259

Diğer bir rivayette o, “Ashab-ı suffeden bazı insanlara yazı yazmayı 
ve Kur’ân’ı öğrettim” demiştir.260 Bu rivayetler onların ne kadar yoğun 
bir eğitim faaliyeti içinde olduğunu göstermektedir.

Übey bin Kâ‘b t da Medîne-i Münevvere’ye gelen heyetlere 
Kur’ân ve fıkıh öğretirdi.261

Rasûlullah r, Abbâd bin Bişr t’i Benî Mustalik kabilesinin 
zekâtlarını toplamak üzere göndermişti. Abbâd t Mustalikoğulları’nın 
yanında on gün kaldı. Onlara Kur’ân-ı Kerîm okuttu, İslâm’ın esasla-
rını ve ahkâmını öğretti. Daha sonra kendilerinden memnûn kalarak 
Rasûlullah Efendimiz’in yanına döndü.262

Demek ki Müslümanların devlet başkanından, memuruna, kuman-
danından askerlerine kadar herkes Kur’ân ve din eğitimi için gayret 
ediyordu. İşte meşhur kumandan Hâlid bin Velid… Rasûlullah onu bir 
sefere göndermişlerdi. Hâlid t oradan Allah Rasûlü’ne yazdığı mek-
tupta, Benü’l-Hâris kabilesini İslâm’a dâvet ettiğini, onların da toptan 
İslâm’a girdiğini haber verdikten sonra şöyle devam eder:

“Bu kabilenin içinde ikâmet ediyorum, onlara Allâh’ın emrettiği 
şeyleri söylüyor, nehyettiklerinden sakındırıyorum. Allah Rasûlü’nün 
bundan sonra nereye gideceğimi bildiren mektubu gelinceye kadar 

258  Bkz. Ebû Dâvûd, Büyû’, 36/3416; İbn-i Mâce, Ticârât, 8; Ahmed, 5: 315, 324; 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 3: 160.

259  Ahmed, 5: 324.
260  Ebû Dâvûd, Büyû’, 36/3416.
261  İbn-i Sa‘d, 1: 316-317, 345; Vâkıdî, 3: 968-969.
262  İbn Sa‘d, 2: 161-162; Makrîzî, İmtâu’l-esmâ‘, Beyrut 1420, 2: 42.
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onlara İslâm’ın esaslarını ve Peygamber Efendimiz’in Sünnet-i Seniy-
ye’sini öğreteceğim. Ve’s-selâmu aleyke yâ Rasûlallah!”263

Allah Rasûlü r, hicretin 8. yılında Amr bin Âs’ı Umman kralı Cey-
fer’le kardeşi Abd’e göndermişlerdi. Amr, onları İslâm’a dâvet edecekti. 
Allah Rasûlü r, Kur’ân-ı Kerîm’i çok iyi okuyan ve bilen sahabîlerden 
Ebû Zeyd el-Ensârî’yi de onunla birlikte gönderdiler. Umman halkı 
kelime-i şehadet getirmeyi kabul ederek Allâh’a ve Rasûlü’ne boyun 
eğecek olurlarsa, Amr bin Âs orada yönetim işleriyle uğraşacak, müslü-
man zenginlerden sadaka ve zekâtlarını toplayarak yoksullara dağıtacak, 
mecusilerden (ateşe tapanlardan) cizye alacak, müslümanlar arasındaki 
dâvâları da hâlledecekti. Ebû Zeyd ise; namaz kıldıracak, halka İslâm’ı 
anlatacak, Kur’ân-ı Kerîm’i ve sünnetleri öğrete cekti.264

Yine Rasûlullah r Muâz ibn-i Cebel ile Ebû Mûsâ el-Eş’arî’yi ye-
men’e gönderdiler. Onlara insanlara Kur’ân öğretmelerini emrettiler.265

Hz. Ömer t, hilâfeti zamanında Yezit bin Abdullah’ı merkezden 
uzakta yaşayan bedevilere Kur’ân öğretmek için gönderdi ve bedevî 
kabilelere giderek öğrenim derecelerini tespit için Ebû Süfyan’ı da 
müfettiş tayin etti. O ayrıca Medîne’de çocuklara Kur’ân öğretmesi için 
üç sahabîyi vazifelendirip her birine aylık 15 dirhem maaş bağladı ve 
yetişkinler de dâhil herkese kolayından en az beşer âyet öğretilmesini 
emretti.266

Hz. Ömer t, Şam vâlisinden gelen talep üzerine Muaz bin Cebel, 
Ubâde bin Sâmit ve Ebu’d-Derdâ’yı oraya Kur’ân-ı Kerîm’i ve dînin 
ahkâmını öğretmek üzere gönderdi. Onlara:

“–Tebliğ ve tâlime Humus şehrinden başlayın. İnsanları farklı isti-
datlarda bulacaksınız. Bazıları vardır ki çok çabuk kavrar. Böylelerini 
tesbit ettiğinizde insanların bir kısmını Kur’ân öğrenmeleri için onlara 
yönlendirin. Humus’ta belli bir ilerleme kaydettikten sonra biriniz orada 
kalsın, biriniz Şam’a, diğeriniz de Filistin’e gitsin” tavsiyesinde bulundu. 

263  Muhammed Hamîdullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut 1985, s. 165-166.
264  Bkz. İbn-i Hişam, 4: 279; İbn Sa‘d, 1: 262, Belâzurî, Fütûhu’l-büldân, 1: 92; 

Taberî, Târih, 3: 139; İbn-i Esîr, Kâmil, 2: 272.
265  Ahmed, 4: 397.
266  Prof. Dr. M. M. el-A’zami, Kur’ân Tarihi, s. 127.
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Bu güzîde sahâbîler Humus’ta bir süre birlikte hizmet ettikten sonra 
Ubâde orada kaldı, Ebu’d-Derdâ Şam’a, Muaz bin Cebel de Filistin’e 
gitti. Muâz t Filistin’de vebâdan vefât edince bu sefer Ubâde t 
oraya geldi. Ebu’d-Derdâ t ise hayatının sonuna kadar Şam’da kaldı.267

Ebu’d-Derdâ t Şam’da uzun süre yaşadı ve orada çok meşhur 
bir ilim halkası kurdu. Talebelerinin sayısı 1600’ü aşıyordu. Onları onar 
kişilik gruplara ayırır, toplu olarak ve grup grup dersler verirdi. Sabah 
namazını kıldıktan sonra hemen derse başlardı.268 Benzer metodlar 
başka sahâbî ve tâbiîn tarafından diğer şehirlerde de tatbik ediliyordu.269 
Ebû Mûsâ el-Eş‘arî t Basra’da halka ders verirdi. Saflar arasında bir 
o yana bir bu yana giderdi. Onlara secde âyeti de öğretir ve sonunda 
tek secde yapardı.270

İslâm’ın ilk günlerinden itibaren günümüze kadar ömrünü Kur’ân’a 
vakfetmiş nice âlim ve hocalarımız olmuştur. Bunların pek çoğu isimsiz 
kahramanlardır. Sadece kayda geçirilen ve bilinenleri anlatmak istesek 
ciltler tutar. Bunlardan bir misal daha zikretmek istiyoruz: Büyük kıraat 
imamlarından Ebû Mansûr Hayyât (v. 499) senelerce Kur’ân öğretmiş, 
Zehebî’nin tâbiriyle nice ümmetler kendisinden Kur’ân öğrenmişlerdi. 
Akşam ile yatsı namazı arasında Kur’ân’ın yedide birini okumayı vird 
edinmişti. Keramet ehli bir insandı. Uzun seneler Allah rızası için âmâ 
insanlara Kur’ân ezberletti. Kendisi okuyarak telkin yoluyla onlara 
ezberletiyordu. Ayrıca onların ihtiyaçlarını karşılamak için de gayret 
eder, infaklarda bulunurdu. Sadece âmâ talebelerinin sayısı yetmişe 
ulaşmıştı. Vefatından sonra rüyada görüldü, “Allah, çocuklara Fâtiha 
öğrettiğim için beni mağfiret eyledi” dedi.271

Osmanlı padişahlarından Mehmed Reşâd, saraydaki çocukların 
Kur’ân ve dinî bilgileri okumaları için bir hoca tutmuştu. Ders görecek 

267  İbn Sa‘d, 2: 357.
268  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, 2: 344-346.
269  Belazuri, Ensâb, 1: 110; Hâkim, 2: 240, 300; Firyâbî, Fedâilü’l-Kur’ân, s. 129. 

Krş. Müslim, Müsâfirîn, 280; İbn-i Abdilberr, el-İstîâb, 3: 1173/1907; Hatîb el-
Bağdâdî, Târîh, 6: 147/2634; Vekî, Ahbâru’l-Kudât, 2: 5, 150; Zehebî, Siyer, 
16: 161.

270  Serahsî, Mebsût, 2: 6.
271  Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, 19: 222-224.
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şehzade ve sultanlardan bir kısmının annesi olan Ünsiyar Hanım 
Kur’ân tâlimine gösterdikleri ihtimamın bir göstergesi olarak hocaya:

“–Merak etmeyin! Bu hususta ne ihtiyâcınız varsa derhal tedâ-
rik olunacaktır. Yalnız sizden ricâm şudur: Dershâneden içeri girer 
girmez sultanlık yoktur. İstediğiniz gibi kendilerine muâmelede 
serbestsiniz. Şevketmeâb Efendimiz’in irâdeleri ile evvelâ Kur’ân-ı 
Azîmüşşan hatmedilecek, ondan sonra mektep derslerine başlana-
caktır” tembihinde bulundu.272

Saray hatıralarını yazan Safiye Hanım, Kur’ân eğitiminin sâdece 
küçüklerle sınırlı kalmadığını Sultan Reşad’ın da Allâh’ın Kelâm’ı 
ile dâima beraber olduğunu ve çok güzel Kur’ân okuduğunu bildir-
mektedir. Pâdişah, Kur’ân’la öylesine ünsiyet kazanmış ki gâyet 
yumuşak tabiatlı olmasına rağmen haklı olarak birine hiddetlendiği 
vakit derhal abdest alıp Kur’ân-ı Kerîm okumaya başlarmış. Buna 
rağmen öfkesi geçmezse bir de namaza dururmuş.273

Safiye Hanım’ın anlattığı şu hâdise, o zamanda yaşayan yediden 
yetmişe bütün insanların Kur’ân’a olan aşklarını daha açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır:

“Ziyaeddin Efendi’nin haremlerinden Meleksiran Hanıme-
fendi’nin büyük vâlidesi Kur’ân-ı Kerîm’i az bilirlermiş. Bilgisini 
tamamlamak arzusunda olduğunu bana söylediler. Bittabi büyük 
bir memnuniyetle hizmetine âmâde olduğumu bildirdim. Bu ihtiyar 
hanım Kur’ân-ı Kerîm’i hatmedinceye kadar iki defa gözlüklerinin 
camını değiştirmiş ve büyütmüştü. Vakayı Padişaha nakletmişler, 
pek mütehassis olmuş:

«–Bu büyükhanımın hatim cemiyetini bizzat yaptıracağım. Mu-
tantan bir hatim cemiyeti isterim. Muallime hanıma da böylece bunu 
selamlarımla birlikte söyleyiniz!» demiş.”274

Kemaleddin Altıntaş Hocamız’ın anlattığı şu hâtıra da hakikaten 
ibret alınacak bir hizmet örneğidir:

272  Safiye Ünüvar, Saray Hâtıralarım, s. 14
273  Safiye Ünüvar, Saray Hâtıralarım, s. 46-47.
274  Safiye Ünüvar, Saray Hâtıralarım, s. 53.



  kİtabımız kur'ÂN

420

“Trablusgarplı Tevfik Uysalel isimli bir hocam vardı. Çocukken 
Türkiye’ye gelip yerleşmişler. Kuleli Askerî lisesinde okumuş, Topçu 
Binbaşı idi. İstanbul Aksaray’da otururdu. Kuvvetli bir hafızdı. Emekli 
olduktan sonra benim hafızlık hocam Tevfik Efendi’den Aşere-Takrib 
okudu. İki hocamın ismi de Tevfik idi. Emekli binbaşı olan hocam ken-
disini İslâm’a vakfetmiş bir insandı. Köylere gider, hoş-beşten sonra;

“–Komşular, ben sizin köyünüzü çok sevdim, kiralık bir odanız var 
mı?” der, orada bir oda kiralardı. Ardından, köyde kimi görürse ona:

“–Sen Kur’ân okumasını biliyor musun?” diye sorardı. “Yok bil-
miyorum” derse;

“–Peki, öğrenmek ister misin, ben sana Kur’ân öğreteyim” derdi. 
Hemen münasip bir yere oturur, öyle sınıf, oda filan aramazdı, başlardı 
Kur’ân öğretmeye. Şöyle küçük bir çantası vardı. Ona bir şeyler koyup 
gelir, bir hafta onunla idare ederdi. Haftada bir evine gider, çantasına bir 
şeyler koyup getirirdi. Bir de köyden parayla süt alır, parasız kimseden 
bir şey kabul etmezdi. Köylüler yemeğe dâvet ettiklerinde “Ben öyle 
doldur-boşalt yapmayı pek sevmem” diyerek kabul etmezdi. Çantasında 
getirdiği peynir ekmekten çok az bir şey yiyerek idare ederdi. O köyde 
birkaç ay kaldıktan sonra:

“–Komşular Allâh’a ısmarladık!” deyip yola düşerdi. Köylüler:

“–Ooo hocam, dur bakalım, daha yeni yeni tanışıyoruz!” diye 
gitmesini istemezler. Hocam:

“–Kur’ân öğrenmek isteyen kaldıysa tamam, durayım. Kalmadıysa 
haydi Allâh’a ısmarladık” deyip başka bir köye giderdi. Sonra ben o 
hocamdan Arapça okudum.”

İnsanların bu kısacık dünya hayatını Kur’ân’dan mahrum olarak 
tamamlayıp gitmelerine kayıtsız kalamayız. Uyanmış olan insanların 
uyuyanları uyandırmaları boyunlarının borcudur. Aynı zamanda Al-
lâh’ın kendilerine ihsân ettiği büyük nimetin bir şükrüdür. Bu şükrü eda 
etmedikleri takdirde Allah katında sorumlu olacaklardır. Yüce Rabbi-
miz bilenlerin bilmeyenlere öğretmesini, bilmeyenlerin de bilenlerden 
öğrenmesini emretmektedir. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenip 



421

kur’ÂN-ı kErÎm’E karŞı VazİFELErİmİz     

öğretmek için bütün gücümüzü sarfetmeli, devlet ve millet olarak bütün 
imkânlarımızı seferber etmeliyiz.

7.1. Kur’ân-ı Kerîm Hizmetlerinin Kıymet ve Şerefi

Kur’ân öğreten ve öğrenen mü’minlere şeref olarak Allâh’ın ah-
lâkıyla ahlâklanma yoluna girmiş olmaları yeter. Onların bu gayretleri 
değerli meleklerle seçilmiş rasüllerin faaliyetlerine benzemektedir. Şöyle 
bir düşünelim: Kur’ân’ın ilk muallimi Rahmân olan Allah Teâlâ’dır.275 
İkinci muallim, meleklerin en efdali, en kuvvetlisi ve en değerlisi olan 
Cebrâil u’dır. Cenâb-ı Hak onu Rasûlullah r Efendimiz’e Kur’ân’ı 
öğretmesi için göndermiştir.276 Yine bu arada Allah’tan rasüllerine 
vahiy getiren, elçilik yapan diğer kıymetli, şerefli, fazîletli, güzel ahlâklı 
ve seçkin Sefere melekleri yer alır.277 Bunlardan sonra da Kitab’ı ve 
hikmeti öğretme vazifesini Allah Rasûlü r üstlenmiştir.278 İşte Kur’ân 
hizmetlerine koşan insanlar, Allâh’ın, Rasûlü’nün ve en şerefli melekle-
rinin meşgul olduğu bir işle uğraşmaktadırlar. Bu sebeple Rasûlullah r:

“Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir”, “Şüphesiz 
ki sizin en fazîletliniz Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir” buyurmuş-
lardır.279

Kur’ân’ı hem öğrenen hem öğreten mü’min daha fazîletlidir. Çün-
kü o hem kemâle yürüyor, hem de insanları kemâle erdirmeye gayret 
ediyor demektir. Böyle bir insan şu âyette medhedilen müslümanların 
başında gelmektedir:

“Allâh’a dâvet eden, sâlih amel işleyen ve «Şüphesiz ben Müs-
lümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet 41/33)

Zira Kur’ân öğretmek, Allâh’a çağırmanın en fazîletli yoludur.

Bu müjdeye nâil olmak isteyen Ebû Abdurrahmân es-Sülemî (ö. 
73/692 [?]), Hz. Osman’ın hilâfetinde Kûfe mescidinde Kur’ân ve kıraat 

275  er-Rahmân 55/2.
276  en-Necm 53/5.
277  Abese 80/15-16; Taberî, Câmiu’l-beyân, 24: 221-222; İbn Kesîr, Tefsîr, 8: 321.
278  el-Bakara 2/129, 151; Âl-i İmrân 3/164; el-Cum‘a 62/2.
279  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Ebû Dâvud, Vitr, 14; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; 

İbn Mâce, Mukaddime, 16; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2; Ahmed, 1: 153.
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okutmaya başlamış, Haccâc’ın günlerine kadar kırk sene bu hizmetine 
devam etmiştir. “Beni şu yerimde oturtan bu hadistir” diyerek yukarıdaki 
hadîs-i şerîfi nakledermiş.280

Rasûlullah Efendimiz r bu hizmetlere koşan mü’minlerin cihâd 
etmiş gibi sevap kazanacağını beyan buyurmuşlardır:

“Kim benim bu Mescidim’e bir ilim öğrenmek veya öğretmek 
için gelirse o Allah yolunda cihâd eden kişi mesâbesindedir. Kim de 
bunun dışında bir maksatla gelirse o da başkasının malına bakan 
kimse gibidir.”281

Kur’ân öğreten kimselere bunun sevabı vefatlarından sonra da gider. 
Öğrettikleri kimseler veya onların öğrettiği diğer insanlar Kur’ân’ı oku-
yup onunla amel ettikçe bu bilgileri öğreten herkes bunun sevabından 
hissesini alır. Allah Rasûlü r bunu şöyle haber vermişlerdir:

“Vefâtından sonra mü’mine sevabı ulaşan amel ve haseneleri 
arasında şunlar da vardır: Öğretip neşrettiği ilim, geri bıraktığı sâlih 
evlâd, miras bıraktığı Mushaf, binâ ettiği mescid, yolcular için binâ 
ettiği ev, akıttığı nehir, sıhhatinde ve hayatında malından çıkarıp 
verdiği sadaka. Bunların sevabı, vefatından sonra da ona ulaşır.”282 
Diğer rivayette bunlara “açtığı su kuyusu” ile “diktiği meyve ağacı” 
da ilave edilmiştir.283

Kur’ân-ı Kerîm’e hizmetin kıymet, şeref ve aza metini daha iyi idrâk 
edebilmek için asr-ı saâdette yaşanan şu hâdiseye nazar edelim:

Rasûlullah Efendimiz r, bir talep üzerine Ri‘l, Zekvân, Usayye 
ve Benû Lihyân kabîlelerine Ensâr-ı Kirâm’dan, kendilerine “kurrâ” 
denilen yetmiş kadar Kur’ân muallimi göndermişlerdi. Bunlar, Bi’r-i 
Ma ûne de ni len ye re var dık la rın da, bu kabilelerin ihâ netine uğrayarak 
şehid edildiler. Rasûlullah r’e bu haber ulaşın ca çok üzüldüler. Hiçbir 

280  Bkz. İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6: 155/30302; Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; 
Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15/2907.

281  İbn-i Mâce, Mukaddime, 17. Bkz. İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 2: 148/7517; 
Ahmed, 2: 418.

282  İbn Mâce, Mukaddime, 20.
283  Beyhakî, Şuab, 3: 248; Heysemî, 1: 167
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şeye bu kadar üzüldükleri görülmedi. Tam bir ay o kâ til le re bed du âda 
bu lun dular.284

Enes t bu hâdiseyi şöyle anlatır:

Birtakım kimseler Nebiyy-i Ekrem r Efendimiz’e gelerek, “Bize 
Kur’ân’ı ve Sünnet’i öğretecek insanlar gönderseniz” dediler. Rasûl-i 
Ekrem r, içlerinde dayım Harâm’ın da bulunduğu, ensardan kendileri-
ne kurrâ denilen yetmiş kişiyi onlara gönderdi. Bunlar Kur’ân okuyor, 
geceleri onu aralarında müzâkere edip öğreniyorlardı. Gündüzleri ise su 
getirip mescide koyuyorlar, odun toplayıp onu satıyorlar, bedeliyle de 
Suffe ehline ve fakirlere yiyecek satın alıyorlardı. İşte Nebî r onlara bu 
kişileri göndermişti. Fakat gidecekleri yere varmadan önlerine çıktılar ve 
onları öldürdüler. Onlar: “Allahım! Bizim sana kavuştuğumuzu, senden 
râzı olduğumuzu ve senin de bizden râzı olduğunu Peygamberimiz’e 
ulaştır” dediler.

Bir adam Enes’in dayısı Harâm’a arkasından yaklaşıp mızrağını 
sapladı, hattâ vücûdunun bir tarafından öbür tarafına geçirdi. Bunun 
üzerine Harâm: “Kâbe’nin Rabbi’ne yemin ederim ki, kazandım” dedi. 
Bu hâdise üzerine Rasûlullah r:

“–Şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler. Onlar: «Allahım! 
Bizim sana kavuştuğumuzu, senden râzı olduğumuzu ve senin de 
bizden râzı olduğunu Peygamberimiz’e ulaştır» dediler” buyurdular.285

Ken di si ni binbir türlü ezâ ve cefâ eden insanlara bi le bed du â 
etmeyen Rah met ve Şef kat Pey gam be ri’ nin Kur’ân mu al lim le ri ne 
ihâ net eden kimselere bed du â etmesi, Kur’ân’a ih lâs la hizmet edenle-
rin, Allah Ra sû lü’nün na za rın da ne şe ref li bir mev kie sahip ol du ğu nu 
açıkça göstermektedir. Bu durum aynı zamanda Kur’ân hiz me tleri ne 
mâ nî olan la rın ne bü yük bir cü rüm iş le dik le ri nin de bir gös ter ge sidir.

Hz. Ali t de onların değerini bilirdi. Bir defasında o, Kûfe Mesci-
di’nden seslerin yükseldiğini duyunca ne olduğunu sormuştu. Kendisine:

“–Birtakım kişiler Kur’ân okuyor ve öğreniyorlar” denildi. Hz. Ali 
t:

284  Buhârî, Meğâzî, 28.
285  Buhârî, Cihâd, 9; Müslim, İmâre, 147.
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“–Ne mutlu onlara! Onlar Rasûlullah r nezdinde insanların en 
sevgilileri idi” dedi.286

İmam Ebû Hanîfe, oğlu Hammâd Fâtiha Sûresi’ni öğrendiğinde, 
hocasına beş yüz dirhem vermişti. O zamanlar bir koç, bir dirheme 
satın alınıyordu. Hocası bu cömertliği fazla buldu. Çünkü çocuk yalnız-
ca Fâtiha Sûresi’ni öğrenmişti. Bunun üzerine Ebû Hanîfe Hazretleri 
şöyle dedi:

“–Yavruma öğrettiğin sûreyi küçük görme! Eğer yanımda bundan 
daha fazlası olsaydı, Kur’ân’a hakkıyla hürmet edebilmek için onu sana 
hediye ederdim.”287

Yedi kıraat imamından biri olan Nâfi g (ö. 169/785), kendisine 
uzun ömür ihsân edilen insanlardan biri olduğundan yetmiş seneden 
fazla insanlara Kur’ân ve kıraat okutmuştu.288 Talebelerinden biri şöyle 
anlatır: Nâfi konuştuğunda ağzından misk kokusu gelirdi. Kendisine, 
“Okumak için her oturduğunda güzel koku mu sürünüyorsun?” dedim. 
“Hayır, koku kullanmıyorum. Bir defasında Nebiyy-i Ekrem r Efendi-
miz’i rüyamda gördüm. Benim ağzımdan Kur’ân okuyordu. O günden 
beri bu güzel kokuyu duyuyorum” dedi.289

Selahaddîn-i Eyyûbî (ö. 589/1193) kışlada dolaşırken babasının 
önünde Kur’ân okuyan bir çocuğa rastlamıştı. Çocuğun okuyuşunu 
beğendi ve ona yaklaşarak kendi yiyeceğinden bir parça verdi. Ayrıca 
kendisine âit olan tarlanın bir kısmını o çocuk ve babası için vakfetti.290

Bütün bu rivayetler Kur’ân eğitiminin ne büyük şeref ve kıymeti 
hâiz olduğunu gösteriyor. Bu şereften nasip alarak Hak katında kıymetli 
olan insanlar arasına katılabilmek için gayret etmek gerekir.

286  Heysemî, 7: 162.
287  Ebû Gudde, Fethu Bâbi’l-İnâye: 19; Muhammed Nûr Süveyd, Peygamberimizin 

Sünnetinde Çocuk Eğitimi: 119-120.
288  Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Ma’rifetü’l-kurrâi’l-

kibâr ale’t-tabakâti ve’l-a’sâr (Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1417/1997), s. 64; 
Tayyar Altıkulaç, “Nâfi’ b. Abdurrahman”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://
islamansiklopedisi.org.tr/nafi-b-abdurrahman (05.03.2019).

289  Zehebî, Ma’rifetü’l-kurrâ, s. 64.
290  Bundârî, Ebü’l-Feth Ali, en-Nevâdiru’s-Sultâniye (Sîretü Salâhuddîn), s. 9; 

Muhammed Nûr Süveyd, a.g.e: 120.
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7.2. Kur’ân-ı Kerîm Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Kur’ân, Allâh’ın mûcizevî kelâmı olduğu için onun eğitimine de, 
kıymeti ve fazîleti nisbetinde ehemmiyet vermek gerekir. Kur’ân 
eğitimi esnâsında riâyet edilmesi gereken birkaç hususa kısaca temas 
edelim:

– Kur’ân eğitimi esnâsında hoca, Allâh’ın kelâmını öğrettiğinin 
şuuru içinde olmalı ve talebelerine de bu şuuru öncelikle vermelidir. 
Kur’ân’ın azameti üzerinde tefekkür ederek onun eğitimi esnasında 
yüksek bir aşk, şevk ve heyecan içinde olmalıdır. Nitekim ashâb-ı 
kirâm, Kur’ân tâlimini büyük bir tâzimle îfâ ederlerdi. Abdullah bin 
Mes’ûd t birisine bir âyeti okutup öğretirken:

“–Bu âyet, üzerine Güneş’in doğduğu veya yeryüzünde bulunan her 
şeyden daha hayırlıdır” derdi. Sonra da bu sözünü Kur’ân-ı Kerîm’in 
her âyeti için tekrar ederdi.291

– Kur’ân’ın kıraati yanında ehemmiyeti, fazîletleri, hükümleri ve 
hikmetleri de anlatılmalıdır.

– Kur’ân eğitimini şefkat, merhamet ve muhabbet esası üzerine 
binâ etmelidir. Talebeye Kur’ân’ı sevdirmelidir. Kaba ve sert davranış-
lardan uzak durup, büyük bir tevazu ile öğrenciye yaklaşmalı, sıkıntıları 
varsa onları gidermeye çalışmalıdır.

– Bu eğitim faaliyetinin en büyük karşılığı olarak Allâh’ın rızâsını 
hedeflemeli, bu büyük mükâfatın kıymetini idrak etmeye çalışmalıdır. 
Allah Teâlâ’nın, kelâmıyla meşgul olanlar için hazırladığı ihsânları 
bilenler, bütün güçleriyle bu yolda koşar ve büyük fedâkârlıklar 
yaparlar.

– Kur’ân eğitimi esnâsında sabırlı ve hoşgörülü davranmalıdır.

– Hocanın eğitim usullerini ve çocuk psikolojisini öğrenmesi 
gerekir.

– Hocanın Kur’ân’ı iyi bilmesi, talebenin de kaliteli hocalardan 
eğitim alması gerekir. Hz. Ömer t bütün müslümanlara, Kur’ân-ı 

291  Heysemî, 7: 166.
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Kerîm’i, Peygamber r Efendimiz’den sahih bir senedle alan âlimlerden 
öğrenmelerini emrederdi. Kendisi de sabah namazlarında uzun uzun 
kıraatlerde bulunurdu. (Bir rekâtta 15, 16 sayfa okuduğu olurdu.) Bu 
uygulamasıyla müslümanların çokça Kur’ân dinleyerek bu hususta 
bir mahâret ve zevk-i selîm sâhibi olmalarını hedeflerdi. Ve insanları 
nahiv, i‘râb ve garib kelimeleri öğrenmeye teşvik ederdi ki Arapların 
konuşmalarını anlayabilsinler.292

– Anne-babalar evlatlarının durumunu dikkatle takip etmeli ve 
hocalara destek vermelidirler.

8. Kur’ân’ın Teblîği
Hidâyet, rahmet ve bereketlerle dolu bir kitap olan Kur’ân-ı Kerîm, 

Allâh’ın kullarına ikrâm ettiği muazzam bir ziyâfet sofrasıdır. İnsanların 
bu ziyafetten istifade edebilmesi için bazı dâvetçilerin çıkıp bu ilâhî 
ikrâmı insanlara haber vermesi, güzelliğini, ihtişâmını ve faydalarını 
anlatması gerekmektedir. Aksi takdirde pekçok insan yanlarında akıp 
giden âb-ı hayattan habersiz, sıcak çöllerde susuzluktan kavrularak 
can vereceklerdir. Allâh’ın yaratmış olduğu bu değerli insanları kurak 
çöllerden kurtarıp ebedîyyen suya kandırmak için mü’minlere büyük 
vazifeler düşmektedir. İnsanları Kur’ân’ın târif ettiği şekilde Kur’ân’a 
dâvet etmeli ve Kur’ân’ı onlara arzetmeliyiz.

Allah Teâlâ, Rasûlullah r Efendimiz’i Kur’ân-ı Kerîm ile teyid 
etmiş, ona dayanmasını ve kullarını onunla hakka dâvet etmesini 
emretmiş293 ve şöyle buyurmasını istemiştir: 

“İşte bu Kur’ân bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım 
diye vahyolundu.” (el-En‘âm 6/19)

Zira Kur’ân-ı Kerîm her yönüyle tesiri kuvvetli bir kitaptır ve 
insanların onunla hidayete ermesi daha kolaydır. Bu sebeple Rasû-
lullah r İslâm’a dâvet ettiği insanlara ve terbiye etmek istediği as-
hâbına dâimâ Kur’ân-ı Kerîm okuyup öğretmişlerdir. Bir meseleyi 

292  Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, 4: 222-229.
293  el-A‘râf 7/2; et-Tevbe 9/6; el-İsrâ 17/106; el-Enbiyâ 21/45; el-Furkân 25/52; 

el-Kasas 28/59; Kâf 50/45.
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îzah ederken o mevzuyla alakalı âyetleri okumuşlardır. Efendimiz’in 
hayatına baktığımızda onun Kur’ân’ı her vesileyle okuyup tebliğ ve 
tâlim ettiğini görürüz. Meselâ, bütün müslümanların toplandığı Cu-
ma hutbelerinde, sohbet meclislerinde ve birebir görüşmelerde hep 
Kur’ân-ı Kerîm kıraat edilirdi.294 Ancak şunu da hemen hatırlatalım 
ki o zamanki insanlar Kur’ân’ı işitince mânâsını anlıyor ve ona göre 
müteessir oluyorlardı. Bugün Kur’ân’ı okuyup, onu insanlara tâlim 
ve tebliğ ederken, muhâtapların anlayacağı dilde güzelce îzâh edip 
anlatma zarureti vardır.

Vahiy nâzil oldukça Rasûlullah Efendimiz r kendisine gelen 
âyetleri ve sûreleri önce erkek mü’minlere, daha sonra da kadınlara 
okurlardı.295 Ondan sonra da her fırsatta müşriklere anlatırlardı. Bir gün 
Rasûlullah r Mescid-i Haram’a girdikleri esnâda Kureyş müşriklerinin 
ileri gelenlerinden Velid bin Mugîre ve diğerlerinin Kâ’be’nin Hatîm 
kısmında oturduklarını gördüler. Varıp yanlarına oturdular. Kâ’be’nin 
çevresinde, tapılmak üzere dikilmiş, kurşunla sağlamlaştırılmış üç yüz 
altmış put bulunuyordu. O sırada, Nadr bin Haris de gelip yanlarına 
oturdu. Rasûlullah r konuşmaya başlayınca, Nadr bin Haris itiraz 
etti. Rasûlullah r, verdiği cevapla onu susturduktan sonra onlara 
Kur’ân’dan âyetler okudular.296

Hâlid el-Advânî t şöyle anlatır:

“Rasûlullah r’i, Sakif kabilesinin yardımını istemek üzere yanlarına 
geldiği zaman, Taif’in doğusunda, elindeki yay veya asâya dayanmış 
olduğu hâlde gördüm. Târık sûresini sonuna kadar okuduklarını işittim. 
Bu sûreyi câhiliye devrindeyken ve bir müşrik iken ezberledim. Sonra 
onu İslâm döneminde de okudum. Tâifliler beni çağırıp:

«–Şu adamdan dinlediğin şey ne idi?» diye sordular. Ezberlediğim 
sûreyi onlara okudum. Yanlarında bulunan Kureyşlilerden biri:

294  Bkz. Buhârî, Sücûdü’l-Kur’ân 10; Müslim, Cuma 34, 49-52, Müsâfirîn 142; Ebû 
Dâvûd, Büyû 36/3416; İbn-i Mâce, Salât 178; Ahmed, 3: 432, 4: 9; İbn-i Hacer, 
İsâbe, no: 2546 [Râfî‘ bin Mâlik mad.]; İbn-i İshâk, Sîret: 128…

295  İbn-i İshâk, Sîre, s. 128.
296  İbn Hişam, 1: 382; Taberî, Tefsir, 17: 96-97; İbn-i Kesîr, Tefsir, 3: 198-199; Ezrakî, 

Ahbâru Mekke, 1: 120-121; İbn Sa’d, 2: 136; Vâhidi, Esbâbü’n-nüzûl, s. 206.



  kİtabımız kur'ÂN

428

«–Biz adamımızı daha iyi biliriz. Onun dedikleri şeyin hak olduğunu 
bilseydik kendisine tâbi olurduk» dedi.”

Rasûlullah r Tâif’te on gün kaldılar. Sakif kabilesi eşrafından, 
yanına varıp konuşmadığı bir kimse kalmadı…297

Medîneli Enes bin Râfî, bir kısım gençle Mekke’ye gelmişti. 
Hazreç kabilesine karşı Kureyşlilerle andlaşma yapmak istiyorlardı. 
Rasûlullah r onların geldiklerini haber alınca hemen yanlarına vardı. 
Onlarla birlikte oturup: 

“–Size geliş sebebiniz olan işten daha hayırlısını söyleyeyim 
mi?” buyurdular. Gençler: 

“–Nedir o?” diye sorunca:

“–Ben Allâh’ın Rasûlüyüm. Allah beni kullarına gönderdi. 
Onları Allâh’a dâvet ediyorum. Allâh’a ibâdet etmelerini, O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmamalarını söylüyorum. Bu hususta Allah ba-
na kitap indirdi” diyerek İslâm’ı anlattı ve onlara Kur’ân-ı Kerîm’den 
bazı âyetler okudu. İçlerinden İyâs bin Muâz isminde bir genç çıktı: 

“–Arkadaşlar! Vallahi bu, geldiğiniz işten daha hayırlıdır” dedi. An-
cak arkadaşları tarafından hakâret ve eziyetlerle susturuldu. Medîne’ye 
döndüklerinde ise Buâs Savaşı başladı. Fazla zaman geçmeden İyâs bin 
Muâz vefât etti. Ölümü esnâsında başında bulunanlar, onun durmadan 
tesbihâtla meşgul olduğunu duydular. Müslüman olarak öldüğünden 
hiçbirinin şüphesi yoktu. Çünkü İyâs t, Rasûlullah r Efendimiz’i 
dinlediğinde İslâm’ı iliklerinde hissetmiş ve onu kabul etmişti.298

İlk Akabe görüşmesine iştirak eden Medîneli altı kişi, Efendimiz’in 
İbrahim sûresinin 35-52. âyetlerini okuması üzerine hidâyete kavuş-
tular.299

Rasûlullah r, müslüman heyetlere de Kur’ân okurlardı. İkinci Aka-
be’de bazı sahabiler konuşma yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz’e:

297  Ahmed, 4: 335; İbn Sa‘d, 1: 212; Heysemî, 7: 136; Diyarbekrî, Târîhu’l-hamîs, 
1: 302.

298  Bkz. Ahmed, 5: 427; Hâkim, 3: 199.
299  İbn-i Hişam, 2: 38-40; İbn Sa‘d, 1: 217-219; Heysemî, 6: 42.
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“–Ey Allâh’ın Rasûlü, siz de konuşun! Bizden, kendiniz için, Rab-
bin için istediğiniz sözü alın!” demişlerdi. Bunun üzerine Rasûlullah r 
onlara bir konuşma yaptılar ve Kur’ân-ı Kerîm okudular. Onları Allâh’a 
dâvet ve İslâm’a teşvik ettiler.300

Peygamber Efendimiz ve Râşid Halîfeleri, İslâm dünyasının muhtelif 
merkezlerine pek çok âlim sahâbîyi hoca olarak göndermişlerdir. Bu 
hocalar insanlara Kur’ân’ı ve sünnetleri öğretiyorlardı.301 Meselâ Mus‘ab 
bin Umeyr ile İbn-i Ümmi Mektûm v Medîne’ye muallim olarak gönde-
rildiler. Büyük bir gayretle İslâm’ı anlatıyor ve Kur’ân tâlim ediyorlardı.302 
Mus‘ab bin Umeyr t, Medîne’de Selîmeoğulları’nın eşrâfından olan 
Amr bin Cemûh’u da İslâm’a dâvet etmişti. Ona Yûsuf Sûresi’nin ilk 
sekiz âyetini okudu. Amr düşünmek için biraz mühlet istediyse de bir 
türlü karar veremedi. Bir müddet sonra oğlu ve arkadaşlarının yardı-
mıyla, ibâdet ettiği cansız nesnenin hiçbir şeye yaramadığını, kendini 
korumaktan dahî âciz olduğunu anladı ve şirk karanlığından İslâm’ın 
nurlu sabahına uyandı. İçinde bulunduğu dalâletten, kendisini Rasûlullah 
r vâsıtasıyla kurtaran Allâh’a şükretti. Daha sonra da kavmini İslâm’a 
teşvîk etti.303

Rasûlullah r Efendimiz ve ashâbı, her şeylerini Mekke’de bıraka-
rak Allah yolunda hicret etmiş ve Medîne-i Münevvere’ye gelmişlerdi. 
Rasûlullah r, Bedir Gazvesi’nden önce bir gün, hasta olan Sa’d bin 
Ubâde’yi ziyârete gitmek üzere bir merkebe binmiş, Üsâme bin Zeyd’i 
de terkisine almışlardı. Yolda, Abdullah bin Übey bin Selûl’ün de 
bulunduğu bir meclise uğradılar. Abdullah bin Übey o sırada henüz 
“müslüman oldum” diyerek bey’at etmemişti. (Küfrünü açıkça ortaya 
koyuyordu.) Meclis; müslümanlar, yahûdîler, puta tapan müşrikler olmak 
üzere muhtelif dinlere mensup kimselerden oluşuyordu. Abdullah bin 
Revâha da meclisteydi. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in bineğinin tozu mec-
lise ulaşınca, Abdullâh bin Übey burnunu elbisesinin ucuyla kapatarak: 

300  İbn Hişam, 2: 50; İbn Sa’d, 1: 222; Ahmed, 3: 461; Beyhakî, Delâil, 2: 446; İbn 
Esir, Üsdü’l-gâbe, 1: 207; Heysemî, 6: 44.

301  Dârimî, Sünen, 1: 135 (thk. Dahman); İbn Sa‘d, 6: 3.
302  Bkz. İbn-i Hişâm, 2: 43-46; Ahmed, 4: 284; Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46; Ebû 

Nuaym, Delâil, 1: 307; Heysemî, 6: 41.
303  İbn-i Hişâm, 2: 61-63; Zehebî, Siyer, 1: 182.
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“–Bizi tozutma!” dedi. 

Allah Rasûlü r onlara selâm vererek durdular, bineklerinden inip 
onları Allâh’a îmana dâvet ettiler ve Kur’ân okuyup Allâh’ı hatırlattılar. 
Onları ahiret azabıyla korkutup âhiret nimetleriyle müjdelediler.304

Âmir bin Sa’saa Oğulları’nın lideri Ebû Berâ, Hicretin 4. yılı Safer 
ayında Medîne’ye gelerek, Rasûlullah r’i ziyaret etmişti. Ebû Berâ, 
getirdiği iki atla iki deveyi hediye etmek istediyse de, Rasûlullah r onun 
hediyesini kabul etmediler ve:

“–Ebû Berâ! Ben müşrikten hediye kabul edemem. Eğer hediyeni 
kabul etmemi istiyorsan, müslüman ol!” buyurdular. İslâm’da neler 
olduğunu, Allâh’ın mü’min kullarına vaad ettiği sevap ve mükâfatları 
haber verip Kur’ân-ı Kerîm okudular. Ebû Berâ, İslâm’ı ne kabul etti 
ne de ondan uzaklaştı…305

Tebliğci, hangi muhatabına hangi âyetleri veya sûreleri okuyacağını 
iyi bilmelidir. Allah Rasûlü r, bu hususa büyük îtinâ gösterirlerdi. Muha-
tabının durumuna göre âyetler seçer ve onları okurlardı. Ashâbını da bu 
şekilde yetiştirmişlerdi. Hattâ Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, gönderdikleri 
elçilere, gittikleri bölge halkının dinî ve itikadî durumuna göre okuya-
cakları sûre ve âyetleri bildirirlerdi. Meselâ Himyer reisine gönderdikleri 
elçi Iyâş bin Ebî Rebîa’ya Beyyine sûresini okumasını emretmişlerdi.306

Rasûlullah r, İslâm’a dâvet için gönderdikleri mektuplara, muha-
taplarının inanç ve düşüncelerini göz önünde bulundurarak uygun bir 
veya birkaç âyet-i kerîme yazdırırlardı.307

Rasûlullah r, Hz. Cafer t ile birlikte Habeşistan’dan gelen hristi-
yanlara Yâsîn sûresini okudular. Onlar sûreyi sonuna kadar dinleyince 
îman ettiler.308

304  Buhârî, Tefsîr, 3/15. Krş. İbn Hişam, 2: 237.
305  Bkz. İbn Hişam, 3: 184; Vâkıdî, 1: 346; Taberî, Tarih, 3: 34; Beyhakî, 3: 329; 

İbn Esîr, 2: 171; Heysemî, 6: 128.
306  İbn Sa‘d, 1: 282.
307  Bkz. Buhârî, Tefsîr, 3.
308  Taberî, Tefsir, 7: 4 [el-Mâide 5/82]; Kastalânî, Mevâhib, 1: 292; Diyarbekrî, 

Târîhu’l-hamîs, 2: 31.
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kur’ÂN-ı kErÎm’E karŞı VazİFELErİmİz     

Mekke fethinden sonra Rasûlullah Efendimiz r insanlardan bey‘at 
alıyorlardı. Sıra kadınlara gelince onlara sözlü olarak bey’at şartlarını 
bildirdiler ve Kur’ân-ı Kerîm okudular.309

Bu şekilde Rasûlullah r devamlı Kur’ân’ın tebliğ ve tâlimi ile meşgul 
olurlardı. Ashâb-ı kirâmı da bu hâl üzere yetiştirmişlerdi. Bir defâsında 
İbn-i Abbâs v Basra’da ayağa kalkıp insanlara hitâb etmiş, onlara 
Bakara sûresini okuyup içindeki mevzûları îzâh etmişti.310

Bu hâdiseler, Kur’ân-ı Kerîm’in ne şekilde tebliğ edilip öğretilmesi 
gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeple günümüzdeki Müs-
lümanların öncelikle sağlam bir Kur’ân bilgisine sâhip olmaları, sonra 
da Allâh’ın kelâmını bütün insanlara ulaştırmaları gerekmektedir. Hattâ 
her müslüman, Rasûlullah r Efendimiz gibi canlı bir Kur’ân olmaya 
gayret etmeli, karakterinde yer etmiş olan Kur’ân ahkâm, ahlâk ve 
âdâbını her dâim insanlığa tevzî hâlinde olmalıdır.

309  Vâkıdî, Megâzî, 2: 850; İbn Sa’d, 8: 236; M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, Köksal 
Yayıncılık, 6: 440-444.

310  Hâkim, 2: 300/3083.
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SON SÖZ

Kur’ân-ı Kerîm hiç şüphesiz Allah kelâmıdır. En emîn yollarla 
yeryüzüne indirilmiş ve bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiştir. Târih 
boyunca ona düşmanlık eden en azılı inkârcılar bile onda herhangi bir 
noksan bulamamışlardır. İddiaları ancak iftiradan ibaret kalmıştır. O, 
mûcizevî üslûbu ve hârikulâde muhtevâsıyla insanlara en doğru yolu 
göstermeye devam etmektedir. Yakasını nefsinin ve şeytanın elinden 
kurtarabilen insaflı insanlar bu yola girerek ebedî saâdete nâil olurken, 
nefis ve şeytanın zebunu olan insanlar yanlış yollarda kaybolmaya 
devam etmektedirler.

Kur’ân-ı Kerîm Allah Teâlâ’nın kelâmı olması hasebiyle onun fazî-
letlerini saymakla bitiremeyiz. O, rûhu besleyen bir nûr, kalbe yağan 
sekînet ve rahmettir. Kula Rabbini tanıtan ve onu Yüce Mevlâsına 
yaklaştıran en doğru rehberdir. Kula düşen, Rabbinin kelâmına tâzimde 
bulunmak, onu hürmet ve muhabbetle okuyup anlamak, inceliklerine 
dalmak, aşk ve iştiyakla yaşamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Zira 
böylesine muazzam bir rehberi bulan insanların, onu diğer insanlara ve 
sonraki nesillere ulaştırmaya ve tanıtmaya gayret etmeleri, nâil oldukları 
büyük nimete şükrün en büyük tezahürüdür. Kur’ân-ı Kerîm’i ne kadar 
çok insana ulaştırabilirsek o kadar çok insanın ebedî kurtuluşuna sebep 
oluruz. Böylesine mühim bir hizmetin mükâfâtı da tabiî ki kendisi gibi 
büyük olacaktır.

yüce Rabbimiz, gece-gündüz Kur’ân-ı Kerîm ile daha fazla 
meşgul olmayı cümlemize lûtfeylesin! Kur’ân-ı Kerîm ile izzet, 
şeref ve saâdet bulmayı, onunla doğru yolda yürümeyi, onu diğer 
insanlara ulaştırmayı ve onun şefaatine nâil olmayı nasîb eylesin!

Âmîn!
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