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Hasenat Sanılan Amellerin Seyyiât Olma İhtimali
Bundan dolayı mütefekkirler ve düĢünürler, Kitâbüllah'm ve bilhassa Ģu âyet-i kerîmenin üzerinde çok durdular:
"Ve eğer bütün arzdakiler, bir misli de beraber, o zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın fenalığından
kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi; zuhur edip de kendilerine Allah'tan hiç hesap etmedikleri nesneler. 1
Zîrâ bu âyet-i kerîmenin tefsiri, âlimlerin buyurduğu üzere Ģöyledir: Onlar, bir çok ameller iĢlediler... ĠĢledikleri
amellerin hasenat (iyilikler ve hayır) olduğunu zannettiler ama o amellerin hakikatte seyyiât (kötülük, günah ve
isyan) olduğunu göreceklerdir. Bu onların amellerinin bu Ģekilde olmasını caiz görmelerindendir. Hayır
bekledikleri yerden kendilerine Ģer geliverdi. Bundan korktular.
Rivayet olundu: Muhammed bin Vâsi' (r.h.) bu âyet-i kerîmeyi okudu. Ve: "Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun
bana" dedi. Ölümüne kadar, hep bunu düĢündü ve bu sözleri terketmedi.
"Ve iĢ bitiriliversin (emir kaza olundu)"
Yâni onların helak olmalarıyla ilgili iĢler tamamlanmıĢtır ve ondan fariğ olundu. Bu cümle, "onlara gelmesi"
cümlesinin üzerine atıftır. Ġntizârın yerine dâhil olmuĢtur. Bu âyet-i kerîmede iĢin olup bittiği, (müzâri fiilden)
mâzî fiil'e geçilmiĢtir. Bu azabın, hakikatte meydana geleceğini beyan etmesi için, sanki Ģu an olmuĢ gibi beyan
etmektedir.
"Ve sâdece Allah'a" O'dan baĢkasına değil. "Halbuki bütün iĢler götürülür (döndürülür.)."
YaratılıĢlarının iĢleri ve amelleri, sâdece Allah'a döndürülür. Kıyamet gününde insanların arasında kâdî (hâkîm
olup hüküm verecek olan) sâdece Allah'tır. Ġnsanlara amellerine göre sevâb verir veya azaba duçar eder.
Mü'mine gereken, boyun eğme tarafında olup, hevâ, heves ve Ģeytanın adımlarından kaçınmasıdır. 2
Şeytanı Kovup Nefsi Dizginlemek Gerekir
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden rivayet olundu:
"Allahü Teâlâ hazretleri, ümmetimden Ģikâyetini izhâr etti (açıkça ümmetimi Ģikâyet edip) Ģöyle buyurdu: "Ben
onlar için ġeytanı (rahmetimden) kovdum; onlar ise bana isyan edip ġeytana itaat ediyorlar. 3
Sa'dî (k.s.) buyurdu:
Sır nerede? Onun ardındayim.
Onunla sâlih olup hakka yönelmekteyiz.
Dostun nazarı sana çok az yönelmektedir.
Senin yüzünden o düĢman oldu.
Fakat dostun ayağı az uğramaktadır. DüĢmana dost oldu.
Tâatın en büyüğü Ģeytanı kovmak ve dâima nefsi emmâreyi dizginlemektir.
Rivayet olunduğu gibi:
Adamın biri kırk sene oruç tuttu. Hacet ve ihtiyâcı için duâ etti. Bu ibadetiyle beraber duası kabul olunmadı.
Adam nefsini kötüledi. Ve Ģöyle dedi:
-"Ey Ģerrin kaynağı olan nefsimi Bu dualarımın kabul edilmemesi senin Ģerrindendir..."
Allahü Teâlâ hazretleri, o zamanın peygamberine vahyetti.
-"Senin nefsini öldürmen (terbiye etmen) benim için kırk yıllık orucundan daha sevimlidir."
Sa'dî buyurdu:
Kendisinde hayır ve iyilik bulunan bir yemek ve içmek;
dünyâperest olan Ömür boyu oruçtan daha iyidir. 4
Te'vîlât-I Nectniyye'den Tasavvufî Mânâlar
Bil ki, Allahü Teâlâ hazretlerinin:
"Ey o bütün imân edenleri Kâffeten (topluca) silm'e (taat ve teslimiyete) girin." Âyet-i kerîmesinde iki mânâ
vardır:
1- Umûmî mânâ,
2- Husûsî mânâ.
Umûmî mânâ, tüm imân edenlere hitaptır. Yâni zahirde, Islâmın Ģartlarına girdiğiniz gibi, bâtında da girin,
demektir. Bu Ģartlardan biri de Ģudur:
"Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu (zarar görmediği) kiĢidir. Muhacir, Allah'ın
nehyettiği (yasakladığı haram ve Ģüpheli) Ģeylerden hicret eden (ve kaçan) kiĢidir.5
"Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu (zarar görmediği) kiĢidir. Mü'min insanların
Ez-Zümer: 39/47
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/480-481.
Elimdeki kaynaklarda bu hadîs-i Ģerife rastlayamadım.
4
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/481-482.
5
Buharî hadis no: 9,
1
2
3

kendisinden emin olduğu, kanları ve mallan cihetinden kendisinde güvence duyduğu kiĢidir. 6
"Sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiği bir Ģeyi, kardeĢi için sevmedikçe îmân etmiĢ olamaz. 7
Mü'min insanların kendisinden emin olduğu kiĢidir. "Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim
olduğu (zarar görmediği) kiĢidir. Muhacir, kötülüklerden hicret edip, kaçınan kiĢidir. Nefsim yed-i kudretine
bulunan Allah'a yemin ederim ki, komĢusu Ģerrinden emin olmayan kiĢi Cennete giremez. 8
Husûsî mânâsı ise Ģudur: Hitabın husûsî olmasıdır. Ġnsanın ġahsıyla beraber zahirî ve bâtnî bütün organlarına
yönelik olmasıdır. Bu gerçeğe göre kiĢi, tüm erkânıyla fiilen Ġslâm'a girmelidir.
1-Gözleri bakmakla,
2- Kulağı dinlemekle.
3- Ağzı yemekle,
4- Ferci (tenasül organı) Ģehvetle, (1/326)
5- Eli tutup yakalamakla,
6- Ayakları yürümek ve girmekle.
iĢte bunlardan birinin Ġslama sokulması demek. Hakkın emirlerine teslim olması ve Allah'ın nehyettiklerinden
kaçınması demektir. Belki insan, mâlâya'nî olanları (yani dünyâ ve âhiretine faydası olmayan Ģeyleri) terketmeli
ve mutlaka kendisi için gerekli Ģeyleri yapmalıdır.
Zahirî olarak bütün organlarını ġeriate (Ġslama) sokmak, (Müslüman görüntüsünü vermek) münafıklara kolaydır.
Amma bâtınî organlarını Ģeriata sokmak ise, eski inançlarını yok etmek için bir savaĢ alanıdır. Bu ise baliğ olmuĢ
(manen ilerlemiĢ) ricalin mertebesidir.
Nefsinin Ġslama girmesi, nefsi küfürden ve nefsin kötü sıfatlarından çıkartmak, nefsin kendisine ülfet ettiği ve
alıĢkanlık haline getirdiği Ģeyleri tertekmesi ve Allahü Teâlâ hazretlerinin kendilerine husûsî hitabı olan, husûsî
kulların makamına dahil olmak için kendisine vacip ve gerekli olan ibâdetle mutmain olmalıdır. Allahü Teâlâ
hazretleri buyurdukları gibi:
"Ey o rabbine muti olan nefs-i mutmainnel Sen dön o rabbine hem râdıye olarak, hem merdiyye... Gir kullarım
içine, Gir Cennetime!"9
Kalbin Ġslama girmesi, kalbin nefsin rezil ahlakından tasfiye edilip arınması, temizlenmesi ve ruhun ahlaklarıyla
tamamen süslenmesiyle olur.
Ruhun Ġslama girmesi, ruhun, Allahü Teâlâ hazretlerinin ahlakıyla ahlaklanması, ezelî ahkâma teslim olması,
Allah'tan gayrisinden kat-i nazar etmek ve ilâhî cezbelerin tasarrufuyla Allah'tan baĢkasından (yâni mâsivâ'dan)
taallukunu (her türlü alâkayı) kesmekle olur.
Sırrın Ġslâm'a girmesi, Allah'da fena bulması, (fena fillah'a ermesi) ve Allah ile beka bulması (yâni, beka billah
derecesine yükselmesiyle) olur.
"ġeytanın adımlarına uymayın;" Yâni Ģeytanın sîreti ve sıfatı üzere olmayın, demektir. O da büyüklenmek,
yüzçevirmek (burun kıvırmak) ve kibirlenmektir.
"Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düĢmandır."
Size, tabiatı icabı düĢman olduğu, sizin ve onun cibilliyetiniz değiĢik olması, ve onun, sizin fıtrî nurunuzdan
kusurlu olmasındandır. Çünkü Ģeytan, ateĢten yaratılmıĢtır. O sizden ancak kendisi gibi ateĢ ehli olmanızı istiyor.
Sizin nûrânî olmanızı istemez. O, surette sever görünse bile hakikatte düĢmandır.
"Eğer kayarsanız Yâni ayaklarınız hakîkî Ġslam'dan kayacak olursa,
"Size bunca beyyineler geldikten sonra,"
Efâli sıfatın tecelliyatının delilleri...
"Ġyi bilin ki, Allah, azizdir (gaaliptir)" Allahü Teâlâ hazretlerinin izzetinden dolayı, zelil, himmet, gayret ve
düĢüncesi âdî olan ve nazarı kasır (yani kısa ve kısıtlı) olan kimseler, Allahü Teâlâ hazretlerine hidâyet
bulamazlar. "(Allah) hakimdir." Dilediğini, izzetini kavrayacak derecelere çıkarır.
"Onlar, sâde göze-tiyorlar ki, Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle geliversin,"
Allahü Teâlâ hazretlerinin kahhar sıfatının gölgesinde tecelli etmesini bekliyorlar. Kahhâr sıfatının tecellisi, zât
güneĢini setreden (örten) tecellilerin cümlesindendir. O da kuvvetli ve semavî meleklerdir.
"Ve kaza olundu (bitirildi, tamamlandı)" Levhi mahfuzda. "
'Emr (iĢ)" Onların helâklannin emri."Halbuki bütün iĢler Allah'a götürülür." Fena ile... Te'vîlât-ı Necmiyye'de de
bu böyledir. 10
Nimetleri Değiştirenler
Benî Ġsrail'e sor: "Biz onlara ne kadar açık âyet vermiĢtik" Fakat, Allah'ın nimetini her kim kendine geldikten
sonra değiĢtirirse, Ģüphe yok ki, Allah'ın ikaabı Ģiddetlidir.211
Müsned-i Ahmed: hadis no: 8575.
Buhâri hadis no: 12,
Kenzul-Ummâl. hadis no: 748
9
el-Fecr: 89/27,28.29.30.
10
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/482-485.
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Küfredenlere, o dünyâ hayat bezendi de iymân edenlerle eğleniyorlar; halbuki korunan o mü'minler, kıyamet
günü onların fevkindedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.212
"Sor"
Bu Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine suâl ile veya hitab edilmeye layık olan herkese bir emirdir.
"Benî Ġsrail'e"
Yâni senin zamanında yaĢayan ve tevhid üzere olan bu reislerine (baĢkan ve liderlerine) sor, demektir.
"Biz onlara ne kadar vermiĢtik"
Yâni onların babalarına (ecdâd) ve seleflerine verdik."Açık âyetten,"
Yâni onların peygamberlerinin elleriyle zahir, nice mucizeler verdik. DüĢünen bir kiĢiye, bu mucizelerin, Allahü
Teâlâ Hazretleri tarafından olduğu asla gizli değildir.
Meselâ: Asâ, yed-i beyzâ, menn ve selvâ'nm indirilmesi (kudret helvası ve bıldırcın etinin gökten inmesi) ve
bunlardan baĢka mucizelerin verilmesi gibi.
Veya âyetlerden murat, Ġslâm dîninin sıhhatine Ģâhid olan kitaplarıdır.
"Biz onlara ne kadar vermiĢtik" kavl-i Ģerifinin bu cümlesinin mahalli nasbtır veya çerdir. Çünkü bu cümle,
suâlin yâni, "Sor" hâzırının ikinci mefûlü olmak üzere... Çünkü Jli emir fiili, iki mefûle müteaddî'dir. Birinci
mefûle kendi nefsiyle müteaddî'dir, ikinci mefûle de harf-i cer sebebiyle müteaddidin Bu harf-i cer, ya (an)dır
veya (bejdir. Meselâ: Adı. "Ona Ģundan sordum. Veya bunu sordum, "gibi. Allahü Teâlâ hazretleri buyurdu:
"Onu O, habîr'den dile11 Burada harf-i cer iki mefûle müteaddî oldu. Bazan harf-i cerrin hazfı caizdir. Bundan
dolayı Lskelimesinin mahallinin nasb ve cer olması caizdir, kelimesinin temyizi, cümlesidir. Güzel olan ile
temyizinin arası tefrik edildiği zaman, burada olduğu gibi, araya bir harf-i cerrinin gelmesidir.
Bu suâl bir bakıma, onları susturmak ve azarlamak içindir. Nitekim kıyamet günü kâfirlere de bu mânâda
sorulacaktır. Yahudilere gelen mucizelerin takriri içindir. Lj istifhâmiyye ve haberiyyedir. Burada suâlden asıl
maksat, gerçek mânâda Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin Yahudîlerin reislerine soru sorması değildir. Zîrâ her Ģeyi
Allahü Teâlâ hazretleri kendisine vahiy yoluyla bildirmektedir.
"Ve kim değiĢtirirse,"
Tebdil, bir Ģeyi olduğu .halden ahp, olmadığı bir hâle çevirmek ve değiĢtirmektir. Yâni baĢkalaĢtırmak ve gayri
bir Ģey haline getirmektir.
'Allah'ın nimetini,"
Herbiri açık mucizeler olan nimetleri... Çünkü bu âyetler (mucizeler), nimetlerin en değerli ve en büyüklerinden
olan hidâyetin sebebidir. Onların bu nimetleri değiĢtirmeleri; Allahü Teâlâ hazretleri bunları onların
hidâyetlerine sebep olduğunu izhâr ettiği içindir. Bu değiĢiklik, onların dalâlet ve sapıtmalarına
sebep oldu. Onlar bu âyetleri inkâr edip, manevî nimetlere nankörlük ettiler ve buna Ģükrü terkettiler.
"Kendine geldikten sonra,"
Yâni âyetler, kendisine vâsıl olduktan sonra, onları kesin bir Ģekilde öğrenip ve onlar kendisine tasrih edildikten
(apaçık belirgin bir hale geldikten sonra) gerekeni yapmazsa, demektir. Bir Ģey, kendisine gelmeden, yâni bir
Ģeye tam vâkıf olmadan değiĢikliğin olamayacağı açık olduğundan, yahûdîlerin, kendilerine gelen âyet ve
mucizelere tam tafsilatıyla vâkıf olduktan ve bütün inceliğiyle öğrendikten sonra, onu değiĢtirdiklerini beyan
etmek içindir. (Ġ/327)
"ġüphe yok ki, Allah'ın ikaabı Ģiddetlidir."
Cevâbın ta'lili içindir. Sanki Ģöyle denildi: Allah'ın nimetlerini değiĢtirenlere. Allah Ģiddetli bir ceza verecektir.
Çünkü Allah'ın ikâbı ve cezası çok Ģiddetlidir. Ġlâhî nimeti değiĢterenlere dünyâ ve âhirette çok Ģiddetli ceza
vardır. Allah onları (yahûdîleri) dünyâda kati (öldürülmekle) cezalandırdı. Bu ceza Beni Kurayzâ yahûdîlerine
verildi. Yahudilerin kimine de sürgün cezası verildi. Bu sürgün cezası Benî Nadir yahûdîlerine verildi. Kıyamet
gününde de bütün yahûdîler saîr Cehenneminde çok Ģiddetli azabla cezalandırılırlar.
Bilmeyerek, nimeti değiĢtermek cürümdür. Ama ilimle yâni bildiği halde nimeti değiĢtirmek ise, çok Ģiddetli bir
cürümdür. Bundan dolayı kusurlu âlimlerin vaîdi, (âhirette Cehennemle korkutulmaları ve Cehennemdeki
yerleri) hükümlerden habersiz olan câhillerden daha Ģiddetlidir. Çünkü câhil kiĢinin bâzan mazereti kabul edilir.
Gerçi tekâlif-i Ģer'iyye babında ma'zeretler makbul değildir...
Küfredenlere, o dünyâ hayat bezendi (süslü gösterildi)."
Yâni gözlerine güzel gösterildi. Dünya sevgisi kalblerine içirildi (sokuldu). Hatta bu sevgi üzerine helak oldular.
Dünyaya çullandılar ve dünyânın gayrisinden yüz çevirdiler. Dünyanın süslü gösterilmesi, icat edilme ve
yaratılma itibariyle Allahü Teâlâ hazretlerine isnâd edildi. Çünkü Allahü Teâlâ hazretlerinden
baĢka bir yaratıcı yoktur. Bunların hepsi Ģeytan ve hayvânî kuvvet tarafından olmaktadır. Dünyada bulunan her
behimî iĢ ve Ģehevî eĢya, Ģeytanın süsleyip insana arzetmesiyle olmaktadır.
"Ve tyman edenlerle eğleniyorlar;"
Yâni mü'minlerden fakir olanlarıyla istihza edip eğleniyorlar. Abdullah bin Mesûd (r.a.), Ammâr bin Yâsir (r.a.),
Suhayb bin Sinan er-Rûmî (r.a.) Hubeyb (r.a.) , Bilâl-i HabeĢî (r.a.) ve onlardan baĢka fakir sahâbîler (r.a.)
hazerâtıyla eğleniyor, alay ediyor ve fakirliklerinden dolayı bu mü'minleri küçümsüyorlar ve Ģöyle diyorlardı:
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Furkan:25/59,

"Dünya lezzetlerini bırakmıĢlar da ibâdetlerle, kendi nefislerine azâb ediyorlar, rahatlıklarını ve saygınlıklarını
kaçırıyorlar."
Bu cümle, "tezyin edildi" fiilinin üzerine atıftır. Burada bulunan, (harf-i cerri) ibtidâ içindir. Onlar alay etme ve
küçük görmeyi, sanki o fakir sahâbîlerle baĢlangıç yapmıĢ oldular.
"Halbuki korunan o mü'minler,"
Yâni mü'minlerden Allah'a itaat edip, fakirliği seçenler...
Bu mübarek sahâbîler, takva unvanıyla zikredildiler. Onların, dünyâdan yüz çevirmelerinin, takvalarından ileri
geldiğini ilan edip duyurmak içindir. Onların dünyâ ve dünyânın içindekilerden tecrid edip soyutlanmaları,
Allahü Teâlâ hazretlerinin zikriyle meĢgul olmaları, bu iĢin ancak müttekî olan mü'minlere müsâid olduğuna
iĢaret içindir.
"Kıyamet günü, onların fevkindedir."
Yâni müĢriklerin fevkinde (çok üstünde) olacaklardır. Çünkü mü'minler, A'lâ-i Ġlliyyîn'de (yüceler yücesinde)
olacaklar; müĢrikler de esfel-i sâfılînde (düĢüklüğün en düĢük yerinde) olacaklardır. Bu üstünlük, hakîkî
olacaktır. Veya mü'minler, keramet ve nimetlerin en üst noktasında olacaklardır. MüĢrikler ise, aĢağılanmanın ve
rezil olmanın en alt tabakasında olacaklardır. Bu mânâya göre üstünlük, mecazî olmuĢ olur. kelimesi, mensûbtur.
Kendisine cümlesinin taaüuku ve istikran iledir.
"Allah dilediğine nimetler verir" Çok verir, sayısız verir. Çünkü Allahü Teâlâ hazretleri, yanındaki nimetlerin
bitmesinden korkmamaktadır. Çünkü Allâhü Teâlâ hazretleri, mukadderatına nihayet olmayan bir zengindir.
Allahü Teâlâ hazretleri, hikmet ve meĢîet (dilemesiyle) kullarının nziklarına geniĢlik verir.
Kullarından kiminin nzik geniĢliği istidrâc için olur. Bu, kâfirler, Kaarun ve benzerlerine çok geniĢ rıziklar
vermesi gibi...
Kimi de kerâmâttan dolayı, kendilerine geniĢ rızıklar vermektedir. Müminlerin zenginleri, Süleyman
Aleyhisselâm ve benzerlerine büyük rızık geniĢliği verdiği gibi...
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Cennet kapısında durdum. Cennet ehlinin çoğunun miskinler (fakirler) olduklarını gördüm. Cehennem kapısının
üzerinde durdum. Cehennem ehlinin çoğunun kadınlar olduklarını gördüm. Bir de gördüm ki, zenginler
hapsedilmiĢ bekliyorlar. Ancak bunlardan Cehennemlik olanlar içinse, onların Cehenneme atılmaları daha
önceden emir verilmiĢti."12
Ne Varlığa Sevin, Ne De Yokluğu Üzül
Hafız buyurdu:
Bu iki kapılı kervansaraydan rihlet (yolculuk) zarurîdir.
MaiĢetin ve evinin çardağı ve kemeri yüksek olmuĢ.
Alçak olmuĢ, ne fark eder?
Yani, Ey zâhid, bu iki kapılı dünyadan mecburen yolcu olup gideceksin kabre... Bu yolculukta fakir ile zenginin
hiç bir farkı yok.
Sürür ve huzur makamı (cennet), meĢakkatsiz müyesser olmaz. Evet bu söz doğru, c....U ahdi, ^ hükmüne
bağlanmıĢtır.
(Ey derviĢi) Vara ve yokluğa gönlünü Ġncitme!
Ne varlığa sevin ve ne de yokluğa üzülî
Gönlünü hoĢ tut, kalbini kederlendirme!
Zîra her kemâlin bir zevali vardır. Her varlığın sonu...
Âsafa (Âsaf bin Berhıyâ'ya)13mensûb, heybet, rüzgâr atı, kuĢ dili, akıbet hep gittiler. Ondan Hâceye fayda
bağlamadı...
KuĢ kanadıyla uçup giderek yoldan çıkma! Zîrâ uzağa atılmaya mensup ok, bir zaman havada uçtu, yukarı gitti
lâkin, sonra dönüp toprağa düĢtü... 14
Hikâye
Hikâye olundu: Ġsa Aleyhisselâm, Bir yahudî ile beraber yola çıkmıĢtı. Ġsa Aleyhisselâm'ın yanında üç ekmek
bulunuyordu. Bunları koruması için yahudiye verdi. Ve:
-"Bunları muhâfaz et." diye tenbih etti.
Bir süre sonra yahudî bunlardan birini (Ġsa Aleyhisselâm'dan habersiz) yedi.
Bu hadis-i Ģerif, aynı manada, değiĢik lafızlar ile, bir çoK kaynakta geçmektedir. Bakınız: Sahîh-i Buharî: hadis no: 7065; Sahîh-i Müslim:
4919. Müsnedi Ġmam Ahmed: 20783: Kenzül Ummak 16662.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/486-490.
13
Âsâf bin Berhıyâ, En-Neml sûresi kırkıncı âyeti kerimede, "nezdinde kitab'dan bir ilim bulunarTdiye bahsedilen kiĢi olduğu müfessirler
tarafından beyan edilir. Ism-i Azam duasını bilen Sıddîk bir kiĢidir. (Elmalı tefsiri, c. 5, s. 3679) Bu zat hakkında daha geniĢ bilgi, En-Neml
sûresinin kırkıncı âyeti kerimesinde gelecektir. ĠnĢaallah....
14
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/490-491.
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Sonra Ġsa Aleyhisselâm, yahudiye:
-"Üç ekmeği ver", dedi. Yahudi iki ekmeği, Ġsa Aleyhisselâm'a takdim etti. Ġsa Aleyhisselâm sordu:
-"Hani üçüncü ekmek nerede?" Yahudi piĢkin piĢkin cevap verdi:
-"Bana verdiğiniz ekmekler bunlardan fazla değildi. Bana bu kadar ekmek verdiniz,"dedi.
Yürüdüler... Yahudî, Isa Aleyhisselâm'dan çok acâib haller ve mucizeler gördü. Ġsa Aleyhisselâm, bununla adına
yemin verdirdi, fakat yahudî yine aldığını söylemedi.
Yürüdüler... Yolda, altından yapılmıĢ üç kerpiç buldular. Ġsa Aleyhisselâm yahudiye döndü:
-"Bunlardan biri benim, biri senin, diğeri de, üçüncü ekmeği yiyenin olsun," dedi. Yahudî hemen öne atıldı,
büyük bir sevinç ve heyecan ile:
-"Üçüncü ekmeği ben yedim," dedi. Ġsa Aleyhisselâm. ona:
-"Benden uzak ol! Allah'ın kudretiyle tecelli eden bunca mucizeler gördüğün halde ikrar etmedin. Küçük bir
dünyalık görünce hemen ikrar etmeye baĢladın. (Al, üçü de senin olsun)", dedi. Altından yapılmıĢ üç kerpici de
yahûdîye terkedip yoluna devam etti.
Üç hırsız geldi. Yahûdîyi öldürdüler. (1/328) O altın kerpiçleri aldılar. Sonra kendilerine yemek getirmesi için
aralarından birini Ģehre gönderdiler.
Adam, Ģehrin yoluna düĢüp gözden kaybolduğunda, geride kalan iki hırsız Ģehre ekmek ve yemek almaya giden
arkadaĢlarını öldürmek üzere anlaĢtılar.
-"O yemekleri alıp bize döndüğünde onu öldürürüz ve böylece onun payını aramızda paylaĢırız," dediler.
Yemek almaya giden de kötülük düĢündü. Yemekleri aldı. Zehir satın alarak, arkadaĢlarına yemek için almıĢ
olduğu yiyeceklerin içine döktü, "iki arkadaĢım bu yemekleri yiyip, ölsünler ve onların paylan da bana kalsın"
diye düĢündü. Bu düĢünceyle arkadaĢlarına döndü.
ArkadaĢları ona pusu kurdular. Onu öldürdüler. Sonra yemeğin baĢına oturdular. Yemekleri yediler. Ġkisi de
zehirlenip orada öldüler. Daha sonra Ġsa Aleyhisselâm oraya uğradı. Yahûdîyi ve bu üç kiĢiyi orada öldürülmüĢ
gördü. Çok taaccub etti. Hayretler içinde kaldı. Cebrail Aleyhisselâm indi ve ona bunların kıssasını (hikâyesini)
haber verdi. (Bunun üzerine Ġsa Aleyhisselâm:
"ĠĢte dünyâ, kendi erbabına böyle muamele eder," buyurdular. 15
Dünya Âhiretin Tarlasıdır
Akıllı kiĢiye gereken, dünyânın çokluğuna aldanmamasıdır. Dünyayı toplamak gayreti içinde olmamalıdır. Belki
âhirette biçmek için, dünyânın içine amel tohumlarını ekmeğe çalıĢmalıdır. Çünkü dünyâ, âhiretin tarlasıdır
(ekeneğidir). Zîrâ (Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:)
"Dünya âhiretin mezraasi (yani tarlasıjdır"16
Zenginler, çok mal sahibi olmalarından dolayı, gurura kapılıp fakirleri küçümsememeli ve fakirlerle alay
etmemelidir. Dünya malıyla gururlanmak, fakirleri küçümsemek ve onlarla alay etmek, kâfirlerin alâmet ve
sıfatlarındandır.
Sa'dî buyurdu.
Hayatta sefil olanlara karĢı in'am sahibi ol.
DerviĢlere karĢı gönlünü dar etme.
Çünkü bunlar, âbidlerden çok yüksektirler.
Sen de onlarla iyilik sahibi ol. 17
Te'vîlât-İ Necmiyye'den Tasavvufi Mânâlar
Bu âyet-i kerîmede Ģu iĢaretler vardır: Allahü Teâlâ hazretleri, has kullarından birinin kalbinin üzerine, Melekût
kapısını açtığı zaman, o kuluna, mülk ve melekûtteki âyetlerini gösterir. Eğer o kiĢi ahvâliyle değiĢir veya
kemâliyle ucub eder ve nefsin isteklerinden bir Ģeye döner ve kabul eder ve nefsin rızâsına muvafık olarak
nimetleri değiĢtirirse; "ġüphe yok ki, Allah'ın ikaabı Ģiddetlidir." Onun hallerinin değiĢmesi ve ondan kemâlat
alınması sebebiyle...
Ve ona Ģu âyet-i kerîme uygun düĢer:
"Her halde Allah bir kavme verdiğini -onlar nefıslerindekini bozmadıkça - bozmaz."18
Allahü Teâlâ hazretlerinin ıkâbınm (cezalandırmasının) Ģiddeti Ģöyledir: Kul küçük bir günah iĢlediğinde, o
küçük günahlara tevbe etmediği ve küçük günahlarda isrâr ettiği zaman, Allahü Teâlâ hazretlerinin onu büyük
günahlara baĢlamakla cezalandırması, Allahü Teâlâ hazretlerinin ıkâbınm Ģiddetindendir. Nimeti değiĢtirmesi
gibi... Dünyada nimetin zevali ve âhirette de nikmet (azabın) devamı ile cezalandırılması için, nimeti
değiĢtirmesi gibi... Yine Allahü Teâlâ hazretlerinin Ģiddetli azâbındandır:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/491-492.
KeĢfül-Hafâ. hadis no: 1320.
17
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/492-493.
18
Er-Ra'd: 13/11
15
16

"Küfredenlere, o dünyâ hayat bezendi" yâni tezyin edilip süslü gösterildi. Onlarla mekir yapar, hatta zamanla
dünyâ sevgisi onların bütün benliklerini kaplar. Ve böylece:
"Ve iymân edenlerle eğleniyorlar;" Fakirlerinden ve büyüklerinden... ġiddetli azâb onları, Allah'ın evliyasına ve
Allahı sevenlere, istihkar gözüyle bakmaya Ģevketti.
"Yarın bilecek o zulmedenler, hangi inkılâba munkalib (hangi hale döner ve hangi durumda) olacaklar!?19
"Halbuki korunan o mü'minler, kıyamet günü onların fevkindedir. Allah dilediğine nimetler verir." Yâni A'lâ-i
derecelerinden ve esfel-i sâfılîn derekelerini verir.
"Hesapsız."
Yâni, nihayetsiz; ebedin ebedine kadar... Çünkü nihayeti olmayan bir Ģey, hesabın altına girmez. Burada baĢka
bir mânâ daha vardır: "Hesapsız." Yâni, kulun dünyâda nzıklandığı dünyâ nimetlerinin haramı için azap, helâli
için hesap vardır. Ama kulun âhirette yerleĢtiği neîm Cennetlerinde nzıklanacağı nimetler ise hesapsızdır.
Te'vîlât-ı Necmiyyede de böyledir. 20
Kitaplar İhtilafı Çözmek İçin İndirildi
Meali:
Ġnsanlar tek bir ümmet Ġdi. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere
peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, hak ile kitap indirdi ki, nâs arasında ihtilâf ettikleri noktada hakem
olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler, kendilerine bunca beyyineler geldikten sonra, tuttular aralarındaki ihtiras
yüzünden ihtilâfa düĢtüler. Bunun üzerine Allah onların ihtilâf ettikleri hakka, izn-i Uâhîsiyle, bu iymân edenleri
doğrudan doğru muvaffak buyurdu. Pyle ya, Allah dilediğini doğru yola çıkarır.213
Yoksa siz, kendinizden evvel geçenlerin mesel olmuĢ halleri, hiç baĢınıza gelmeksizin, Cennete girivereceksiniz
mi sandınız? Onlara öyle ezici mihnetler, kımıldatmaz zaruretler dokundu ve öyle sarsıldılar ki, hatta peygamber
ve maiyyetinde iymân edenler "Ne zaman Allah'ın nusreti?" diyeceklerdi. Bak, iĢte Allah'ın nusreti yakın. 214
"Ġnsanlar tek bir ümmet idi."
Yâni bir cemaat idiler. Âdem Aleyhisselâm'ın zamanından, Nûh Aleyhisselâm'ın zamanına kadar insanlar, îmân
ve hakka tâbi olmakta ittifak halindeydiler.
Ġkisinin arasında (yâni Âdem Aleyhisselâm ile Nuh Aleyhisselâm'ın arasında) on asır vardı. Her asır seksen
senedir. Âlimlerin çoğu bu görüĢtedir.
"Ayrılmaları üzerine Allah, peygamberler gönderdi."
Yâni bir ümmet olan insanlar, zamanla ihtilâf edip, ayrılığa düĢtüler; bunun üzerine Allah, peygamberler
gönderdi, demektir. Zîrâ: "nâs arasında ihtilâf ettikleri noktada hakem ölsün." Kavli Ģerifi bu mânâya delâlet
etmektedir.
"(Allah rahmetinin) müjdecileri"
Yâni îmân eden ve itaat edenlere sevapla müjdeleyicl "Ve azabının habercileri,"
Yâni inkâr eden ve âsî olanlara azabı haber verici ve onları sakındırıcı olarak gönderildiler.
"Ve beraberlerinde, kitap indirdi."
Yâni bir kitap indirdi veya kitabı olan her peygamberle beraber husûsî bir kitap gönderdi. Mutlak olarak, her
peygambere bir kitap gönderdi, demek değildir. Çünkü peygamberlerin bâzılarına kitap indirilmedi. Onlar
kendilerinden önce gelen peygamberlerin kitaplarıyla amel etmekteydiler. Burada makamın uygun olması
dolayısıyla, peygamberlerin umûmî olması, onlara râcî olan zamirin husûsî olmasına mâni değildir.
"Hak ile"
Yâni bu kitap, hak, adalet ve doğruluğu Ġhata edip onların yaptıklarına Ģâhid olucu bilgileri içine almıĢ haldeydi.
"Hakem olsun (hükmetsin diye,)"
Vâni Allahü Teâlâ hazretleri, "Nâs (insanlar) arasında ihtilâf ettikleri noktada..."
Yâni hakk'ta. Daha kendisinde ittifak ettikleri halde, zamanla kendisinden ihtilafa düĢtükleri hakk'ta onlara
hakem olsun.
"Ve ihtilafa düĢtüler..."
Yâni onların haktan ihtilafa düĢmelerinin sebepleri:
"Sırf o kitap verilenler,"
Ġhtilafı gidermek için, indirilen kitap kendilerine verilenler... Burada "indirilme" iĢini, "vermek"le tâbir etmesi,
evvel emirde onların haktan katmerli bir Ģekilde tavakkuf edip yerleĢtiğinin kemâline tenbih içindir.
"indirilme" bu faydayı ifâde edemez.
Yâni emrin aksini yaptılar. (1/329) Çünkü ihtilafın kalkması için gönderilen kitabı, ihtilafın iyice yerleĢmesi ve
kökleĢmesi için sebep kıldılar.
"Kendilerine bunca beyineler geldikten sonra,"
Yâni akıllarına rusûh edip yerleĢtiği hade. (harf-i cerri) uu£ı fiiline taalluk etmektedir, (istisna) buna mani
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EĢ-ġuâra: 26/227
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/493-494.

(jeğildir. Bu senin Ģu sözün gibidir: "Ayağa kalkmadı, ancak zeyd Cuma günü ayağa kalktı"
"Aralarındaki ihtiras yüzünden,"
üiiinin mefûiü lehidir. Ġstisna üç Ģeye taalluk etmektedir. Takdiri Ģöyledir:
1- "Ancak o kimseler ihtilaf ettiler..."
2- "Ancak kendilerine geldikten sonra ihtilaf ettiler..."
3- "Ġhtilafları ancak ihtiraslarından dolayı idi..." "
Onların dünyâya olan aĢın düĢkünlükleri, onları helâk'a hased ve zulme götürdü. Kaabil, Hâbile yaptığı gibi...
Kaabil, Hâbili sırf, çekemediği ve kıskandığı için öldürdü. Yoksa hakkı seçmediği için değildir. Nitekim bu, her
asırda böyle olagelmiĢtir... Bu reislerinin iĢleridir. Sonra âmme (umûmî insanlar) onlara tâbi olurlar.
Onların fiilleri kendilerine izafe edilmiĢtir. Bundan, onların ihtilaf iĢlerinin, Ġslâm'dan önce meydana gelen
bir hâdise olduğu anlaĢılmaktadır.
"Allah, iymân edenlere hidâyet verdi."
Kitâb ile...
"Onların ihtilâf ettiklerinde."
"hidâyet etti." Fiiline taalluk etmektedir, l. kelimesi, mevsûl'dür. Manâsı: Ġhtilaf ettikleri Ģeyöe hidâyet verdi,
demektjr.
"Hakka" "Ġzn-i ilâhîsiyle (kendi izniyle)"
U nın mânâsını beyân etmektedir.
Yâni, emriyle, kolaylaĢtırmasiyla, lutfüyle, irâdesi ve rahmetiyle... Onlar sonuçta Allah'ın tevfıkinin nuruyla
hakka bakıp, bâtıldan doğruyu gördüler.
"Öyle ya, Allah dilediğini doğru yola çıkarır." Yoluna gireni sapıttırmaz.
Siz hemen Cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?
"Yoksa siz Cennete girivereceksiniz mi sandınız?"
Bu hitab, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine ve bütün mü'minleredir. Önceki ümmetlerin peygamberlere karĢı olan
ihtilâfları zikredildikten sonra, Efendimiz (s.a.v.) ve mü'minlere, kendilerine gelen âyetlerden sonra cesaret
kazanmaları, sebat etmeleri ve kâfirlerin muhalefetlerine karĢı sabır göstermede onları cesaretlendirmek içindir.
Zîrâ iĢin sonu Ġlâhî yardımdır.
fi kelimesi, mukaddem olan haberi kesip, inkâra götürmektedir. Ona delâlet eden istifham hemzesidir. Yâni, bu,
(hemen Cennete gireceğinizi) sanmanız yakıĢır bir Ģey değildir, demektir. Burada, ve hemze takdirindedir.
Denildi ki, zannettiniz veya onu sanmadınız mânâsını zorlamaktan kaçınmak içindir.
"Size (baĢınıza) gelmeksizin." Yâni hal size gelmeksizin,
"Geçenlerin mesel olmuĢ halleri."
Yâni geçenlerin sıfatları, durumları ve halleri,
"Sizden önce,"
Peygamberlerden ve onlarla beraber olan mü'minlerden. Onların mübtelâ oldukları, korkunç haller, tecâvüz,
zulüm ve Ģiddetlere sizler de mübtelâ olmadıkça Cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu Ģiddetler, vaki
olacaklar; ve beklenilmektedir de...
"Onlara dokundu, öyle ezici mihnetler." istinaf üzere, onlara gelen Ģiddet ve sıkıntıları beyan etmektedir. Sanki
Ģöyle denildi: "Onların misâli ve acâib halleri nasıldı?" Bu mukadder suâle cevâp olarak da: îctiı IJIli "Onlara
dokundu öyle ezici mihnetler." Yâni korku ve fakirlikten Ģiddetli durumlar dokundu, demektir.
"Ve kımıldatmaz zarûretler/'Yâni acılar ve hastalıklar.
"Ve onlar sarsıldılar."
Yâni kendilerine isabet eden Ģiddetlerden ve dayanılmaz felâketlerden dolayı büyük bir sarsıntı ve koparılmakla
sarsıldılar.
"Hatta peygamber ve maiyyetinde iymân edenler, diyeceklerdi:"
Yâni Ģiddet iĢlerinin sonunda, Ģiddet ve sıkıntılardan dolayı, insanların içinde Allah'a ait iĢleri en iyi bilen ve
Allah'ın yardımına en çok güveni olan peygamberler bile, kendi yolunda giden ve onun nuruyla aydınlanan
mü'minlerle beraber Ģöyle dediler:
"Ne zaman," gelecek.
"Allah'ın nusreti (yardımı?) Bize vaadettiği o yardımı ne zaman gelecek? Bu taleb ve temennidir. Çünkü Ģiddet,
sıkıntı ve zorluk uzun sürmüĢtü. Her ne kadar bu zamanlar kısa olsa bile, mübtelâ olan kiĢilerin gözünde çok
uzun olur. Ve ilâhî yardım onların yanında yavaĢ gelmiĢ oluyor. Allahü Teâlâ hazretleri onlara Ģu kavM Ģerîfiyle
cevap verdi:
" Bak, iĢte Allah'ın nusreti yakın..."
Onların azabı, erken gelmesi için olan taleblerini geçerek buyurdu. Yâni: Ben evliyamın (dostlarımın)
yardımcısıyım. Bundan asla Ģüphe edilmesin. Benim onlara yardımımın gelmesi ve onları zafere erdireceğim
zaman yakındır. ġühhesiz gelecek olan her Ģey yakındır.
Âyet-i kerîmede, cevap mâhiyetinde, yakınlıktan söz edilmesi, acaba Allah'ın yardım zamanı yakın mı uzak mı
Ģeklinde bir sorunun cevâbı olmaktadır. Eğer soru, "yardım ve zafer var mı yok mu?" Ģeklinde olsaydı, bu cevap,
suâle uygun olmazdı.

Ayrıca bu âyet-i kerîmede, Allahü Teâlâ hazretlerine ulaĢmak, Allah'ın katında, fevz (kurtuluĢ) ve keramete nail
olmanın yolu, heva (hevesi) ve lezzetleri terketmekle, sıkıntılara 'göğüs germekle ve riyazetlerle kazanılacağına
iĢaret ediliyor. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdukları gibi:
kuĢatılmıĢtır.
"Cennet, nefsin arzulamadığı Ģeylerle Cehennem de nefsin Ģehvetleriyle kuĢatılmıĢtır.21 Denildiği gibi:
Felek bırakmadı kimseyi güzel murad alsın. SavaĢ toprağı onunla anber oldu. 22
Sebeb-İ Nüzul Ve Din Uğrunda Çekilen Zahmetler
Habbâb bin Eret (r.a.) Ģöyle buyurdu. MüĢriklerin bize yaptıklarından dolayı Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine
Ģikâyet ettiğimiz zaman. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Doğrusu sizden önce geçen ümmetler, türlü türlü iĢkenceler ve belâ çeĢitleriyle azâb olunuyorlardı. (1/330)
Fakat yine de bu onları dinlerinden döndürmüyordu. Öyle ki adamın, baĢı üzerine testere konularak kafasından
ikiye biçilirdi, demir tarakla eti, kemiği ve damarları birbirinden ayrılırdı da, bütün bunlar onu dîninden
döndürmezdi. Allahü Teâlâ hazretlerine yemin ederim, bu iĢi (islâm dînini) zafere erdirecektir. Öyle ki bir süvari
tek baĢına San'â'dan Hadramuta kadar gidecek de, Allah'tan baĢka hiçbir Ģeyden korkusu olmayacaktır. Ancak
tek korkusu kurdun koyunlarına saldırması olacaktır. Lakin sizler acele etmektesiniz. 23
(DeğiĢik lafızlarla, diğer bir rivayet: 24)
Âlimler buyurdular: Ümmetine gönderilen her peygamber cihâd etti. Hatta: "Ne zaman Allah'ın nusreti?" diye
duâ etti.
Bunu, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Mekke'nin fethinden önce kendisine büyük bir sıkıntı ve Ģiddet vâki
olduğunda, Ahzab günü söyledi. O gün, sıkıntı, Ģiddet ve zorluklardan sahâbîlerin sabrı kalmamıĢtı. Ġlâhî yardımı
taleb ettiler. Allahü Teâlâ hazretleri rüzgâr ve ordular gönderdi. Onların ikisiyle kâfirleri hezimete uğrattı.
Yine Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin meĢakkat ve Ģiddet çektiği günlerden biri de, Hendek savaĢı zamanıdır.
Müslümanlara, cihâd ve Allah yolunda çalıĢmaktan çok Ģeyler isabet etmiĢti. ġiddetli korku, soğukluk, geçim
sıkıntısı ve eziyetler mü'minlerin baĢına gelmiĢti. O ânı Allahü Teâlâ hazretleri Ģöyle beyan etmektedir:
Ey o bütün îmân edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın! O vakit ki, size ordular gelmiĢti de,
üzerlerine bir rüzgâr ve görmediğiniz ordular salıvermiĢtik. Ve, ne yapıyordunuz; Allah görüyordu. 9
O vakit ki, hem üstünüzden gelmiĢlerdi, hem aĢağı tarafınızdan... Ve, o vakit ki, gözler kaymıĢ, yürekler
gırtlaklara dayanmıĢtı ve Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. 10
ĠĢte burada mü'minler imtihan olmuĢ ve Ģiddetli bir surette sarsılmıĢlar da sarsılmıĢlardı. 25
Eğer sen, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri ve ashabının baĢına gelenlere muttali olsan, yahûdîleri düĢmanlıklarından,
münafıkların gizli hareket ve düĢmanlıklarından, sağdan ve soldan müĢrik kavimlerin onlara eziyetlerinden,
onların Medîne'ye hicret ettikleri zaman katlandıkları sıkıntılar, yaĢadıkları o çileleri ve gayretlerini bilsen, bu
konuda ibret olarak bu sana kâfî gelirdi. Biz bu Ģiddetlerde, onları emsal kabul edip, kendimizi kıyaslama ve
husûsî olarak bu zamanda insanların ta'n, azarlama, kınama ve söz söylemeleri ve eziyetlerini önce Efendimiz
(s.a.v.) hazretlerinin ve sahâbîlerin yaĢadıklarıyla kıyâs etmeliyiz. Çünkü onlar bunu daha çok yaĢadılar. Zîrâ
belâ peygamberlere, sonra evliyâ'ya sonra emsal ve sonra diğer emsale verilir. 26
Te'vîlât-I Necmiyye'den Tasavvufi Mânâlar
Te'vîlât-ı Necmiyye'de, "Ġnsanlar tek bir ümmet idi." Kavli Ģerifin tefsirinde buyuruldu: Bu âyet-i kerîme,
insanların çoğunun üzerinde olduğu kötü hasletler içindir. Hepsi onlara arız olmuĢtur. Allahü Teâlâ hazretleri,
insanları, kendi nefsine Ģâhid tuttuğu zaman, hepsi bir ümmet olup, gerçekten bütün insanlar, Ġslâm fıtratı üzere
doğdular. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdu:
"Her doğan, Ġslâm fıtratı üzerine doğar. Anne ve babalan onu YahudileĢtirir, HıristiyanlaĢtınr ya da
Sahîh-i Müslim, hadis no: 5049,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/495-500.
23
Bu hadis-i Ģerif, değiĢik lafızlarla ama bu manada bir çok hadis kitablannda geçmektedir. Bakınız: Sahîh-i Buhârî. 3426, 6544, Sünen-i Ebi
Dâvûd, hadis no: 2649, Riyazus-salihîn, hadis no: 41, Ziyâdetü'I-Câmiu's-sağîr hadis no: 2309. Kenzül-Ummal. 1320.
24
Sahîh-i Buhârî, 3426, 6544,
Habbab bin Eret (r.a.) buyurdular: Biz Rasûlüllah (s.a.v.) hazretlerine Ģikâyete bulunduk. 0. Kâ'benin gölgesinde, cübbesini yastık yaparak
dayanıyordu. Biz ona:
-"Bizim için Allah'tan yardım ve zafer dileyemez misiniz?" dedik. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Sizden önceki ümmetler içinde öyleleri bulunmuĢtur ki, müĢrikler tarafından onun için yerde bir çukur kazılır, o kiĢi bu çukura gömülürdü.
Sonra büyük bir testere getirilir, baĢı üstüne konulur ve ikiye bölünürdü de bu iĢkence o mü'mini dîninden döndüremezdi. (Bir baĢkasının da)
demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı da bu iĢkence, o mü'mini dîninden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki, bu iĢ yâni
Ġslâm dîni elbette tamamlanıp kemâle erecektir. Bir süvari tek baĢına San'â'dan Hadramevt'e kadar gidecektir. Allah'tan baĢka hiçbir Ģeyden
korkmayacaktır. Koyun sahipleri sâdece koyunlarına kurtların saldırmasından korkacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz."
25
El-Ahzâb: 33/9,10,11.
26
Beıaya duçar olma cihetinden, insanların en Ģiddetlisi, peygamberlerdir, sonra salihler, sonra benzerler ve benzerleri gelir."
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/500-503.
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MecûsileĢtirirler.27
Bu hadîs-i Ģerifte, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri,"Veya çocuğu MüslümanlaĢtırırlar" buyurmadı. Bu iki mânâ
içindir:
Birincisi: Muhakkak ki küfür, taklit yoluyla meydana gelmektedir. Lâkin hakîkî îmân, taklit yoluyla hâsıl olmaz.
Ġkincisi: Aslı ebeveyn (anne ve baba) anâsır (ı erbaa ki, toprak, su. hava ateĢ) ve bitkilerdir.
Her iki takdirde de çocuk, babaların ve annelerin terbiyesinin etkisinde olur, yâni ebeveynin verdikleri, eğitim ve
kültür ile çocuklar, hak yoldan sapıtır, dalâlete düĢer, sırât-i müstakîm üzerinde ayaklan kayar, tevhid ve
ma'rifetüllahtan mahrum kalırlar. (Bu mânâda) Efendimiz (s.a.v.) hazretleri kendisine hidâyeti gösterecek bir
hidâyetçi (anne ve babaya) muhtaç olmasından dolayı Allahü Teâlâ, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine ġöyle
buyurdu:
"O seni bir yetim iken barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? 28
Saadet ve Ģakaavet ehlinden herbirinin bir kitabı yâni yazılmıĢliğı vardır. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri
buyurdukları Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: -"Hiç bir nefis yoktur ki, mutlaka kitabında Cennet ehli veya ateĢ ehli
diye yazıldı. Herkes Ģakî veya saîd diye yazıldı. Dediler:
-"Biz kitabımıza itimat edip bekleyelim mi. yâ Resûlellah (s.a.v.) amel ve iĢi bırakalım mı? Efendimiz (s.a.v.)
buyurdu:
-"(Hayır? Bilakis:) ÇalıĢın. Herkes niçin yaratılmıĢ ise, o iĢ kendisine kolay gelir. Saadet ehli olan kiĢilere,
saadet ehli Ġçin olan iĢler kendisine müyesser olup baĢarılı olur. ġakaavet ehli ise, Ģekaavet ehlinin iĢlerinde
müyesser olup baĢarılı olurlar." 29
Buna göre, elbette, fakirlikte, tecritte ve güzellikleri terkte zahmetler vardır. Bunun neticesinde, cemâl cennetine
ve dârül-karara girmek hâsıl olur. Onlar, hicab müddetinin uzamasından, ayrılıkta çok cihâd etmekten, cemâl
müĢahedesi ve vuslat zevkini tatmaya sabrın uzamasından gamgin olmaz ve üzülmezler. Mahbûbun
sözlerine ve isteklerine, sabır ve tahammül güzelliğiyle birlikte, nefsin sıfatlarını kahretmek üzere, tecellilerin
vukuu için, Nusretüllahi (Allah'ın yardımını) taleb ederler. Taa, Allah'ın nusreti gelene kadar.. Nusret
geldi mi perde kalkar, cemal nuru zuhur eder... 30
Ne Yaparsanız Allah Bilir
Meali:
Sana soruyorlar:
-"Neye infâk edecekler?"
Deki:
-"Verdiğiniz nafaka ana-baba, en yakınlar,
her ne yaparsanız, her halde Allah onu bilir." 31

öksüzler, bîçâreler, yolda kalmıĢlar içindir. Hayr olarak, daha

Tefsir
"Sana soruyorlar: Neye infâk edecekler?"
Mallarının içinden hangi sınıfını ve hangi Ģeyle, yâni nasıl infak edeceklerini soruyorlar.
Bu âyet-i kerîme Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, "Fî sebîlillah" Allah yolunda tasadduk etmeye ashabını teĢvik
ettiğinde, Amr bin Cemûh (r.a.)'ın soru sorması üzerine indi. Amr bin Cemûh Ģeyh-i fâni (çok yaĢlı bir kiĢi) idi.
Çok malı vardı. Bu zat Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine sordu:
Yâ Resûlellah (s.a.v.)! sadaka olarak ne verelim ve sadakamızı nereye (kimlere verelim?)"
De ki: "Verdiğiniz nafaka hayrdan"
Yâni hangi Ģeyi infak ederseniz, nafakanız hangi hayırdan olursa olsun, demektir. Bu, infak edeni beyan içindir.
Mala hayır diye isim verilir. Çünkü malın hakkı, onu hayır cihetinde sarfetmektir. Bununla mal, sanki hayrın
kendisiymiĢ gibi oldu.
"Vâlideyn (ana-baba) içindir"
Suâl: Eğer sen desen ki: Burada cevap nasıl suâle mutabık olur? Onlar, neyi ve nasıl infak edeceklerini
soruyorlar. Sorularına bedel olarak sadakanın sarfedileceği yerler beyan ediliyor?"
"Verdiğiniz nafaka hayır'dan (maldan)" kavl-i Ģerîfî, onların infak edecekleri Ģeylerin beyanını tazammun
etmektedir. (1/331) O da her türlü hayırdır. Ve burada kelâm, onlar için en mühim olan Ģeyin üzerine bina
edilmektedir. Bu da, sadakanın sarfedilip verileceği yerlerin beyânıdır. Çünkü nafaka ve infak ancak verilmesi
gereken yerlere verildiği zaman, kiĢinin elinden çıkmıĢ ve infak edilmiĢ olur.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular: "Sadaka (ve zekâtı) vermekte haddi aĢan (onu ehil olmayana veren) onu

Buhârî,1319, Sünen-i Ebi Dâvûd: 4714, KeĢfü'I-Hafâ: 1990: Kenzü'l Ummâl: 1306;
Ec-Duhâ: 93/6-7,
Ec-Duhâ: 93/6-7,
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vermemiĢ gibidir ( yâni o sakada ve zekâttan sorumludur). 32
O en yakınlar ve öksüzler ."
Bunlardan muhtaç olanlara...
"Miskinler ( bîçâreler) ve yolda kalmıĢlar (içindir.)"
Bu Âyet-i kerîmede, dilenciler ve köleler arzedilip zikredilmediler. BaĢka bir yerde onları zikretmekle iktifa etti.
Burada onların zikredilmemeleri dilenci ve kölelerin Ģu kavl-i Ģerifin umumîliğinin altına girmelerindendir.
"Ve o Ģey ki,"
Her ne Ģey ki yâni hangi Ģeyi,
"Hayr olarak, (her ne) yaparsanız."
Muhakkak ki bu kavl-i Ģerîf, bütün hayırlara Ģâmildir. Yâni. hangi sarfedilen yere verilirse verilsin, bütün
hayırları içine almaktadır.
"Her halde Allah onu bilir." Yâni sîz ne hayır yaparsanız, Allah yapmıĢ olduğunuz hayrın künhünü (mahiyetini)
bilir ve ona sevabını verir.
Bu âyet-i kerîmeden murad, anne ve babaya iyilik yapmaya teĢviktir. Sila-i rahm yapmak (yakın akrabaları
ziyaret etmek, akrabayla iliĢkiyi kesmemek onlardan) ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını hiçbir Ģey gözetmeden
Allah için karĢılamak, miskin, yetim ve yolda kalmıĢlara sadaka vermek; zekâtın sâdece sekiz kiĢiye verilmesine
zıt ve ters değildir. Allahü Teâlâ Hazretlerinin Ģu kavl-i Ģerifinde zikredildiği gibi:
"Sadakalar ancak Ģunlar içindir: Fakirler, miskinler, onun üzerine memur olanlar, müellefet'ul-kulûb, rakabeler
hakkında, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmıĢlar... Allah tarafından kati olarak böyle farz buyuruldu ve
Allah alîm'dir, hakîm'dir.33
Size Kıtal (Savaş) Farz Kılındı
Meali:
Kıtal, üzerinize yazıldı. Gerçi o size hoĢ gelmez... Fakat olur ki, siz bir Ģeyi hoĢlanmazsınız; halbuki hakkınızda
o bir hayırdır... Ve olur ki, bir Ģeyi seversiniz; halbuki hakkınızda o bir serdir. Siz bilmezken, Allah
bilir.216Sana hürmetli aydan ve onda kıtalden soruyorlar... De ki; "Onda bir kıtal, büyük bir günahtır. Maamâfîh,
Allah yolundan bir men'i ve O'na bir küfür ve Mescid-i Harâm'dan men' ve ehlini ondan çıkarmak, Allah yanında
daha büyük... Ve fitne katilden daha büyüktür." Onlar, güçleri yeterse, sizi dininizden döndürmek için
sizinle
muharebe etmekten bir zaman geri durmazlar. Sizden de, her kim dininden döner ve kâfir olarak can verirse,
artık onların bütün amelleri dünya ve âhiret, heder olmuĢtur ve artık onlar ashab-ı nârdırlar; hep orada muhalled
kalırlar.217
"Yazıldı," Yâni farz kılındı. "üzerinize kıtal..."
Yâni kâfirleri kıtal etmek ve onlarla savaĢmak üzerinize farz kılındı. Cumhura göre, cihâd etmek farz-ı kifâyedir.
Cenaze namazı kılmak ve selâm almak gibi...
"0"Halbuki kıtal ve savaĢ,
"Size hoĢ gelmez," Size zor, meĢakkatli ve kerih gelir. kelimesi masdar olup, kerahet manasınadır. Kıtalin
onunla vasıflanması, mübalağa içindir. Sanki savaĢ bizâtihî kendi nefsinde ifrat derecesinde hoĢlanılmayan bir
Ģeydir. Sahâbîlerin kerih görmeleri yâni savaĢtan hoĢlanmamaları insanların tabiatlerinin yâni yaratılıĢlarının
savaĢtan nefret etmesidir. Çünkü savaĢta, malı kaybetmek, nefsin meĢakkat ve zorluğa katlanması ve birçok
kiĢinin ölmesi vardır. Yoksa onlar (sahâbfler) Allah'ın kıtal emrini kerih gördüler, demek değildir... YaratılıĢın
savaĢtan hoĢlanmaması, zemmi yâni kötülenmeyi icâbetmez. Belki ubûdiyyetin mânâsı burada ortaya çıkar.
Çünkü kiĢi, tabiatı hoĢlanmadığı halde, Ģeriatın emrine uyarak savaĢmaktadır. Ama kiĢinin itikadı oiarak
savaĢtan hoĢlanmaması ise münafıkların sıfatlarındandır.
"Fakat olur ki, siz bir Ģeyi hoĢlanmazsınız,"
Bu kendisinden hoĢlanılmayan Ģeyler, kiĢinin mükellef olduğu bütün zor ve meĢakkatli iĢlerdir. Kıtal, yâni savaĢ
da o cümledendir.
"Halbuki hakkınızda o bir hayırdır."
Çünkü savaĢta iki güzellikten biri vardır: Ya zafer ve ganîmet vardır. Ya da Ģehâdet ve Cennet... kelimesi, (efâl-i
mukârebedir) "Umulur ki, belki" kelimesinin yerine geçerlidir. kelimesi kullardan yâni kullara isnâd edildiği
zaman, tereccî (ümit etmek) için olur. Allahü Teâlâ'dan ise, terecciye (ümitlendirmek) için olur.
"Ve olur ki bir Ģeyi seversiniz."
O (sevdikleriniz) kendisinden nehiy olunduğunuz leziz ve nefsinize hoĢ gelen Ģeylerdir. SavaĢa gitmeyip,
oturmak da onların cümlesindendir.
"Halbuki hakkınızda o bir serdir."
Tirmizi: 585; Ebû Dâvûd: 1352; Ibni Mace: 1792,
Et-Tevbe: 9/60
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Çünkü bunda yâni savaĢa gitmemekte, ganimetleri ve" sevabı kaçırmak, düĢmanların kendilerine gaalib olması
ve memleketlerin tahrîbi vardır.
"Ve Allah bilir."
Din ve dünyâ cihetinden, sizin için hayırlı olanı Allah bilir ve onu size emretmektedir.
"Ve halbu ki siz bilmezsiniz Siz bunu bilmezsiniz. Siz hakikatte, kendinize neyin faydalı olduğunu bilmediğiniz
için kıtali kerih görüyorsunuz ve ondan hoĢlanmıyorsunuz.
Mesnevî'de buyuruIdu:
Tasavvuf nedir? Tasavvuf, gönlün arınması, bazan kalbe, kasvet basınca ferahlık bulmasıdır.
O sıkıntıyı, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin pabucunu kapan tavĢancıl kuĢu gibi bil.
O, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin mübarek ayağını yılan sokmasın diye pabucunu kapmıĢtı. Sürçmeyen akla ne
mutlu!
Cenâb-ı Hak: "Kaybolan Ģeye, faraza koyun .muzu kurt paralasa eseflenmeyin.
O belâ sebebiyle bir çok (büyük) belâlar, o ziyanla nice müthiĢ ziyanlar defedilir. 34
Fesada Giden Yollar
Yâni mukallid olan kiĢi, zorla Hazretin huzuruna gider. Veli bunun hilâfınadır.
Zünnûn-ı Misrî (r.h.) Ģöyle buyurdu: Fesat (yani bozgunculuk) halkın arasına Ģu altı Ģeyden dolayı girmektedir:
1- Âhiret amellerinde niyetin zayıf olması,
2- Bedenlerinin Ģehvetlerine rehin olması,
3- Ecellerinin yakın olmasına rağmen uzun emeller peĢinde koĢmaları.
4- Mahlûkâtın memnuniyetini Halikın rızâsından üstün görmeleri,
5- Hevâ ve arzularına uyarak, peygamberlerinin sünnetini arkalarına atmaları,
6- Selef-i sâlihinin az sayıdaki zellelerini (ayak sürçmelerini) birer delil kabul edip, çok sayıdaki iyilik ve güzel
menkibelerini görmezlikten gelmeleridir.
Akıllı kiĢinin nefs ve tabiatiyle mücâhede etmesi vaciptir. Çünkü, hevâ, Ģehvetler ve bid'ati kaldırmak için ve
kalblere kitap ve sünnetle amel etmenin sevgisinin yerleĢmesi için, nefsle mücâhede etmek gerekir,
Ġbrahim Havvas (r.h.) buyurdular:
Ben Lukkâm35 dağındaydım. Bir nar ağacı gördüm, iĢtahım çekti. Döndüm, ondan bir nâr koparıp aldım.
Aldığım narı parçaladım; ham ve ekĢiydi. Onu terkedip yoluma devam ettim. Yere uzanmıĢ bir adam gördüm.
Üzerine eĢek anları toplanmıĢtı. Ona:
-"Esselâmü aleyküm" dedim. O bana:
-"Ve aleykümüsselâm, Ey Ġbrahim Havvas, dedi. Ona sordum:
-"Beni nasıl tanıdın?" O:
-"Allahı bilen ve tanıyan kiĢiye hiçbir gizli kalmaz." Ona:
-"Görüyorum ki, Rabbinden bir hâl üzeresin. Allah'ın katında bir yerin var. Seni bu eĢek arılarının eziyetlerinden
koruması için Rabbine duâ etsen," dedim, (i/332) O bana:
-"Ben de senin Allah ile bir hâlin olduğunu yâni Allah'ın katında senin bir yerin olduğunu görüyorum. Sen
Rabbine duâ etsen de, sendeki nar iĢtahından seni kurtarmasını isteseydin ya! Çünkü insan, narın sokmasının
acısını âhirette duyar ama, eĢek arılarının sokması insana sâdece bu dünyâda acı verir." dedi. Onu bıraktım,
yürüdüm. Sa'dî (k.s.) buyurdu:
ġehvetperest nefse itaat eder. Ki, her saat, diğerinin kıblesi olur. Nefsi emmâre onu yer. Eğer o düĢünse aziz olur.
36

Te'vîlât-İ Kaaşâniyye'den Tasavvufî Mânâlar
TeVîlât-ı Necmiyyede buyuruldu: "Kıtal üzerinize yazıldı," Yâni, nefs ve Ģeytanla savaĢmak farz kılındı.
"Halbuki o kerihtir." Mekrûh'tur, hoĢ olmayan Ģeydir...
"Size..."
Hanzal ağacının tadından daha acı ve Aslanın ısırmasından daha Ģiddetlidir. Cihâdın hakîkati, mecazî vücûdu
kaldırmaktır. Çünkü mecazî vücût, kul ile rabbi arasında bir hicâb ve perdedir.
Denildiği gibi:
"Senin varlığın,
baĢlıbaĢma bir günahtır. Ona baĢka bir günah kıyâs edilmez." Ġbni Mensûr'un buyurduğu gibi:
Benimle senin aranda olanlar, bazan beni sıkmaktadır. Cömertliğinle benim için kaldırdır. Ben, açıklanandanım.
"Fakat olur ki, siz bir Ģeyi siz hoĢlanmazsınız; halbuki hakkınızda o bir hayırdır."
Nefsin hevâsı ve dünyâ sevgisinden dolayı, sizin gözleriniz ihticâblı yâni perdelidir. Bunun için, onun zımnında
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/508-510.
Lukkâm ġam diyarında yüce bir dağın adıdır.
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bulunan bir çok hayr ve ruh için büyük bir lezzet olan, Ģiddetli ve sür'atli meydana gelen bu halin kerihliğini,
geride kalan hayır ve ebedî lezzetlerle kıyâs edildiğinde, bunun, büyük bir hayır olduğu ortaya çıkar.
"Ve olur ki bir Ģeyi seversiniz," Cismânî lezzetlerden, nefsin sıfatlarından ve hoĢlandığı Ģeylerden.
"O sizin için serdir." Nefsi, rûhânî lezzetlerden mahrum ettiği için hakikatte serdir.
"Ve Allah bilir," Nefsin hoĢlanmadığı Ģeyleri ve kalbler için kendisinde rahatlık bulunanları, ancak Allah bilir.
"Ve sizler bilmezsiniz." Muhakkak ki, kalblerin hayatı, nefislerin ölümündedir; nefislerin hayatı da kalblerin
ölümündeder. K.s. buyurdukları gibi:
Beni öldürün, beni öldürün ey büyükler(mutemetler)! Çünkü benim öldürülmemde hayat vardır, hayatın içinde.
Abdullah bin CahĢ (r.a.) Seriyyesi
'Sana hürmetli aydan soruyorlar." 37
Sebeb-İ Nüzul
Rivayet olundu: Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin halâsının oğlu Abdullah bin CahĢ'i, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri,
Bedir savaĢından iki ay kadar önce ve Medîneye hicretinin onbeĢinci ayının baĢında. Cemâziyelâhir ayında,
küçük bir askerî harekât için göndermiĢti. Seriyye, Abdullah bin CahĢ (r.a.) ile beraber Muhacirlerden sekiz
kiĢilik bir grubtu. Bunlar: Sa'd bin Ebi Vakkas ez-Zührî, ükâĢe bin Mihsan el-Esedî, Utbe bin Gazvân es-Selmî,
Ebû Hüzeyfe bin Rebia. Süheyl bin Beyzâ, Âmir bin Rebia, Vakid bin Abdullah ve Hâlid bin Bükeyr idiler... '
Resülüllah Efendimiz (s.a.v.), Emirleri Abdullah bin CahĢ (r.a.) hazretlerine bir mektûb yazıp eline verdi. Ve
ona:
-"Allah'ın adıyla yoluna devam et. Ġki günlük yol yürümedikçe mektubu açıp okuma. Ġki günlük yol yürüdükten
sonra konakladığında, mektubu aç ve arkadaĢlarına oku. Sonra verdiğim talimat gereğince yoluna devam et.
Seninle beraber yürüyen arkadaĢlarından hiçbirini yürüme açısından zorlama ve kerih görme," buyurdu.
A,bdu!lan bin Cans (r-a-) ikı 9un y°J yürüdü. Sonra konakladı. Mektubu açtı. Ġçinde Ģunlar yazılıydı:
-"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bundan sonra. Allah'ın bereketiyle sen ve ashabından sana tâbi
olanlarla birlikte yürü. Batnı NahI denilen yere kadar git. Orada KureyĢ kervanını bekle ve gözet. Belki bize,
ondan hayırlı bir haber getirebelirsin.
Abdullah bin CahĢ (r.a.) hazretleri mektubu okuyunca:
"ĠĢittik ve itaat ettik" dedi. Sonra bunu arkadaĢlarına haber verdi ve onlara Ģöyle dedi:
-"Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bundan sonrası için sizden herhangi birinizi zorlamaktan beni menetti. Sizden
Ģehitlik isteyenler varsa, benimle gelsinler. Gelmek istemeyenler de geri dönsünler."
Sonra atını sürdü. Yürümeye baĢladı. Hiç geriye bakmadı. ArkadaĢları hep birden atlarını dehlediler. Onun ardı
sıra yürümeye baĢladılar. ArkadaĢlarından hiçbiri geride kalmadı. Yürüdüler...
Hicaz mevkiinde kendisine "Bahrân" denilen yere geldiklerinde, Sa'd bin Ebî Vakkas ile Utbe bin Gazvân
(r.a.)'ın nöbetleĢe bindikleri deveyi kaybettiler. Onu aramak üzere arkadaĢlarından geri kaldılar.
Diğerleri yürüdüler. Mekke ile Taif arasında "Batnu Nahle" denilen yere gelip indiler. Orada konakladılar. Onlar
bu halde beklerken, bir KureyĢ kervanı geçti. Yükleri kuru üzüm, yiyecek ve gıda maddeleriydi. Taif ticâretinden
dönüyorlardı. Ġçlerinde Amr bin Hadramî. Mugîre bin HiĢâmın azatlı kölesi, Hakem bin Keysân, Mugirenin
kardeĢi, Nevfel bin Abdullah el~Mahzûmeyan da vardı. Resûlüllah (s.a.v.) hazretlerinin ashabını gördüklerinde,
korktular. Abdullah bin CahĢ, arkadaĢlarına:
-"Adamlar sizden ürperdiler. Ġçinizden birinin saçını tıraĢ edin de onlara gözüksün," buyurdu, (i/333)
Onlar hemen, UkkâĢe (r.a.)'ın saçını tıraĢ ettiler. O bu haliyle onlara göründü. KureyĢliler:
-"Bunlar umreden dönen bir topluluktur, bize bir zararları olmaz." deyip rahatladılar. Bu, Cemâdiyelâhir'in
sonunda oluyordu. Seriyyede bulunan sahâbîler, onu Cemâdiyelâhir sanıyorlardı, halbuki Receb ayı girmiĢti.
Sahâbîler topluluğu aralarında istiĢare ettiler. ġu karara varıp buyurdular:
-"Eğer bu adamları geceye bırakırsak, Harem'e (hem haram ay, hem de Harem'in hudutlarının içine) girerler ve
böylece bizden uzaklaĢırlar (artık onlara bir Ģey yapamayız)."
Böylece onlarla kıtal etmeye çarpıĢmaya karar verdiler. Karar birliğine vardılar. Vâkid bin Abdullah es-Sehmî,
Amr bin el-Hadramî'ye bir ok attı, onu öldürdü.
Amr bin el-Hadramî, Hicretten sonra Müslümanlar tarafından ilk öldürülen müĢriktir. Hakem bin Keysân ile
Osman bin Abdullah'ı esir aldılar. Ġslâm tarihinde ilk esirler de bunlardır.
Nevfel ise atına binip kaçtı. Kendisini takib edenleri aciz bıraktı. Yâni çok hızlı koĢtuğu için kimse kendisine
yetiĢemedi.
Müslümanlar, kervanı ve o iki esiri alıp Medine'ye Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine getirdiler.
Bu olayı fırsat bilen KureyĢliler, (daha önce Müslümanlara yaptıklarını unutarak Ģöye bir propaganda yaptılar:
-"Muhammed (s.a.v.) Haram ayı çiğnedi. Haram ayını helâl saydı. Halbuki her yıl bütün korkanlar bu ayda emin
ve güvencede olup, maiĢetlerini kazanıyorlardı. Herkes istediği Ģehre rahatlıkla hareket edebiliyordu. Fakat bu
ayın hürmetini o çiğnedi. Bu ayda kan akıttı, esir aldı" diyerek, Müslümanları ayıplıyorlardı. Müslümanların
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değerlerini düĢürmeye çalıĢıyorlardı.
MüĢrikler, Mekke'de bulunan Müslümanlara da:
-"Ey dinsizler ve sapıklar topluluğu! Sizler Haram ayını helal kıldınız. O ayda savaĢtınız ve adam öldürdünüz,"
dediler.
Bu haberler Efendimiz (s.a.v.) ulaĢtı. Efendimiz (s.a.v.), Abdullah bin CahĢ
-"Ben size Haram ayda savaĢmayı ve adam öldürmeyi emretmedim," buyurdular. Ġnsanlar, bu konuda iĢi hayli
ileri götürdüler.
O kervan ve iki esiri bekletti. Yâni onları bir yerde durdurdu, savaĢanların arasında ganimet malı olarak taksim
etmedi. Ondan bir Ģeyi almaktan çekindi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bu konuda Allahü Teâlâ hazretlerinden
gelecek olan vahyi beklemeye baĢladı.
Bu durum seriyyeye giden Abdullah bin CahĢ ve arkadaĢlarına Çok ağır geldi. Gerçekten helak olduklarını
sandılar. Eller ve kolları düĢtü, gevĢeyiverdiler.
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine dediler ki:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Biz Amr bin el-Hadramî'yi öldürdük, o gece sabahladıktan sonra Receb ayının
doğduğunu gördük. Fakat onu Receb ayında mı vurduk yoksa, Cemâdiyelâhir ayında mı vurduğumuzu tam ve
kesin olarak bilmiyoruz."
Ġnsanların çoğu bu düĢüncedeyken Allahü Teâlâ hazretleri, bu âyet~i kerîmeyi indirdi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri kervanı aldı. Kervanın içinde "humus" beĢte birini aldı.
Bu îslâm tarihinin, ilk humüsü yâni beytülmâl için alınan beĢte bir maldı.
Diğerlerini, seriyye ashabının arasında taksim etti.
Bu da Ġslâm tarihinde taksim edilen ilk "ganimet" idi.
Mekke ehli, esirlerinin fidyesini gönderdiler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Sa'd bin Ebi Vakkas ve Utbe bin Gazvân dönesiye kadar bunları fidye karĢılığında salmayız. Eğer Sa'd ve Utbe
(r.a.) sağ ve salim dönmezler (müĢrikler onları öldürürlerse) biz de onların yerine bunları öldürürüz" dedi.
Sa'd ve Utbe (r.a.) birkaç gün sonra sağ ve salim Medîne'ye döndüler.
Hakem bin Keysân ile Osman bin Abdullah'ı fidye karĢılığında serbest bıraktılar.
Hakem bin Keysân, Müslümanlığı kabul etti, Medine'de Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin yanında kaldı. Daha
sonra "Bi'r-i Ma'ûne" günü Ģehid oldu.
Osman bin Abdullah ise, Mekke'ye döndü. Mekke'de müĢrik olarak öldü.
Nevfel ise, Ahzâb günü, hendeği aĢması için atının karnına vurdu. Atıyla beraber hendeğin içine düĢtü.
Yıkıldılar. Allah onu orada helak etti. MüĢrikler onun leĢini, Müslümanlardan para karĢılığı istediler. Efendimiz
(s.a.v.) hazretleri: "Onu alın, çünkü onun leĢi de diyeti de pistir." Buyurdu.
Bu âyet-i kerîmenin mânâsı Ģöyledir: Müslümanlar, bilgi almak, kâfirler de ta'n ve kötülemek için Haram
ayından yâni Receb-i Ģeriften soruyorlar. Bu aya, bu isim verilmesinin sebebi, o ayda öldürmenin haram
olmasından dolayıdır. Onlar soruyorlar:
"Onda kıtalden"
Burası, "ay" kelimesinden bedel-i istimâl'dir. Çünkü ay, kendisinde yapılan bütün kıtal ve savaĢları içine
almaktadır.
"De ki:" Habîbim Ahmed, resulüm ya Muhammedi Onlara cevaben söyle.
"Onda kıtal, büyük bir günahtır."
Allah'ın katında büyük bir günahtır.
Mübtedâ'dır, haberi de, kelimesidir. Nekre Û&kelimesiyle ibtidâ caizdir. Çünkü <j ile vasıflanmaktadır.
Âlimlerin çoğuna göre, bu âyet-i kerîme,
"O haram olan aylar çıktı mı, artık öbür müĢrikleri nerede bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin ve onlar için
bütün geçit baĢlarını tutun. Eğer tevbe ederler ve namaz kılıp, zekâtı verirlerse, sebillerini tahliye edin (yollarını
açın). Çünkü Allah gafûr-rahîm'dir.38 Kavli Ģerîfîyle mensûh olduğu yâni, hükmünün neshedildiği
görüĢündedirler.
"Maamâfîh, Allah yolundan bir men 'i"
Mübtedâ'dır. Kendisinden sonra gelen amel ile husûsileĢti. Yâni
islâm'dan ve kulu Allah'a ulaĢtıran
amellerden engellemeye çalıĢıyorlar.
"Ve O'na bir küfürdür."
Yâni Allahü Teâlâ hazretlerini inkârdır. Mescid-i Harâm'dan."
Burası "Allah'ın yolu" cümlesinin üzerine atıftır. ġu cihetle ki, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak, Allahı
inkâr etmek fertlerinden bir fert oldu. Yâni bir çeĢit Allahı inkâr etmektir. Bu zikredilen atıf, bu güzel atfın
güzelliğini bozmadı.
Çünkü bu sâdece kaçınmak değildir. Yâni onlar, Müslümanları Mekke'ye girmekten ve Beytüllah'ı ziyaret
etmekten menettiler, demektir.
Ve enI'ni çıkarmak,"
38
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Yâni, Mescid-i Haramın ehlini çıkartmak. Onlar Efendimiz (s.a.v.) hazretleri ve (hicrete zorlanan) mü'minlerdir.
"ondan," Mescid-i Haramdan.
Bu cümle, "Ve Allahı inkâr etmek" cümlesinin üzerine atıftır. Müslümanlar her ne kadar Mekke'den çıkarılmıĢ
ve Mekke'nin dıĢında yaĢasalar bile, Allahü Teâlâ hazretleri onları, Mescid-i Haramın ehli kıldı. Çünkü onlar,
üzerlerine vacip olan Mescid-i Haram'ın bütün haklarını yerine getiriyorlar. Akıbet (Sonuçta) onlar o mescidin
ehlidirler. Bu sebeple onlara "akıbet" diye isim verdi.
Allâhü Teâlâ hazretleri, Mekke'de oturan kâfirlere "Mescid-i Haram ehli" adını vermedi. Onlar her ne kadar
Mekke'de otursalar bile... (1/334) Çünkü onların Mekke'de oturmaları ârizî yâni geçicidir.
"Allah yanında daha büyüktür."
Sayılan Ģeylerin haberidir.
Yâni bu dört Ģeyden, günah cihetinden daha büyüktür. Yâni:
1 - Kulu Al!ah"a götüren ve yaklaĢtıran Ġslama girmelerine mani olmak.
2- Allahı inkâr etmek,
3- Müslümanların Mekke'ye girmelerini ve Kabe'yi ziyaret etmelerini engellemek,
4- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini ve mü'minleri sâdece bir olan Allah'a îmân ettikleri için, Mescid-i
Haram'dan çıkartmak daha büyüktür.
Yâni bütün bunlar, Müslümanların Ġbni Hadrâmfyi haram ayında Öldürmelerinden daha büyük bir akıbet
icabettirir.
Çünkü kıtal hıll ile helal olur. Ama küfür hiçbir hıl ile helal olmaz. Ayrıca kıtal, tevili götüren bir Ģeydir. Çünkü
onlar, Ġbni Hadrâmi'nin öldürüldüğü günden Ģek ve Ģüphe etmektedirler. Onun hararn ayı olduğu tam kesin değil.
Ama onların küfrünün, küfür olduğu asla tevil kabul etmeyen bir gerçektir.
Yâni onların Mescid-i Haramın ehli olan Müslümanları Mescid-i Haramdan çıkartmaları, insanların Islama
girmelerine engel olmaları, baĢlangıç, sonuç ve devamlılık yönünden irtikab etmiĢ oldukları fitne:
"Katilden daha büyüktür."
Yâni haram ayında, el-Hadramî'nin öldürülmesinden daha büyük ve daha iğrençtir.
Bu âyet-i kerîme indiği zaman, Abdullah bin Enîs, Mekkeli Müslümanlara Ģöyle yazdı: "Eğer müĢrikler, sizi
haram ayında kıtal ile suçlayıp ayıplarlarsa: sizde onları, küfürle, Rasûlüllah (s.a.v.) hazretlerini (muhacirleri)
oradan çıkartmakla ve Müsülanların Beytüllahı tavaf etmelerine engel olmakla ayıplayıp suçlayin."
"Ve sizinle muharebe etmekten bir zaman geri durmazlar."
MüĢriklerin düĢmanlıkta ne kadar ileri gittiklerini ve dinde fitne çıkarmakta ne kadar Ġsrarlı olduklarını beyan
etmektedir. Yâni: Ey mü'minler, müĢrikler hiç bir zaman sizinle savaĢmaktan ve kitaldan geri kalmazlar.
"Sizi dîninizden döndürmek için."
Yâni sizi hak olan dîninizden onların bâtıl olan dinlerine çevirmek için sizinle savaĢırlar.
Oi "Eğer güçleri yeterse,"
Yâni güçleri yetse tabi!... Bu onların bâtıl dinlerinde ve inançlarında ne kadar katı olduklarına (taassub içinde
olduklarına) ve dinlerinde ayaklarının ne kadar sabit olduğuna iĢarettir. Sanki Ģöyle denilmektedir: Onlar bu
ikanı nerede bulabilirler ki?
Bu, bir kiĢinin düĢmanına Ģöyle demesi gibidir:
"Eğer bana karĢı zafer elde edecek gücün varsa durma hemen bana saldır ve bana hiç merhamet etme," Bu söz
düĢmanın asla kendisine karĢı zafer elde edemeyeceğini ve onu mağlûb edemeyeceğinin vesikası ve belgesidir.
Âyet-i kerîmenin bu Ģekilde gelmesi yâni: "Eğer güçleri yeterse." buyurması, mü'minlerin kalblerini hoĢ tutmak
ve onları mutmain kılmak içindir. 39
Mürtedin Hükmü
Ve sizden de her kim dîninden döner,"
Burada kavl-i Ģerifinde, Ģart ve ceza içindir. loyJ fiili müzâridir, Ģarttır. Ġkinci j (dal) sakin olduğu için, izhâr ve
Ģeddeyle okunur. Fethâ ve idgâm yapılır. Bir cinsten iki sakin içtima ettiği için idgâm yapılır. Fetha harekelerin
en hafifi olduğu için kendisine hareke olarak fetha verilir.
"Ġrtidad" dönmek ve caymak demektir. Bu kavl-i Ģerif, irtidadtan yâni dinden dönmeyi ve caymayı tahzir içindir;
Yâni: Kâfirlerin iğvâsı ve Ġdlâli ile, kim bunu yaparsa, yâni Ġslâm dîninden bâtıla dönerse:
"Ve kâfir olarak can verirse,"
Bir daha Ġslama dönmemekle... Burada, mürted olan kiĢilere ölüm zamanına kadar, Ġslama geri dönmeye teĢvik
vardır. "ĠĢte onlar"
Ölüm zamanına kadar irtidat ve küfürde isrâr edenler. cJa-p- "Heder olmuĢtur." Bâtıl, yanmıĢ ve boĢa gitmiĢtir.
"Onların (bütün) amelleri."
Yâni Ġslâm hâlinde iĢlemiĢ oldukları bütün amelleri katiyetle telâfî edilmeyecek Ģekilde yanar.
"Dünyada"
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Bu mürted kiĢinin dünyâda kaybettikleri:
1-Hayatının kesilmesi, Ġslâm dîninden Ġrtidad ettiği yâni çıktığı için yakalandığı ve kendisine karĢı zafer
kazanıldığı zaman öldürülmesidir.
2- Müslümanların dostluğunu kaybetmesi.
3- Müslümanların yardımından mahrum olması.
5- Müslümanların güzel muamelelerinden mahrum olması.
6- Nikâhı zail olur. (Müslümanlar ile olan nikâh bağlarını hemen kaybeder.)
7- Kendisiyle evlenilmesi haram olur.
8- Müslümanlarla veraset iliĢkisini kaybeder.
9-Ve bunlara benzer mürtedin kendisi ve malıyla ilgili Ģeylerde Müslümanlar ile tamamen ilgisi kesilir.
10- Öldüğü veya öldürüldüğü zaman, Müslümanların mezarlığına gömülmez.
"Ve âhiret(te)"
Mürtedin âhirette kaybedeceği Ģey, sevâblar ve varacakları güzel yerler yâni Cennetleri kaybederler.
Çünkü onların amellerine âhirette sevâb verilmez. Burada amelin ihbâtından (yanmasından ve ibtal
edilmesinden) murat, amelin kendisinin ibtâli değildir. Çünkü ameller arâzî'dir. Bulundukları gibi zail de olurlar.
Ma'dûmu yok saymak muhaldir. Belki burada amellerinin yanmasından murat, o kiĢinin mürted olmasıyla,
geçmiĢ sevablarınm (yani Müslüman iken iĢlemiĢ olduğu sevablarınm) gidip zâi! olması ve geçmiĢ
sevablarından meydana gelen meyvelerin (Cennetteki makamlarından) mahrum olmasıdır.
Bu âyet-i kerîmenin zahirine göre, zikredilen hükümlerin sabit olması için vefatının mürted iken olması gerekir.
Bu da. dünyâ ve âhirette tüm amellerinin boĢa gitmesi ve içinde ebedî kalmak üzere Cehennemlik olmasıdır.
Eğer dinden dönen kimse, yeniden Ġslâm'a girerse, o zaman yukarıdaki hükümlerden hiçbiri kendisi için sabit
olmaz.
Bundan dolayı, Ġmam ġafii (r.h.) hazretleri, bu âyet-i kerîmeyi hüccet ve delil kabul ederek, mürted olan kiĢi, o
halde ölmedikçe sevabı yanmaz. Ancak mürted olarak ölürse sevabı ibtâl edilir.
Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretlerine göre, irtidad mutlak olarak bütün sevabları ibtâl eder, yakar. Yine
Müslümanlığa dönse bile, eski sevapları ibtâl edilmiĢ yâni boĢa gitmiĢtir. Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.)
hazretlerinin bu konudaki delilleri Ģu âyet-i kerimelerdir:
"Ve her kim Ģeriatin ahkâmını tanımazsa, her halde bütün iĢlediği hederdir. Ve âhirette o, hüsranda
kalanlardandır."40
"ĠĢte o yol, Allah hüdasıdır. O bunu kullarından dilediğine hidâyet eyler ve eğer bunlar Ģirk etmiĢ olsaydılar,
bütün mesaileri heder olmuĢ gitmiĢti." 41
Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretleri, bu âyet-i kerîmelerin umumiliği ve mutlaklığından hareketle bu
Ģekilde ictihad etmiĢlerdir.
Bu konunun teferruatında iki mesele vardır.
Birincisi: Mütekellimlerden42 bir cemaat buyurdular: Bir kiĢide îmânın sıhhati veya küfrün bulunmasının Ģartı,
kiĢinin îmân veya küfür üzerine vefat etmesidir.
iman, ancak bir mü'minin îmân üzerine vefat etmesiyle îmân olmuĢ olur. Küfür de böyledir. Bir kiĢinin kâfir
olması, ancak küfür üzerine vefat etmesiyle mümkündür.
Ġkinci mesele Ģudur: Bir Müslüman namaz kılar ve sonra mürted olursa, ki bundan Allah'a sığınırız, sonra ileride
bir vakitte yine Müslüman olursa, Ġmam ġafii (r.h.) hazretleri, daha önce Müslüman iken kılmıĢ olduğu
namazlarını iade etmesi gerekmez. Yâni onların sevabını yine alır. Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretleri,
daha önce edâ etmiĢ olduğu namazları bir daha kaza etmesi gerekir, buyurdular. Yine hac konusunda da söz yâni
fetva böyledir. (Ġ/335)
"Ve artık onlar ashab-ı nârdırlar (Cehennemliktirler)."
Oradan ayrılmazlar.
"Onlar hep orada muhalled kalırlar." Tıpkı öteki kâfirler gibi... Mü'minler mutlaka sâlih amel
iĢlemeli ve amellerini boĢa çıkaracak Ģeylerden korunmalıdır. Ġrtidâdın sebebi, yakînin olmayıĢıdır. Yâni Allah'a
olan îmânın. tahkîkî bir îmân
olmayıĢındandır.
Yoksa Ģeytan,
hakikî muvahhidin. yâni gerçek
Müslümanın çevresinde nasıl dolaĢabilir?
Bütün berzahlardan, Ģüphelerden, çeliĢkilerden ve tereddütlerden kurtulmuĢ bir kiĢi nasıl Ģirke düĢebilir? Bütün
kayıtlardan kurtulmuĢ, Ma'bûd olan Rabbine vâsıl olmuĢ olan bir kiĢi nasıl Ġslâm dîninden çıkabilir?
Amel-i sâlih, kiĢinin Allah rızâsı için yapmıĢ olduğu amellerdir. Amel-i sâlihin dıĢında kalan her Ģey, fasit ve
bozuktur. Sahibine asla menfaat sağlamaz.
Hâfiz buyurdu: Yarın hakikati iĢit.

El-Mâide: 5/5
El-En'âm: 6/88
Mütekellim: Kelâm ilminin âlimlerine elenir. Kelâm. Allah'ın zat sıfat, nübüvvet.
mebde-meâd, âhiret, cennet cehennem ve hulasa Ġslâm akaidinin bütün inceliklerinden sözeden bir ilimdir. Bu konuda en özlü kitab yıllarca
medreselerde ders kitabı olarak okutulan ve bizimde hepsini ezberlediğimiz "EmâlT ve Ömer Nesefi Akaidi isimli kitab
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Rehberin utandı, amelini hep mecazî yaptı. 43
Tevhid Ve Hakiki İslâm
Hasenatın en güzeli tevhiddir. Çünkü tevhid hepsinin esâsıdır. Bundan dolayı, tevhid terazide tartılmaz.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Muhakkak ki, senin yapmıĢ olduğun her hasene kıyamet günü mîzâna konulur, tartılır. Ancak: "Allah'tan baĢka
ilâh yoktur." ġehâdeti hâriç. Bu Ģehâdet mîzâna konulmaz. Çünkü eğer bu Ģehâdet, onu gerçekten sâdık ve
gönülden söyleyen kiĢiden mîzânın bir kefesine konulacak olsa, yedi kat sema ve yedi arz ve içinde olan her Ģey,
baĢka bir kefesine konulsa, elbette ki, "Allah'tan baĢka ilâh yoktur." ġehâdeti ve inancı bunlardan daha ağır
gelirdi."44
Bütün sâlih ameller, iymânın nurunu ziyâde ederler.
Sana düĢen taat ve hasenat yapmaktır. Ġlâhî meârife (bilgilere) ulaĢmaya çalıĢmaktır.
Zîrâ AHahü Teâlâ hakkında ilim. ilimlerin en faziletlisidir. Bundan dolayı Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine
soruldu:
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine denildi:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.) hangi amel daha faziletlidir?" Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
-"Allahü Teâiâ hazretlerini bilmek." Yine denildi:
-"Hangi ilmi murad ediyorsunuz?" Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Allahü Teâlâ ve Sübhânehû hazretleri hakkındaki ilimdir. Yine Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine denildi:
-"Biz amelden soruyoruz, siz ilimden cevap veriyorsunuz!" Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Az amel, Allah ilmiyle beraber menfaat verir. Ama Allahü Teâlâ hazretlerini bilmemek ondan câhil olmakla
beraber iĢlenen çok amel fayda vermez." 45
Bu ise ancak, nur ve feyiz ile, tevhîdi parlatmakla beraber bâtını ve iç âlemi tasfiye etmek ve değiĢik zikirlerle
mümkündür. Bunu da ancak âlimler akıl edip anlarlar.
Mesnevi'de buyuruldu:
Hakkın zikrini düĢürme dilinden.
Dâima hakkı zikrederek gülyabânîlerin sesini yakıp yoket.
Dünya meyhi sana tuzak olmasın.
ġeyh Hasan Muhammed bin Serrâc (r.h.) buyurdular. Ben Cüneyd-i Bağdadî (k.s.) hazretlerinden iĢittim.
Buyurdular: Rüyamda Ġblisi gördüm. Adetâ çıplaktı. ġeytana:
-"Ġnsanlardan utanmıyor musun?" dedim. O:
-"Eğer bunlar, insanlardan olmuĢ olsalardı, çocukların toplarla oynadıkları gibi ben onlarla oynayamazdım,"
dedi. Ben yine Ģeytana sordum:
-"Ġnsan kimdir?" O:
-"ġirûzî mescidinde bir kavim vardır. Onlar hep mescide devam edenlerdir ki, vücutlarında derman bırakmazlar.
Kalbimi yakarlar. Ne zaman onları gözüme kestirmeye uğraĢırsam, hemen beni Allah'a iĢaret ederler. Onların
zikirlerinin nuruyla yanacak gibi olurum," cevabını verdi.
Cüneyd-i Bağdadî hazretleri buyurdular: Uyanır uyanmaz, hemen geceleyin ġirûzî mescdine gittim. Mescide
girdiğimde orada üç kiĢi gördüm. Oturuyorlardı. BaĢlarının üzerinde yamalı örtüler vardı. BaĢlan öne eğik
murakabe halindeydiler. Benim geldiğimi hissettiklerinde biri baĢını örtünün içinden çıkarıp
kaldırdı. Bana:
-"Ya Ebâ Kasım! Her söylenen sözü iĢitip kabul mu edersin?"
buyurdu.
ĠĢte sen bunlara bak! Sen bunların Allah'a taat için nasıl çalıĢtıklarını, bütün esrar ve gizliliklerini mâvisâ'dan ve
Allah'tan gayri her Ģeyden nasıl temizlediklerini ve tasfiye ettiklerini gör. ĠĢte bunlar hakiki islâm ehlidirler.
Bu incilerin nâzımı bu fakir (Ġsmail Hakkı Bursevî) diyor ki:
"Bana, Ģeyhim Allâme -Allah kendisini selâmette bakî kılsın-Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin:
"Ġslam garib baĢladı ve yakında garib olarak dönecektir." Hadîs-i Ģerîfleriyle ilgili olarak Ģöyle buyurdu:
-"Bu hadîs-i Ģerifte geçen Ġslâm'dan murat, hakîkî Ġslâmdır. Bunun sahibi asla irtidat etmez. Garib oluĢu da,
kendisinin bir arkadaĢının ve sırdaĢının olmamasıdır.
Mesnevî'de buyuruldu:
Bâyezid zamanında bir kâfiri, iyi bir Müslüman çağırdı. Ona:
-"islâm ile nurlansan ve hem de necat ehli olup sürür ve sevinç bulsan ne iyi olur!" dedi. O Kâfir dedi ki:
-"Eğer bu îmân, âlemin Ģeyhi Bâyezid'in îmânı gibiyse; Ģüphesiz öyle bir îmâna ben güç ve takat getiremem.
Onun gayret ve himmeti benim tahammül ve tasavvurumdan çok fazladjr. Onun yaptığını ben, hayâl bile
edemem...
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/520-523.
Tahrîcü'l-lhya hadis no 5, Hafız lrâkî.
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Gerçi din ve îmândan uzağım ama, onun îmânına îmân ettim. Onun herkesten yüce. Hakk'a sadâkatından dolayı,
pek latif ve nurlu olduğuna îmân ettim.
Yok eğer sizlerin îmânı îmân ise, ona bir arzum ve meylim yoktur.
(Ey bu zamanın gafil ve Allah'ın nurundan mahrum olan ilim ve amelsiz Müslümanları!) Kimde îmâna bir meyil
ve Müslümanlığa doğru bir ilerleme zuhur etse, sizi görünce ona bir gevĢeklik gelir, Ġslam'dan soğur.
Zîrâ sizin îmânınızın adı kalmıĢ! Manâsı yok olmuĢtur. Çöle kurtuluĢ yeri demek gibidir bu...
Sizin îmânınızı (ve hayat tarzınızı) görenin îmân aĢkı söner, yok olur." 46
İman Hicret Ve Cihâd
ġüphesiz iymân edenler ve Allah yolunda muh âcir olup da mücâhede edenler, muhakkak bunlar Allah'ın
rahmetini umarlar. Allah gafur, rahîm'dir21847
"Şüphesiz İymân Edenler"
Sebeb-i Nüzulü
Bu âyet-i kerîme, seriyye ehli hakkında nazil oldu. Allahü Teâlâ hazretleri önceki âyet-i kerîmeyle onların
üzüntülerini ve kederlerini giderdi. Gerçekten onlar, Allah katındaki sevabını umid ederek haram ayında kıtal
etmiĢlerdi. Bu kıtallerinin haram ayına denk gelmesi üzerine büyük bir üzüntüye boğulmuĢlardı. (Ġ/336) Onlar,
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine Ģöyle dediler:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Yaptıklarımızdan dolayı üzerimize bir cezalandırmanın yâni günahın olmadığını
anladık. Bize bir ecir ve sevâb verilir mi? Biz bu seferimizin Allah yolunda taat için yapılmıĢ bir sefer olmasını
istiyoruz."
Bunun üzerine Allahü Teâlâ hazretleri, bu âyet-i kerimeyi indirdi. Çünkü onlar mü'minler ve muhacirler idiler.
Bu savaĢın sebebiyle mücâhid oldular.
Bu kavM Ģerifin mânâsı: Ġmanlarının üzerine sabit olup asla
mürted olmadılar, demektir.
"Ve onlar ki hicret ettiler (muhacir oldular.)" Menzillerinden, memleketlerinden ve ailelerinden ayrıldılar. "Ve
cihâd ettiler."
Mücâhede, geniĢlikten fariğ olmaktır. Yâni müĢriklerle harbettiler.
"Allah yolunda"
Allah'a taat ve dînini yükseltmek için hicret ve cihâd ettiler."Bunlar umarlar." KurtuluĢun baĢlamasına
meylederler. Allah'ın rahmetini"
Yâni sevabını umarlar. Onların amelleri, mürtedlerin amelleri gibi boĢa gitmez ve iptal edilmez. Bu ayetle,
onlara recâ (ehli tabiri) isbât olundu. Recalarının bilinmesi sebebiyle fevz ehli değil... Öyle ki. Onlar yapmıĢ
oldukları amellerinin ecri yok olarak biliyorlardı. Bu Allahü Teâlâ hazretlerinden fazl yoludur. Yoksa
kurtuluĢlarının Ģüpheli olması değildir.
Allah gafurdur."
Kullarının hatâ ve isyanda ifrat derecesine ulaĢmalarına rağmen, Allahü Teâlâ hazretleri onlara karĢı gafurdur. ^
"Rahim'dir."
Kullarına çok ecrü sevâb verir.
Katâde (r.h.)48buyurdular. Bunlar, (Yani Abdullah bin CahĢ ve seriyye arkadaĢları) bu ümmetin
seçkinlerindendirler. Sonra Allahü Teâlâ hazretleri iĢittiğiniz gibi onları recâ ehli kıldı. Recâ eden taleb eder,
ister; korkan ise kaçar. 49
Kötü Gencin Güzel Sonu
Rivayet olundu: Ebû Amr el-Beykendî (r.h.) bir gün bir sokaktan geçiyordu. Kötü bir genci, fesadından dolayı
mahalleden çıkartmaya çalıĢan bir topluluğa rastgeldi. Bir kadın bir köĢede ağlıyordu. 0 kadının kim olduğunu
ve neden ağladığını sordu: Kendisine:
-"Bu mahalleden çıkarılmak istenen gencin annesidir," denildi. Ebû Amr hazretleri, gözü yaĢlı anneye acıdı.
Mahalle nezdinde o gence Ģefaat etmek istedi ve onlara:
-"Bu kez bu genci bana hibe edin (yani benim hatırım için) bağıĢlayın. Eğer bir daha fesatlık ve kötülük yapacak
olursa ona istediğinizi yapın," dedi.
Mahalleli de o genci Ebû Amr hazretlerine bağıĢladılar. (Ebû Amr hazretleri mahalle halkına teĢekkür etti. 0
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/523-526.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/526.
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gence nasihat edip ahlakını düzeltmesini söyledikten sonra) yoluna devam etti.
Kaç gün sonra yolu, yine aynı sokağa uğradı. Kapının ardından o yaĢlı kadının feryâd ü figânını iĢitti. Çok acıklı
bir Ģekilde ağlıyordu. Ebû Amr hazretleri kendi kendine:
-"Belki genç, fesat ve kötülüğüne yeniden döndü ve mahalle halkı da onu mahalleden sürgün ettikleri için annesi
ağlıyordun.." dedi. Yine de kapıyı çaldı.
Gözleri yaĢlı anne kapıyı açtı. Ebu Amr hazretleri, gencin halini sordu. Kadın:
-"Öldü!" dedi.
Bunun üzerine Ebû Amr hazretleri, o gencin halini yâni nasıl öldüğünü sordu. Gencin annesi:
-"Eceli yaklaĢtığı zaman, bana: "Anneciğimi KomĢulara benim ölümümü haber vermeî Çünkü ben onlara çok
eziyet ettim; bu sebeble onlar benim hakkımda kötü düĢünürler; öldüğüme sevinirler cenazeme bile gelmezler.
Beni defnettiğiniz zaman, üzerinde; yazılı olan bu yüzüğümü
beraberimde göm, sonra affım için Rabbime yalvar. Benim için Ģefaat taleb et. (Ben bütün günahlarımdan tevbe
ettim. Bir anne olarak senin de benim affım için Allah'a yalvarmanla umulur ki Allah beni bağıĢlar. ġu anda
üzerimde kul hakkı yok. Olanların hepsini ödedim.) dedi. Ben de oğlumun vasiyetini yerine getirdim.
Kabrinin baĢından ayrılırken gizliden Ģöyle bir ses ĠĢittim:
"Ey sevgili anneciğimi Sevinerek dön! Çünkü ben çok kerim ve rahîm olan Rabbimin huzuruna vardım."
diyordu.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Bir bahane ile bağıĢladı, bir bahaneyle ele verdi. 50
Haccacın Ölümü
Denildi ki, Haccâc vefat edeceği zaman, dua ediyordu:
"Allâhım beni bağıĢla! Bana mağfiret et! Ġnsanlar, senin bunu yapmayacağını (beni bağıĢlamayacağını)
zannediyorlar!"
Haccâc, hicrî 95 (M. 714) yılında, Vâsıt Ģehrinde vefat etti. Vâsıt Ģehri Haccacin inĢâ ettiği Ģehirlerdendir. Onun
ölümüne "Irak'ın düğünü" adı verildi. Saraydan bir câriye çığlık atıncaya kadar kimse onun ölümünü öğrenmedi.
Haccaan öldüğünü gören bir câriye ağlayarak sarayın balkonuna çıktı ve Ģöyle bağırdı:
-"Haberiniz olsun, yemek yediren ve sıkıntıları gideren kiĢi öldü!"
Sonra Haccâc, defnedildi. ġam halkından biri kabrinin baĢına geldi ve Ģöyle dedi:
-"Allah'ım! Haccacın Ģefaatinden mahrum bırakma!"
Irak halkından biri talak ile yemin ederek Haccacın Cehennemde olduğuna yemin etti. Bunun için Tavus'51 fetva
sordular. Tavus:
"Doğrusu Allah, kendine Ģirk koĢulmasını mağfiret buyurmaz. Ondan berisini ise, dilediğine mağfiret buyurur.
Kim de Allah'a Ģirk koĢarsa, hakikatte pek uzak bir dalâle sapmıĢtır. 52
Âyetini (ve bu mealde olan diğer âyet-i kerîmeleri delil getirerek Ģöyle der):
-"Ben zannımca onun talakı geçerlidir ve hanımı ondan boĢtur"der.
Bu Ģahıs, fetva almak için. Hasan Basrî (k.s.) hazretlerine gider. Meseleyi ona anlatır. Hasan Basrî hazretleri:
-"Hanımına git ve onunla beraber ol. Eğer Haccac Cehennemde değilse, sizin haramda olmanızın size bir faydası
yoktur," der.
Bu zikredilen kıssadan. Allah'ın çok bağıĢlayan ve merhamet eden olduğunu kesin olarak anlamıĢ oldum. Allah,
kulunun günahı deniz köpüğü gibi çok olsa bile, bağıĢlar. Kullar için gerekli olan Allah'tan umudunu
kesmemektir. Zîrâ Allahü Teâlâ hazretleri:
"De ki: Ey nefisleri aleyhine israf etmiĢ kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin; çünkü Allah bütün
günahları mağfiret buyurur. ġüphesiz ki O. öyle gafur, öyle rahim O." 53
İman Hicret Ve Cihadın Mertebesi
Râgıb buyurdu: Bu üç mertebe; yâni îmân, hicret ve cihad Ģu âyet-i kerîmede beyan edilmektedir.
"Ey o bütün iymân edenler! Allah'tan korkun ve O'na yaklaĢmaya vesile arayın ve onun yolunda mücâhede edin
ki, felaha erebilesiniz."54
Çünkü hicret edebilmenin yolu, ancak îmân etmekten geçer. KiĢinin hevâ ve hevesle cihâd edebilmesi de, ancak
Ģehvetlerden hicret etmekten yâni Ģehvetleri terketmekten geçer. Buna ulaĢan kiĢinin Allah'ın rahmetini ümit
etmesi hak olur. 55
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/528-529.
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Hicret İki Kısımdır
Bil ki, hicret iki kısımdır. 1-Sûrî hicret, 2- Manevî hicret.
Sûrî hicret: Mekke'nin fethiyle, sûrî (Ģeklî) hicret kesildi ve sona erdi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdukları
gibi:
"Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Lakin cihâd ve niyyet vardır. Cihâda çağırıldığınızda hemen katılın. 56
Manevî hicret: Manevî hicret, kiĢinin kalb kıblesini fethedip, onu Ģirk ve hevâ putlarından kurtarasıya kadar,
kiĢinin nefsin vatanında Allah'a yürümesidir. Bu hicretin hükmü tâ kıyamete kadar sürer. 57
Cihâd İki Kısımdır
Allah yolunda yapılan cihâd da iki kısımdır.
1- Cihâd-ı asgar,
2- Cihâd-ı ekber
Cihâd-ı asgar, kâfirlere karĢı olan cihâd ve savaĢtır.
Cihâd-ı ekber, nefsi emmâreye karĢı yapılan cihâdtır. Nefs ve Ģeytanla yapılan cihâd, "cihâd-ı ekber" yâni en
büyük cihâd oldu. (1/337) Birincisinin, yâni kâfirlerle yapılan cihâdın gayesi zahiri islâh etmektir.
Cihâd-ı ekberin (yani nefisle yapılan mücâhedenin) gayesi ise bâtını islâh etmektir.
Bâtını islâh etmek daha zor ve daha kuvvetlidir.
Birinci cihâdın gayesi, (yani kâfirlerle yapılan cihâdın maksadı) Cennet ve rahmettir.
Ġkinci cihâdın yâni nefisle yapılan mücâhedenin gayesi ise, Hakkı müĢahede etmeye vâsıl olmak ve mutlak
olarak Cemâlüllahı seyretmektir.
Birinci cihâdın gayesi, Ģehâdettir.
ikinci cihâdın gayesi ise, sıddîkıyettir.
Sıddıklar mertebe bakımından Ģehidlerden daha üstündürler. Allahü Teâlâ hazretleri buyurdukları gibi:
"Öyle yal Her kim Allah'a ve Peygamber'e mutt olursa, iĢte onlar, Allah'ın kendilerine in'âm eylediği enbiya,
sıddîkler, Ģühedâ ve sâlihîn ile birliktedirler. Bunlarsa ne güzel arkadaĢ... 58
Bu âyet-i kerîmede Allahü Teâlâ hazretleri, sıddıkları, Ģehidlerden önce zikretti.
KiĢi, cihâd-ı ekber ile nefsi islâh etme mertebesine -ki bu mertebe kibriti ahmerdir- ulaĢtığı zaman, kullara
merhamet eder ve onlara zarar vermeye kastedemez. 59
Hikâye
Hikâye olundu: Adamın biri meĢâyihten birine hizmet eder ve ona:
-"Bana ismi Âzam duâsanı öğretmeni istiyorum," der. O da:
-"Senin bunu öğrenebilme ehliyetin var mı?" der. Adam:
-"Evet!" der. MeĢâyih ona:
- O halde sen, Ģehrin giriĢ kapısına git, sonra gel, orada gördüklerini bana anlat!" der. Adam Ģehrin giriĢ kapısına
gider. Oturur ve beklemeye baĢlar. Bir de bakar ki, yaĢlı bir oduncu, eĢeğiyle odun getiriyor. Askerin biri gelip
yaĢlı oduncuyu döver ve odunlarını elinden alır. Bu olaydan sonra döner Ģeyhine gördüklerini anlatır. ġeyh, ona:
-"Eğer Ġsm-i Âzam duasını belseydin bununla o askere ne yapmak isterdin?" Adam:
-"O askerin helak olması için bedduada bulunurdum" der. ġeyh kendisine:
-"O gördüğün yaĢlı oduncu var ya, iĢte bu Ġsm-i Âzam duasını bana öğreten odur." Der. Adam ĢaĢar kalır. ġeyh
devam eder:
-"ġunu iyice bilmelisin ki, Ġsm-i Âzam duasını Ģu sıfatlara sahip halim ve selim birisi öğrenebilir:
1-Sabır,
2- Mahlukata merhamet.
3- Mahlukata Ģefkat.
Sadî buyurdular:
Ey güzel gönül sahibi,
ahlâkını kötü kılma. Kerem sahibi ol.
Sonra, muhakkak ki, az konuĢmak, nefsi islâh etme yolunda en faydalı Ģeylerdendir. Helâl ve temiz lokma, tabiat
ve ahlakı islâh etmek ve nefsi saflaĢtırıp nurlandırmakta en faydalı Ģey olduğu gibi...
Mesnevî 'de buyuruldu:
Can çocuğu, Ģeytan sütünden kesilsin ki, meleklerle yoldaĢ ve beraber olsun.
Sahîh-i Buharı: 2575
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/531.
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Sen karanlık, bulanık oldukça,
Ģüphesiz Ģeytanla süt kardeĢsin.
Nur, feyiz ve kemâlât, helâl kazanılmıĢ lokmadan doğar.
Kandili söndüren yağ, yağ değildir.
Kandilini söndüren o yağı yağ sayma; o sudur... 60
Suallere Cevaplar
Sana hamr (içki) ve meysir'den (kumardan) soruyorlar. Deki:
-"Bu ikisinde büyük bir günah, bir de nâsa ba'zı menfaatler var; fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür."
Yine sana soruyorlar:
-Neyi infâk edecekler?
Deki:
-"Sıkmayanını!"
Böyle beyan ediyor Allah size âyetlerini Ki düĢünesiniz, Z19 dünya ve âhiret hakkında...
Bir de sana yetimlerden soruyorlar. De ki:
-"Onlar hakkında bir islâh, karıĢmamaktan daha hayırlıdır, kendilerine de karıĢırsanız kardeĢlerinizdirler. Allah
muslihi, müfsidden ayırır. Eğer Allah dileseydi, sizi mutlak sarpa sardırırdı. ġüphesiz ki, Allah azizdir,
hakimdir."22061
Tefsir:
"Sana soruyorlar."
Ibni Abbas (r.a.) hazretleri buyurdular: Rasûlüllah (s.a.v.) hazretlerinin ashabından daha hayırlı kimseyi
görmedim. Rasûlüllah (s.a.v.)'dan sâdece onüç mesele dıĢında baĢka hiçbir Ģey sormadılar. Sorduklarının hepsi
de Kur'ânı kerimdedir ve sorduklarının hepsi kendilerine ve Müslümanlara faydalı Ģeylerdir.
"Hamr'dan (içkiden),"
Hamnn. yâni içki içmenin hükmünü soruyorlar, demektir. Cevap karînesiyle bu mânâ çıkmaktadır. Çünkü helâl,
haram, günah ve taat, mükelleflerin fiillerine ânz olan bir Ģeydir. EĢyanın zâtında ve aynında günahlık yoktur.
Günah mükellefin iĢlemesiyle meydana gelir. Yoksa o eĢya iĢlenmedikçe kimseye günah olmaz.
Hamr'ın altına, onun alım ve satımı ve içki konusunda Ģeriata aykırı ne varsa hepsi girer.
jJLiJĠ "Hamr" masdardır. "onu Örttü" demektir. Üzüm ve diğer Ģeylerden sıkılıp içki yapılan Ģeye hamr,
denilmesinin sebebi, akıl ve bilinci örtmesinden dolayıdır. Aynı zamanda buna akıl ve temyiz gücünün
fonksiyonlarını ortadan kaldırdığı için kendisine "sekr" yâni sarhoĢluk veren Ģey adı da verilmektedir. Çünkü
hamr. içen kiĢinin aklını baĢından almaktadır.
"Ve" alıp vermek: "Kumardan" "meysir" kelimesi, fiilinden masdar mîmîdir. masdarlan gibi... Kendisiyle
kumar oynandığı ve onu zora soktuğu zaman: "O nu meyslr ettim" denir.
Veya bu kelime, "kolayhk"tan gelmektedir. Kumar da kolaylıkla yâni hiçbir çaba ve yorulma göstermeden
baĢkasının malını aldtğnçln, kumara "kolaylık""meysir" adı verildi
Veya bu kelime "soygun" fnasdarmdan gelmektedir. Çünkü kumar bir çeĢit soygundur. BaĢkasının malını soyup
almaktır. "meysir" kelimesinin altına kumarın bütün çeĢitleri, satranç ve diğer tüm kumar ve Ģans oyunları
girmektedir. Hattâ çocukların oynadıkları ceviz, badem ve yumurta gibi Ģeyler de buna dâhildir.
De ki: "Bu ikisinde vardır."
Hamnn ve kumarın içilmesi, oynanması, bunları kullanılacak imkânların sağlanmasında vardır:
"Büyük bir günah."
Çünkü açıklandığı üzere birincisi, yâni hamr (içki ve benzerleri) aklı giderir. Halbuki akıl. din ve dünyânın
kutbudur. Bununla beraber, her ikisi de, yâni hem içki ve hem kumar, mala zarar verip onu telef etmektedirler.
"Ve insanlara ba'zı menfaatler var;"
CoĢmak, oynaĢıp sevinmek, oktan ( ok kumarından) ve içki parasıyla elde edilen kazanç, etraftan ele geçirildiği
zaman kiĢiye fayda gibi görünen bâzı Ģeyleri sağlar.
Bunda (yani içkide Ģunlar vardır):
1 - Zaifîn takviyesi,
2- Yemekleri hazmetmek,
3- Cima etmeye yardımcı olmak, (1/338)
4- Üzüntünün (geçici) bir tesellisi,
5- Korkağı Ģecaatli (yani cesur) yapmak,
6- Cimriyi cömert yapmak,
7- Rengi tasfiye etmek,
60
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8- Gençleri konuĢma acizliğinden kurtarmak.
9- Himmet ve gayretleri heyecanlandırmak gibi özellikler vardır.
Meysirin (kumarın) faydalan
1 - MeĢekkat ve yorgunluk çekmeden mal elde etmek,
2- Develerin etleriyle fakirleri faydalandırmak vardır.
Çünkü o câhiliye döneminde insanlar kumardan kazandıkları develerin etlerini fakirlere paylaĢtırırlardı.
Vâkidî buyurdu: Bazen Ģöyle olurdu ki, bir adam, kumarın bir oturumunda bir adamın yüz devesini
kazanabilirdi. Hiçbir güçlük ve sıkıntıya katlanmaksızin ve para ödemeksizin büyük mala
konardı. Sonra da kazandıklarını fakirlere dağıtır ve fakirlerin sevgisini ve övgüsünü kazanırdı. Bütün
bunlarla beraber:
"Fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür." Ġçkinin zararları62
İçkinin Zararları:
1 - Ġnsanların arasına düĢmanlık girer,
2- Buğz (öfke)girer,
3- Ġnsanlar, birbirlerinden nefret edip kin beslerler.
4- Ġnsanı Allahı zikretmekten alıkoyar,
5- Ġnsanı namazdan alıkoyar,
6- Halim kiĢiyi, sefih bir hale getirir.
7- Ġnsanın aklını alır,
8- Ġnsanın düĢünme melekesini yok eder,
9- içki içen kiĢi beyinsiz ve akılsız bir hale geldiği için kendi sidiğiyle oynar,
10- Pisliğiyle oynar,
11- Kusmasıyla oynar.
12- Malına zarar verir,
13- Sağlığına zarar verir,
14- Dinine zarar verir,
15- Vaktine zarar verir,
16- Toplumdaki yerini düĢürür,
17- Değersiz bir hâle gelir.
Ġbnü Ebid-dünyâ63 zikrettiği gibi. Kendisi bir gün sarhoĢ birine uğramıĢtı. SarhoĢ kiĢi eline bevlediyordu ve o
evlini eliyle ahp yüzünü yıkıyordu. Abdest alır gibi hareket ediyordu ve:
"Ġslâmı nur. suyu temiz (ve temizleyici) kılan Allah'a hamdü senalar olsun"64 diyordu. 65
Kumarın Zararları
1- Ġflas,
2- DüĢmanlık,
3- Adam öldürmek,
4- Toplumdaki sevgi ve hoĢgörüyü kaldırır.
5- Büyük fitnelere yol açar.
KarĢı tarafın malını hiçbir çaba ve yorulma göstermeksizin, alması, o adama bir kötülüktür. Dolayısıyla adam.
kazanana düĢmanlık besler, kötülükte bulunur ve hatta iĢi onu öldürmeye kadar götürür. 66
Sebeb-Î Nüzul Ve İçkinin Tedricen Haram Edilmesi
Müfessirler buyurdular: Ġçki hakkında dört âyet-i kerîme Mekke'de indi:
"Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvalarından da. bundan hem bir müskir çıkarırsınız, hem de bir güzel rızık!
Her halde bunda aklı olan bir kavim için elbet bir ayet var!"67
0 zaman içki haram olmadığından Müslümanlar içiyorlardı.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/535-537.
ibnü Ebîddünya. 'arih. siyer ve hadis âlimidir. Ġsmi Abdullah bin Muhammed bin Ubeyd bin Süfyan bin Kays'tır. 208 (M. 823) yılında
Bağdatta doğdu, iyi bir eğitim gördü. Birçok Alimlerden ders aldı. Tarih, siyer, hadis ve pedagoji yani eğitim dalında uzmandı. Halifenin
çocuklarının (yani sarayın) özel hocası ve terbiye edicileriydi. Halifenin çocuklarının dilini Allahü Teâlâ hazretlerinin zikriyle açardı. Çocuk
eğitimini çok iyi biliyordu. Bunun için de saraydan her ay belirli bir ücret alıyordu. Çok iyi bir hatibti. Üçyüz (300) kadar eser yazdı.
Kitablarının bir kısmı Mısır ve Hindistanda basıldı. 281 (M. 894) yılında yine Bağdafda vefat etti.
64
Bu dua. abdest alındığında eller yıkanırken okunan bir duadır.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/537-538.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/538.
67
En-Nahl: 16/67
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Sonra Hazret-i Ömer (r.a.). Muâz (r.a.) ve sahâbîlerden bir topluluğun:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Bize hamr (Ģarap ve içki) hakkında fetva ver. Çünkü içki aklı gidericidir?" diye
sormaları üzerine Ģu âyet-i kerîme nazil oldu:
"Sana hamr ve meysir'den soruyorlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah, bir de nâsa ba'zı menfaatler var; fakat
günahları menfaatlerinden daha büyüktür. 68
Müslümanlardan bir kısmı yine içkiyi içmeye devam ettiler.
-"Biz içkinin faydalı taraflarını alıyor, zararlı taraflarını terkediyoruz" diyerek; onu içmeye devam ettiler. Ama
bâzıları da içkiyi tamamen terkettiler. Ve:
-"Büyük günahı olan bir Ģeyin faydası da bize lâzım değildir" dediler.
Sonra Abdurrahman bin Avf (r.a.) hazretleri, sahâbîlerden bâzılarını yemeğe davet etti. ġarap içtiler, sarhoĢ
oldular. Onlardan biri namaza kalktı. Namazda:
"De ki: 'Ey kâfirler!1 Tapmam o taptıklarınıza,2 Siz de tapanlardan değilsiniz. Benim mabuduma!3 Hem ben
tapıcı değilim sizin taptıklarınıza,4 Hem de siz tapıcılardan değilsiniz benim mabuduma!5 Size dîniniz, bana
dînim!' 669
Bu Ģekilde olan kâfirün sûresinin mânâsını tamamen değiĢtirecek Ģekilde; yâni "Ben tapmam o taptıklarınıza,"
diyeceği yerde nefıy harflerini kaldırıp; "Ben sizin taptıklarınıza taparım." diyerek sonuna kadar okudu ve o
zaman Ġslâm ile bağdaĢmayan bir mânâ ortaya çıktı. Bütün kâfirûn süresindeki nefıy harflerini kaldırdığınızda
karĢınıza çok vahim bir mânâ çıkar...
Bunun üzerine:
"Ey o bütün iymân edenler! SarhoĢ iken namaza yaklaĢmayın; söylediğinizi bilinceye kadar...70 Âyet-i kerîmesi
indi. Bunun üzerine içki içenlerin sayısı azaldı. Müslümanların çoğu içkiyi bıraktılar. Sahâbîler:
-"Bizimle namazın arasına engel olan ve bizi namazdan ayıran Ģeyden hayır yoktur" deyip terkettiler.
Kimileri de namaz vakti ve ibâdet zamanlarının dıĢında içmeye devam ettiler... Hatta içki içen bir adam, onu
yatsı namazından sonra içerdi, sabah namazına kadar sarhoĢluğu kendisinden zail olurdu. Veya sabah
namazından sonra içerlerdi. Öğle vaktine kadar tamamen sarhoĢluktan kurtulmuĢ olurlardı.
Utbân bin Malik bir ziyafet verdi. Müslümanlardan birçok kiĢiyi davet etti. Onların içinde Sa'dü'bnü Ebî Vakkas
(r.a.) hazretleri de vardı. Utbân bin Mâlik onlara bir deve kellesini kızartmıĢtı. Devenin kellesini yiyip, Ģarap
içtiler... SarhoĢ olasıya kadar içmeye devam ettiler. Hep sarhoĢ oldular. SarhoĢ olunca, ataları ve nesebleriyle
iftihar etmeye baĢladılar. Bu konularda Ģiirler okumaya baĢladılar. Hatta Sa'dü'bnü Ebî Vakkas (r.a.) Ensârı
hicveden bir Ģiir okudu. Kendi kavmi ve aĢiretiyle övünmeye baĢladı. Orada bulunan adamlardan biri devenin
çene kemiğini alıp, Hazreti Sa'd (r.a.)'ın kafasına vurdu. BaĢını derince yardı.
Sa'dü'bnü Ebî Vakkas (r.a.) hazretleri. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine gelerek ensârı Ģikâyet etti. Hazreti Ömer
(r.a.):
"Yâ Rabbî! ġarap hakkında hükmünü bize açıkça ve (ihtilaflarımıza) derman olacak Ģekilde beyan et!" diye duâ
etti. Bunun üzerine Ģu âyet-i kerîmeler nazil oldu:
"Ey o bütün iymân edenleri Ġçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar; hep Ģeytan iĢi murdar bir Ģeydir. Onun için
siz ondan kaçının ki, yakayı kurtarasınız...90 içki ile kumarda Ģeytan sırf aranıza adavet ve kin düĢürmeyi, ve
sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi?91"71
Bunun üzerine Hazeti Ömer (r.a.):
Vazgeçtik ya Rabbiî" dedi. 72
Böylece İçki, Hicretin İkinci Senesinde "Hendek" Savaşının Günlerinde Haram Oldu.
Kaffâl (r.h.)73 buyurdular: Ġçkinin haram edilmesinde bu tertibe uymasının sebep ve hikmeti Ģudur: Allahü Teâlâ
hazretleri, müslümanların içkiye alıĢtıklarını ve ondan çok faydalandıklarını, Allahü Teâlâ hazretleri, eğer içkiyi
bir defada haram kılsa insanlara çok ağır geleceğini biliyordu. Bundan dolayı Ģarabın haram edilmesinde bu
tedrîci yol takip edildi. Bu içkinin tedrici haram edilmesi, Allahü Teâlâ hazretlerinin bu ümmete olan rıfkından
ve merhametinden dolayıdır.
ġarap haram edildiğinde Ģaraplar döküldü... Sokaklar hep Ģarap aktı...
Ġbni Ömer (r.a.) hazretleri buyurdular: ġarap küpleriyle yola çıkmıĢtık. Haram edildiği haberi bize geldiğinde
68

Bakara: 2/219
El-Kâfirün: 109/1-6
En-Nisâ: 4/43
71
El-Mâide: 5/90-91
72
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/538-541.
73
Kaffâl (r.h.) ilim tarihimizde iki Kaffâl vardır. Kaffal-ı kebir ve Kaffal-ı sağıyr. Ġsmail Hakkı Bursevî (r.h.) hazretleri burada Kaffâl
hakkında herhangi bir kayıt belirtmedi ama KaffaM kebir olması lazım. Zira KaffaM kebir tefsir ve fıkıh büyük âlim idi. Asıl adı
Muhammed bin Ali bin Ġsmail, künyesi Ebû Bekir olup an (M. 903) senesinde Semerkand'a bağlı ġaĢ denilen yerde doğdu. Ġyi bir eğitim
gördü. 385 (M. 975) yine burada vefat etti. Bu zat. fıkıh, tefsir, hadis, kelam usul ve furu\ lügat, ve Ģiirde derin bir âlım ıaı... Tefsir, fıkıh ve
hadis ilimlerinde eserler yazdı. Kaffal-i kebir, imam tĢ a hazretlerinden akâid ve kelâm ilimini okudu ve ona da fıkıh okuttu. Geçimini
kmı yapmakla geçirdiği için kendisine kilitçi manasında kaffâl denilmiĢtir.
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kimimiz Ģarap küpünü kırdı, kimimiz de Ģarabı döküp, su ve toprakla küplerin içini yıkadı. Bundan sonra Medîne
sokakları Ģarapla doldu. Uzun bir zamana kadar her yağmur yağdığında, sokaklarda Ģarap rengi ve Ģarap kokusu
zuhur ederdi.
ġarap (ve her türlü içki) haram edildiği günlerde Arabların Ģaraptan daha hoĢ bir içecekleri yoktu. Allahü Teâlâ
hazretleri onlara Ģaraptan daha zor bir Ģeyi haram etmemiĢtir. 74
Ca'fer-İ Tayyarın (R.A.) Övülen Güzel Ahlakı
Rivayet olundu: Cibrîl Aleyhisselâm geldi. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine:
"Allahü Teâlâ hazretleri, Câfer-i Tayyar (r.a.)'ın cahiliyet devrinde de Ġslama girdikten sonra da, dört güzel
hasletine teĢekkür etti (yani Ģekûr ismiyle karĢılık verdi)" dedi.
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, o dört hasletin ne olduğunu Câfer-i Tayyar (r.a.) hazretlerine sordu.
Câfer-i Tayyar (r.a.) buyurdular:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Eğer Allahü Teâlâ sizi muttali kilmasaydı, ben size haber vermeyecektim. (Hasletlerim
Ģunlardır:)
(Birincisi:) Asla içki içmedim. Zîrâ onu aklı giderici buldum, ben ise aklı arttırmayı, aklı gidermekten daha
ziyâde muhtacım. (1/339)
(ikincisi:) Asla putlara tapmadım. Zîrâ putların hiçbir zarar ve fayda sağlamadığını gördüm.
(Üçüncüsü:) Asla zina etmedim. Aileme olan kıskançlığımdan dolayı...
(Dördüncüsü:) Asla yalan söylemedim. Çünkü onu alçaklık gördüm. 75
Şarap Hakkında Büyüklerin Sözleri
Amr bin Edhem, -bu zât Beni Temim kabilesinin sâdâtının (efendilerinin) büyüklerindendir- içkinin kötülüğü
hakkında buyurdular: Eğer akıl, satın alınan bir Ģey olsaydı ondan daha güzel bir Ģey olmazdı! Ahmaklık ve
akılsızlığı malı ile satın alana ĢaĢılır. Ne ĢaĢılacak Ģey ki onlar, ahmaklığı malı ile satın alıyor, baĢına sokuyor,
yan tarafına kusuyor ve eteğini (yani altını) kirletiyor.
Hazret-i Ali (r.a.) buyurdular: Eğer bir damla Ģarap (içki) bir bir kuyuya düĢse ve daha sonra o kuyunun olduğu
yerde minare yapsalar, üzerine çıkıp ezan okumam. Eğer bir denize (göle) düĢse sonra o su kurusa ve onun
yerinde otlar bitse, ben orada hayvanlarımı otlatmam.
ĠbnĠ Ömer (r.a.) buyurdular: Eğer parmağım Ģarabın içine düĢse, artık o parmak bana lâzım değildir.
Bu gerçekten hakîkî îmân ve takvadır. ġarabı içmek Ģöyle dursun onu içmeyi aklına bile getirmemelidir. ġarabı
içen kiĢilerden bütün alâka kesilmelidir. Zîrâ kiĢi, Ģarabı içenlerin içine karıĢtığı zaman, onların ayak
kaymalarına kendisi de düĢebiliri
Hüseyin vaiz el-KâĢifi (r.h.) 76 buyurdular:
Rahman olan Allah, sana Ģöyle dedi: Ey mü'min, Ģarap içme! Safran olduğu zaman, onun korkusundan tatlı
yemiyorsunl Rahman buyurduğu için zinadan temiz ol. Ona Ģükür için, yolunda Ģehid olmaya bak. 77
Şarap İçen Farkına Varmadan Nikâhına Zarar Verebilir
Bâzı sahâbîler buyurdular: Kızını Ģarap ve içki içen biriyle evlendiren kiĢi, sanki kızını zina etmeye sevketmiĢ
gibidir...
Bunun mânâsı Ģudur: Ġçki içen kiĢi, farkına varmadan çoğu kere kendisinden talak vaki olur, karısını boĢar. 78
(Kızın) velisine gereken, kızını veya kızkardeĢini herhangi bir fasıkla, münkeratı (Ģeriat bakımında caiz
olmayan) Ģeyleri iĢleyen kiĢiyle asla evlendirmemesidir. 79

Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/541
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/542.
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Hüseyin Vaiz el-KâĢifî (r.h.) hazretleri. Hanefî mezhebinin fıkıh âlimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Adı: Hüseyin bin Ali elKâĢifî el-Hirevî olup, meĢhur "ReĢehât Aynül-Hayat" isimli kitabın müellifi olan. Ali Hirevi'nin babasıdır. Doğum tarihi kesin olarak belli
değildir. Ġyi bir eğitim gördü. Büyük bir müfessirdir. Farisi dil ile yazmıĢ olduğu "Mevâhib-i Aliyye" isimli tefsiri çok meĢhurdur ve
makbuldür. Bu tefsire, Tefsir-i Hüseynî de denilmektedir. Bu tefsir, Ġsmail Ferruh Kırîmî tarafından 1246 (M. 1830) yılında "Mevâkıb"
adıyla Osmanlıcaya terecüme edildi. Bu tefsirden baĢka el-KâĢifî hazretleri bir çok ahlâkî, fıkhî ve tasavvufî kitaplar yazdı. Yarım kalmıĢ bir
tefsiri daha bulunmaktadır. ġiirleri çok manidardır. Vaaz ve nasihatleri çok tesirli olduğu için."Vaiz" lakabıyle de meĢhur oldu. El-KâĢifî
hazretleri. 910 (M. 1504) yılında Hiratta vefat etti.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/542-543.
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Bu da iki çeĢittir: Amelî olur, ttikâdî olur. Amelî olması: ġarap içen kiĢi, ikide bir talak lazfını ağzına alır. Hanımına kızdığında hemen
onu boĢar. Bu boĢama, fiilde meydana gelmediği için hanımı yine yanında kalır ve zina etmiĢ olur. Ġtikadı boĢanmanın olması Ģöyledir. ġarap
içen kiĢi, Allah'a, kitabına, peygamberine, âlim ve evliyaya rahatlıkla sövebilir ve itikadına zarar veren baĢka bir harekette bulunur ve
böylece îmânı gitmiĢ olur. (manı gittiği zaman, nikâhı da gitmiĢ olur. Müslüman hanımın, mürted bir kiĢiyle kalması caiz olmaz. Kalırsa zina
etmiĢ olurlar... Bundan Allah'a sığınırız. Mürtercim
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/543-544.
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Şarap'tan Sirke
Bilki Ģarabın sirkesi helaldir. Yâni Ģarap sirkeye dönüĢürse helal olur. Bu ilâç ile olur:
1 -Sıcak suyun katılması,
2-Tuz ile 80
3-EkmekIe ġarabı sirkeye dönüĢtürmek mekruh değildir.
"En hayırlı sirkeniz, Ģarabınızın sirkesidir.81 Bu. Ģarap konusundaki, beyandır... 82
Kumar
Âyet-i kerîmede geçen, "meysir" kumar demektir. "yâsir" yâni kumar'oynayan demektir. Meysir aslında deve
boğazlamak için olurdu.
Bu Ģöyleydi: Servet ehli Arablar, (fakirlerin karınlarını doyurmak, fakirlere iyilik yapmak ve bütün etini onlara
tasadduk etmek üzere) bir deve satın alırlardı ve onun bedelini, ödeyecek kiĢinin kumarda zahir olması için
ödemezlerdi. Çünkü onun bedelini ödemek kumarda kaybeden kiĢinin üzerine vacip olurdu.
Deveyi keser, etini on parçaya bölerlerdi. Veya yirmi sekiz parçaya bölerlerdi. Sonra on tane fal ok'u getirirlerdi.
Bunlara
'Ezlâm" derlerdi.
Ajî "EzIârrTdan yedi tanesinin çizgileri ve çizgileri kadar nasîbi vardı. (Bunlardan nasibi olanların isimleri
ve paylan Ģöyleydi:)
"El-Fezzü" Bunun (üzerinde bir çizgi vardı ve) bir payı vardı. (Bir ok, payı ifâde ederdi: kaybedildiği takdirde
bunu kaybeden bir ok öderdi).
"Et'tev'em" Bunun iki nasîbi vardı. (Bunun üzerinde iki çizgi vardı. Sahibinin leh veya aleyhinde olması
itibariyle iki pay ifâde ederdi.)
"Er-Rakîb" Bunun üç nasîbi vardı. (Bunun üzerinde üç çizgi vardı. Kazandığı zaman sahibi üç pay alır;
kaybettiği zamanda sahibi, üç payın parasını öderdi.
"El-Hils" Bunun dört payı vardı. (Bunun üzerinde dört çizgi vardı. Sahibi ya dört pay alır veya dört payın
parasını öderdi.)
"En-Nâfis" Bunun beĢ payı vardı. (Bunun üzerinde beĢ çizgi vardı)
"El-Müsbil" Bunun altı payı vardı. (Bunun üzerinde altı çizgi vardı. Sahibi çizgilerinin sayısınca ya kazanır veya
kaybederdi.)
"El-Muallâ" Bunun yadi payı vardı. (Bunun üzerinde yedi çizgi vardı. Bunun sahibi ya etlerden yedi pay alır
veya yedi payın parasını öderdi:)
Bunlardan üç tanesinin nasîbi yoktu. Nasîbi olmayan, "Ezlâm" Ģunlardı:
"El-Menih" (bir nasîbi yoktur.) "Es-Sefîh" (bir nasîbi yoktur.) "El-Vağd" (bir nasîbi yoktur.)
Sonra bütün bu okları bir torbanın içine koyarlardı. oklarının içine konulduğu torbaya "Er-Ribâbe" denirdi.
"Er-Ribâbe" yi kendilerine göre âdil sandıklan bir önüne koyarlardı. O âdil kiĢiye: "el-Mücîl" "el-Müfîd" denirdi.
Adam eliyle okları karıĢtırır, sonra elini sokup her adamın adına birer ok çekerdi. Kime "pay alır" yazılı olanı
çıkarsa, yazılı miktar kadar payını alırdı. Kime de "pay alamaz" yazılı olanı çıkarsa, bu adam da hiçbir Ģey
almayıp, develerin parasını ödemek mecburiyetinde kalırdı. Kazanılan hisseler fakirlere dağıtınlirdı.
Kumar oynayan kiĢi, bunların etinden yiyemezdi. Hepsini fakirlere dağıtırdı. Bununla övünürlerdi. Bu kumarı
oynamayan kiĢileri de kötülerlerdi. Kumar oyununa girmeyen kiĢilere, "el-Berem" adını verirlerdi. el-BeremH,
cimri, pinti, soysuz, mürüvvetsiz, insanlıktan habersiz ve kerem sahibi olmayan kimse demekti. ĠĢte eskiden
Arapların oynadığı ve Müslümanların kendisinden nehyedildiği kumarın aslı buydu. Âlimler, el-Meysir"in
sâdece bu kumarın adı mı, yoksa bütün kumarların adı mı olduğunda ihtilaf ettiler. Bâzı âlimler buyurdular: Bu
âyet-i kerîmede geçen, "el-Meysir"den murad bütün kumar çeĢitleridir. Yâni tavla, satranç ve diğer kumar
çeĢitlerinin hepsi bunun altına dâhildir. Rivayet olundu: Adamın biri, bir baĢkasıyla, Ģu kadar yumurta yersem,
Ģu kadar mal vereceksin diye bahse tutuĢurlardı. Hazreti Ali (r.a.): "Bu kumardır," buyurdular, Ġbni ġîrîn (r.h.)
buyurdular: Hangi Ģeyde bir bahis ve ödül varsa, o kumardır. 83
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Sizi bu uğursuz iki zardan sakındırırım. Çünkü zarlar. Acemlerin kumarlarından bir kumar çeĢididir. 84
oyunun iki zarı demektir. 85
Bununla, zar ve satranç'ın kumarı murad edilmektedir. Bu hadîs-i Ģerifle, zar (yani tavla oyunu) ve satrancın
Ġçinde alkol bulunan kolonyalar da içine tuz konulduktan sonra Kullanılır.
KeĢfül-hafa: 1248,
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haram olduğu iĢaret edilmektedir.
Ama, binekte, binicide ve ok atmada yapılan yarıĢmalar delil ile kumardan ayrı Ģeylerdir.
Sadî (k.s.) buyurdular: (1/340)
Bir yaĢlı ki nice gençlerden daha genç. 86
Te'vîlât-İ Necmiyye'den Tasavvufî Mânâlar
Âyet-i kerîmede Ģu iĢaretler vardır. (Hamr iki kısımdır:)
1- Zahirî hamr,
2- Bâtınî hamr,
Zahiri hamr (Ģarap-insanı sarhoĢ eden Ģey) vardır. Bu da, üzüm, hurma, kuru üzüm, habbelerden buğday, arpa ve
mısır (dan) gibi Ģeylerden elde edilen Ģarap ve benzeri sarhoĢ edici Ģeylerdir.
Bâtınî hamr (sarhoĢ edici Ģeyler), gaflet, Ģehvet, hevâ ü heves, dünyâ sevgisi ve benzerlerinden meydana gelen
sarhoĢluktur.
Bu hamr (bâtınî Ģaraplar), insanî nefis ve akılları sarhoĢ edip örtmektedir. Bundan dolayı Efendimiz (s.a.v.)
hazretleri:
"SarhoĢluk veren her Ģey haramdır"87
"Çoğu sarhoĢluk veren bir Ģeyin azı da haramdır.88 Buyurdular.
Bâtınî sarhoĢluktandır... Kalblere, ruhlara ve sırlara sarhoĢluk veren Ģeyler de bunlardandır. Onlar da tecelli-i
sıfat sâkîsi tarafindan müĢâhedât bardaklarından varid olan Ģarabın sarhoĢluğudur. Canlar etrafından döndüğü
zaman, nefislerin Ģehvetini kurutur. Kalbler, tevhid kaynaklarında buldukları Ģerefle sarhoĢ olurlar. Ruhlar ise,
vucûdda buldukları Ģuhûd ile sarhoĢ olurlar. Sırlar ise, kemâl mülâhazasında Cemâl lahzasıyla sarhoĢ olurlar. ĠĢte
bu Ģarap, insanlara faydalı ve helâldir. Ne acaib ki! Bütün acaible ne acaib ki! Kimini Ģarabın varlığı hemen
sarhoĢ eder. Kimini ise sâkî'yi müĢahede etmek sarhoĢ etmez.
ġu sözleri gibi:
Bardağın dolaĢması kavmi (milleti) sarhoĢ etti.
SarhoĢluk içmekten değil, bardağı döndürendendi.
Mesnevf de buyuruldu:
Eğen ben divâneysem, o sâkî ve bardak mest olmuĢlardır.
Elest sakisi, bir yudumcuk dökünce, Ģu aĢağılık ve çorak toprak kendinden geçip, coĢtu.
O coĢuĢ içinde biz de kadri yüce bir baĢka yudum olmuĢuz.
Ben ki, yokluktan feryat ediyorum.
Reva değilse hemen susuyorum.
Kazın beyanı hırsa delildi.
Kazı kesmekle, Halil Ġbrahim Aleyhisselâmı taklit eyle....
Nihayette visal kâselerinden tam i'raz, bidayetteki bin senelik talebin menfaatinden daha büyüktür. ġarap
sarhoĢluğu namaza manî olduğu gibi; gaflet ve hevâ sarhoĢluğu da, vuslatlardan (kiĢiyi Allah'a ulaĢtıran
Ģeylerden) mahcûb, yâni perde ve engeldir.
Amma kumarın günah olması... Muhakkak ki kumarın eserleri; fiille aldatma ve hile yollarında çoğu diyarın
âdetleri olup sözle de fuhuĢ ve yalan konuĢmaktır. Bunlar, Allah'ın seçkin kullarının yanında büyük günah ve
iyilerin hasletlerinden uzaktır.
Amma bunun faydası ise, iki kâinata iltifat etmemesi, iki ka'benin nakĢından ferdâniyetindeki âlemlerin nakĢında
zelle olmasıdır. Bunların günahları, faydalarından daha büyüktür. Çünkü bunların günahları avama, faydaları ise
havâssadır. Avam da, her zaman havassdan daha çoktur. Az olan ise havasstır.
Te'vîlât-ı Necmiyye'de de böyledir. Allah onun temiz nefsini mukaddes kılsın.
Neyi infak edeceklerini soruyorlar
"Yine sana soruyorlar: neyi infâk edecekler?" 89
Sebe-İ Nüzulü
Ġnfak edilecek Ģeyin cinsinden suâl etmek uygun olduğu gibi, onun miktarından da suâl etmek uygundur. Zîrâ
Allahü Teâlâ hazretleri:
Sana soruyorlar: Neye infâk edecekler? De ki: "Verdiğiniz nafaka ana-baba, en yakınlar, öksüzler, bîçâreler,
yolda kalmıĢlar içindir. Hayr olarak, daha her ne yaparsanız, her halde Allah onubilir." 90
Âyet-i kerîmesi inzal olduğu zaman, Amr bin Cemûh (r.a.) sordu:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/544-546.
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"Neyi infak edeceğim?" Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nazil oldu.
De ki, "Sıkmayanını!"
Yâni afvi (ihtiyaçtan arda kalanı) infak edin demektir. O da yâni jJiĠı cehdin yâni çaba ve gayretin yâni
meĢakkatin zıddıdır. Bunların zıddı kolaylık ve suhulettir. Sanki Ģöyle buyuruldu: Kolay ne ise onu infak et, sana
zor olmayanı infak et. "Ġnfakı ve verilmesi gayet kolay olan mal" demektir. "Mal'dan infak edilmesi en zor olan"
demektir. Ġnfak edilecek miktar verilmesi en kolay olabilen demektir. Yâni kendisinin ve ailesinin ihtiyacından
arta kalanını, bakmakla görevli bulunduğu kimselerin ihtiyaçlarından fazla olanından infak edin, demektir.
"Böyle,"
Yâni beyan edildiği gibi, afıv (sıkmayanı vermek) cehd (yani kiĢiye zorluk ve meĢakkat veren Ģeyi) infak
etmekten daha uygundur.
Buradaki h "Kef" nasb mahallindedir. Çünkü mahzûf bir (lu-i) masdarın sıfatıdır. Yâni bu açıklama gibi beyan
ederek, demektir. Muhatabların çok olmasına rağmen, hitab harfinin müfred gelmesi ise, kavil maddesi, ayı ayrı
hitab etme veya kavim itibariyledir. Bu hitab "Kef'i, her ne kadar lafzen müfred ise de, mânâ cihetinden cemidir.
"Beyan ediyor Allah size âyetlerini,"
ġer'î hükümlere delâlet eden ayetlerini beyan ediyor. Ondan az veya düĢük bir beyan değil, tam bir beyan ile
açıklıyor.
Âyetlerin beyan edilmesi, bir mânâ cihetinde ve medlulünü tam olarak açıklayarak indirilmesidir. Yoksa bir
diğerine benzer ve karıĢık bir halde indirdikten sonra açıklamak demek değildir. "ki sizler düĢünesiniz.
219 Dünya ve âhiret hakkında." (1/341)
Yâni, dünyâ ve âhiretin iĢleri hakkında düĢünesiniz diye... Dünyâ'da size en uygun ve kolay olanı, âhirette size
en faydalı olanı alırsınız. Ve âhirette size zarar veren Ģeylerden de uzak durursunuz.
Begâvî buyurdu: "ki sizler düĢünesiniz. Dünya ve âhiret hakkında." Yâni Allahü Teâlâ hazretleri, dünyâ ve
âhiretle ilgili iĢlerinizde düĢünesiniz diye âyetlerini size açıklıyor. Dünyanın yok olacağını, fani olduğunu
unutmamanız, böylece kendinize çeki düzen verip, dünyâya bağlanmaktan uzak durmanız gerekir. Âhirete ve
onun baki oluĢuna yönelmelisiniz. Böylece ona karĢı rağbet duyarsınız. 91
Tasaddukta Ölçü
Bu âyet-i kerîme, kiĢiyi tasadduk etmeye teĢvik etmektedir; lâkin bunun malın fazlasından yâni zarurî
ihtiyaçların dıĢında ve sıkmayanından olması Ģarttır...
Câbirü'bnü Abdillah (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Buyurdular: Biz Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin
yanındaydık. Bir adam geldi. (Elinde) yumurta büyüklüğünde bir altın vardı. Bâzı savaĢlarda ganimet olarak
eline geçmiĢti. Adam:
-"Ey Allah'ın Rasûlü (s.a.v.)! Bunu benden sadaka olarak al! Vallahi, bundan baĢka da malım yoktur." dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ondan yüzünü çevirdiler. Yâni malını kabul etmediler. Adam sonra sağ tarafından
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldi. Daha önce söylediğinin mislini söyledi (yani Ģöyle dedi:)
-"Ey Allah'ın Rasûlü {s.a.v.)! Bunu benden sadaka olarak al! Vallahi bundan baĢka da maiım yoktur."
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri yine onun sadakasını kabul etmediler. Adam bu kez sol tarafından Efendimiz (s.a.v.)
hazretlerine geldi yine:
-"Ey Allah'ın Rasûlü (s.a.v.)! Bunu benden sadaka olarak al! Vallahi bundan baĢka da malım yoktur." Dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri yine ondan yüz çevirdi. Yâni kabul etmedi. Adam bu kez Efendimiz (s.a.v.)
hazretlerine ön taraftan geldi. Yine aynı sözleri söyledi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri kızarak:
-"Onu ver!" buyurdu.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, onu adamdan aldı. (O adam gitmek üzere hareket edip biraz gidince) Efendimiz
(s.a.v.) hazretleri o altın parçasını eline aldı ve (alması için) arkasından ona fırlattı. Eğer adama değseydi, onu
incitir ve helak ederdi. Sonra Efendimz (s.a.v.) hazretleri o kiĢiye Ģöyle seslendiler:
-"Sizden biriniz, malının hepsini getirir ve hepsini sadaka verir; sonra da oturur ve insanlara avuç açar. Sadaka
ancak zenginlikten sırtında (yani baĢkasına muhtaç kalmayacak kadar mal varken) verilendir. Sen malını al.
Bizim buna ihtiyacımız yok. Buna, daha çok senin ihtiyacın var." buyurdular. Bunun üzerine adam malını aldı ve
gitti."92
Gönül Hoşluğuyla İnfak Etmek
"Afiv" lafzından, kiĢinin malını verdiği anda gönül hoĢluğuyla verip, o malın eserinin yâni sevgisinin gönülden
tamamen silinmesi gerektiğine dair bir iĢaret vardır. " kelimesinin aslı. mahvetmek ve silmek demektir. 93
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Başkalarını Kendine Tercih Etmek
Sonra malın kifayet eden miktardan fazlasını çıkarıp vermek, Allah'ın has kullarının yoludur.
Hâssu'l-havâssın yolu ise iĢardır. Kendisinin ihtiyacı olduğu, yani kendisi fakir ve muhtaç olduğu halde,
müslüman kardeĢini kendi nefsine tercih etmektir. Velev ki, bu karderĢi zengin olsa bile...
Mü'min kardeĢini kendisine tercih eden sahâbîler hakkında Allahü Teâlâ hazretleri Ģöyle buyurdu:
"Ve Ģunlar ki onlardan önce yurdu hazırlayıp, îmâna sahip oldular; kendilerine hicret edenlere muhabbet
beslerler ve onlara verilenden nefislerinde bir kaygı duymazlar, kendilerine ihtiyaç bile olsa îsar ile nefislerine
tercih ederler. Her kim de nefsinin hırsından korunursa, iĢte onlardır, o felah bulanlar. 94
Sahâbîlerin Hizmet Yarışı
Ömer ibni Hattab (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu Buyuruyorlar:
-"Rasûlülluh (s.a.v.) hazretleri bize tasaddukta bulunmamızı emretti. Bu emir malımın bulunduğu bir zamana
denk geldiği için (kendi kendime:)
-"Bu gün Ebû Bekir'i (r.a.) geçeceğim gündür. Eğer onu bir gün geçeceksem bugün geçerimi" dedim.
Eve gittim. Malımın yansını getirdim. Tasadduk ettim. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Ehline ne bıraktın?" Ben:
-"Bir benzerini {yarısını bıraktım). Yâ Resûlellah (s.a.v.)!"dedim.
Sonra Hazreti Ebû Bekir (r.a.) çıkageldiler. Bütün getirip tasadduk etti. Rasûlüllah (s.a.v.); Ebû Bekir sordular:
-"Ey Ebû Bekir! Ehline ne bıraktın?" Ebû Bekir (r.a.)
-"Onlara, Allah ve Rasûlünü bıraktım!" buyurdular.
Bunun üzerine ben, ona:
-"Bundan böyle ebediyyen hiçbir Ģeyde seninle müsabaka yapamam ve seni asla geçemem," dedim. 95
Rivayet olundu. O anda Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdu: "Ġkinizin arası, sözleriniz arasıdır." 96
Bundan dolayı Ebû Bekir (r.a.) hazretleri, Hazreti Ömer (r.a.)'dan daha faziletli olarak bilinir. Lâkin bir yönden
üstün olmak her yönden üstün olmayı gerektirmez. Çünkü kâmil bir insanın her iĢte kâmil olması gerekmez.
Üstünlük ancak Allahü Teâlâ hazretlerinin katındaki dereceye göredir. Allah'ın ilmine göre, ileri de gidebilir,
geride de kalabilir.
MeĢhur ġeyh Üftâde Efendi (k.s.) buyurdular:
Hazreti Ebû Bekir (r.a.)'da ma'rifet gaalibti.
Hazreti Ömer (r.a.)'da Ģeriat gaalibti.
Hazreti Osman (r.a.)da tarikat gaalibti.
Hazreti Ali (r.a.)'da ise hakîkat gaalibti.
Diğer taraflardan da kâmil olmakla beraber; her biri bu dört mertebede mükemmel idiler. Üftâde Efendinin sözü
bitti. Hüseyin el-Vaiz el-KâĢânî buyurdular:
Kerimin muvaffakiyetime kerem sahibi ol ey yiğit kiĢi,
Kendini terket yakîne er. O zaman gerçekten yaĢamıĢ olursun. Zîrâ aĢkın hayatı kiĢiye can katar.
Avamın cömertliği mal vermektir. Havassın cömertliği ise ruhu harcamak ve vermektir. Bu da çok azdır. Ben
civânmerte söylerim yüzlerce kiĢinin içinde onun iĢi gibi iĢ pek bulunmaz. 97
Allahı Teşbih Etmek» Bir Ölçek Altın Tasadduk Etmekten Daha Hayırlıdır
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ashabını sadaka vermeye teĢvik ettiler, insanlar tasadduk etmeye baĢladılar.
(Sahâbîlerin fakirlerinden olan) Ebû Ümâme el-Bahilî (r.a.). Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin yanıbaĢında
oturuyordu. Dudaklarını hareket ettiriyordu. (Bir Ģeyler okuyordu). Efendimiz (s.a.v.) hazretleri ona sordular:
"Dudaklarını kımıldatıyor, ne söylüyorsun Öyle?" Ebû Umâme el-Bâhilî (r.a.) cevap verdiler:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)î Görüyorum ki, insanlar bir Ģeyler tasadduk ediyorlar. Benim ise tasadduk edebileceğim
hiçbir Ģeyim yok. Ġçimden: "SübhâneIlahi velhamdü lillâhi velâ ilahe illallâhü vellâhü ekber" diyorum" dedi.
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Bu kelimeler, sana, miskinlere bir ölçek altın tasadduk etmekten daha hayırlıdır," buyurdular.98 Bizim dilimiz
zikre alıĢkındır. Ey Enîs münîsi, hep yad edip hatırla. Bu can bu tende bulundukça. (1/342) 99
El-HaĢr: 59/9
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/551-552.
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Teşbih Duasını İlk Olarak Okuyanlar
Al den, teĢbih duasının her bir hediyyedir.)
"Sübhânallah" (Allahım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.) teĢbihini ilk defa söyleyen Cebrail
Aleyhisselâm'dır.
Aleyhisselâm'dır. Bu da (yani ilk defa teĢbih okumasının sebebi de:) Allahü Teâlâ hazretleri onu yarattığında,
gözü ArĢ'a iliĢti. ArĢın büyüklüğünü gördü. Ve hemen: At "Sübhânellah" (Allahım! Seni noksan sıfatlardan
tenzih ederim.) dedi. Kim Al derse Cebrail Aleyhisselâm'in sevabına nail olur.
"Elhamdü Lillah" Hamd Allah'a mahsustur." Ġlk defa hamdeden Safiyullah Âdem Aleyhisselâm'dır. Âdem
Aleyhisselâm'a ruh üflendiği zaman: "Elhamdü üllah" Hamd Allah'a mahsustur." Dedi. Kim bunu söylerse,
Âdem Aleyhisselâmın faziletinden nasîbdâr olur .
"Lâ ilahe illallah" (Allah'tan baĢka ilâh yoktur.) kelime-i tevhidini ilk söyleyen En-Neciyyüllah Nuh
Aleyhisselâm'dır. Nuh Aleyhisselâm, tufanı görüp, Ģiddetli belâları müĢahede ettiği zaman; Am-div "Lâ ilahe
illallah" (Allah'tan baĢka ilâh yoktur.) demiĢti. Kim bunu söylerse, Nuh Aleyhisselâm'm sevabından büyük bir
nasîb ve pay alır.
"Allahü Ekber" (Allah en büyüktür) Ġlk defa tekbir getiren Ġbrahim Aleyhisselâm'dır. Ġbrahim Aleyhisselâm,
Ġsmail Aleyhisselâm için gelen fidyeyi -o da bir koçtu- görünce "Allahü Ekber" (Allah en büyüktür) dedi. Kim
bunu söylerse, ibrahim Aleyhisselâm'ın feyzinden bir feyze nail olur.
Allahım! Bizleri, zikredenler ve Ģükredenler eyle. Amin!
"Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." 100
Yetimler
"Ve sana yetimlerden soruyorlar."
Yâni onlara karıĢmak ve onlarla birlikte olmaktan soruyorlar. Çünkü bir Ģeyden suâl. o Ģeyin en büyük yönünü
kasdedip sormak demektir. Burada yâni yetimler konusunda ise. en büyük Ģey onlara karıĢmak, onlarla birlikte
olmak ve onlara kefalet etmektir. Bu âyet-i kerîme, Ģu âyet-i kerîmeden sonra nazil olmuĢtu:
"Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler, muhakkak karınlarında sırf bir ateĢ yerler ve yarın bir çılgın ateĢe
yaslanırlar."101
Bu âyet-i kerîmenin nazil olmasıyla, halk yetimlerle beraber olmayı, onlara karıĢmayı ve hatta onlarla beraber
yemek yemeği terketmiĢlerdi.
Hatta bir kiĢinin yanında eğer bir yetim olsaydı, o yetime bir ev tahsis ederdi. Ona tek baĢına yiyeceği bir yemek
piĢirir ve ikram ederdi. Yetimlerin mallarını kendi mallarından ayırmıĢlardı. Bir yetim için piĢirilen yemek
tamamen tüketilmeyip, yetimden artarsa, yetim malını yemiĢ olmamak için kimse ona el sürmüyordu. O yemek
öylece kalıyordu. Bozuluyordu, onu çöpe atıyorlardı. Bu durum, yetimlere Ģiddetli bir Ģekilde dokunuyordu,
onlara ağır geliyordu.
Abdullah bin Revâhâ {r.a.)
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Yetimleri barındıracak ayrı bir eve hepimizin gücü yetmediği gibi, yetimlere ayrı bir
yemek piĢirip, onlara ayrı yiyecek ve içecek ikram edecek halimiz yok! Ne yapmalıyız?" Sorusunun üzerine bu
âyet-i kerîme nazil oldu.
"Onlar hakkında bir ıslâh,"
Yâni onlara faydalı olacak ve onların mallarını islâh edecek Ģekilde onlara müdâhele etmeniz, içlerine girmeniz:
"(KarıĢmamaktan) daha hayırlıdır."
Onlardan kaçınmanız, onlara karıĢmayı terketmeniz ve onlara bakmamanızdan daha hayırlıdır.
"Ġslâh etmek" ( jujı babından) masdardır. Faili hazf oldu. Bunun takdiri Ģöyledir: "Sizin onları islâh etmeniz her
iki taraf için de daha hayırlıdır." Yâni islâh eden kiĢi ve islâh olunan yetimler için daha hayırlıdır, demektir.
Birincisi için ise, bunda çok sevab vardır.
Ġkincisi için ise, bunda yetimlerin mallarını telef olmaktan korumak ve artmalarına hizmet etmek vardır.
"Ve kendilerine de karıĢırsanız," Onlara faydalı olabilecek Ģekilde muamele ederseniz. (Sizin
kardeĢlerinizdirler)".
Yâni onlar sizin din kardeĢlerinizdirler. Din kardeĢliği, soy ve neseb kardeĢliğinin alâkasından daha kuvvetlidir.
KardeĢin, kardeĢine islâh ve ona faydalı olabilecek Ģekilde karıĢması, kardeĢliğin haklarındandır.
Ġbni Abbas (r.a.) hazretleri buyurdular: Uüu Muhâlata yâni karıĢmak, yetimin hurmasından, sütünden ve
tabağından yemen; onun da senin hurmandan, sütünden ve tabağından
yemesidir.
Bu, yetimin malından kendisine geçen Ģey, kendisinin ona yapmıĢ olduğu iĢ kadarı olur veya iĢinden daha az
olabilir, ama asla ecr-i misil yâni benzer bir ücretten daha ziyâde olamaz. Ecr-i misil, aynı iĢi yapanların aldıkları
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ücret demektir. Zîrâ AĠlahü Teâlâ hazretleri buyurdu:
"Ve yetimleri nikâh çağına ermelerine kadar gözetip deneyin. O vakit kendilerinden bir rüĢd hissettiniz mi,
hemen mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de ellerine alacaklar diye o malları israfla yemeye
kalkmayın. Ġhtiyacı olmayan tenezzül etmesin, muhtaç olan da meĢru' surette bir Ģey yesin. Mallarını kendilerine
teslim ettiğiniz zaman da, karĢılarına Ģâhid bulundurun. Hesabınızı doğru tutmak için Allah'ın harekâtınızı
hesaba çekmekte olması yeter.102
Bu muhâlata yâni karıĢmak, bazan, malların birbirlerine karıĢtırılması ve tamamen yetimlerin malından yemek
Ģeklinde olur. ĠĢte Ģeriatte bu haramdır.
Ebû Übeyde (r.a.) hazretleri buyurdular: Bana göre bu âyet-i kerîme, yolcuların yol esnasında birbirine karĢı
davranıĢlarının aslını yâni temelini oluĢturur. Çünkü seferde bunlar, yiyeceklerini aralarında eĢit olarak
çıkarırlar. Bâzı zamanlar da yiyecekler, azlık ve çokluk durumlarına göre birbirlerinden farklı olurlar. Halbuki
azığı az olan herkes, arkadaĢına isteyerek ikramda bulunmaz. Bu durum yetimlerin mallarından caiz olunca,
diğerlerininkinde öncelikle caiz olur. Eğer bu olmazsa, Ġnsanlara iĢ daha dar ve zor geleceğinden korkarım.
Muhâlata yâni karıĢmak, sıhriyete de (yani akrabalığa da) hamledildi. Sıhriyet, (akraba olmak), eğer yetim kız
ise onu oğluyla evermek ve eğer yetim olan kiĢi erkek ise, ona kızını vermektir. O zaman ülfet pekiĢmiĢ olur.
Yalnızlığı gidermek için, kendisi ve aĢiretiyle onlara karıĢır. Ve böylece yetimin yalnızlığı giderilmiĢ olur.
Nitekim bu, Hasan Basrî (r.h.) hazretlerinden rivayet olunmuĢtur.
"Ve Allah bilir (ayırır)"
Marifet manasınadır. Bir mef ûle müteaddidin
"Müfsidi" Yetimin malını ifsat edeni,
"Muslihten" Yetimin malını islâh eden kiĢiden... Yâni yetimlerin içine ve iĢlerine fesat veya islâh için giren kiĢi,
Allahü Teâlâ hazretlerine gizli değildir. Allah kimin hangi niyetle yetimlere yanaĢtığını bilir ve onlara
müdâhaleleri nisbetinde mükâfat veya ceza verir.
Bundan sakınılmalıî Ġslâh niyetinden baĢka, asla yetimlere yanaĢılmamalıdır.
Âyet-i kerîmede, "Allah muslihi müfsitten (bilir ve) ayırır." Kavli Ģerifinde müfsit yâni ifsat eden ve bozan
kiĢinin takdim edilmesi, ziyâde tehdit içindir.
Burada "harf-i cerrinin gelmesi, bilmenin temyiz mânâsını tazammun etmesinden dolayıdır. Yâni, Allahü Teâlâ
hazretleri, yetimlerin iĢlerine karıĢmada ifsat eden kiĢiyi, islâh edenlerden ayırır, demektir.
"Eğer Allah dileseydi,"
Size zorluk dileseydi. demektir. Bu hoĢlanılmayan ve kendisine güç getirilmeyen Ģeye hamledilir.
"Sizi mutlak sarpa sardırırdı."
Sizi "meĢakkate" zorlardı. Bu da, meĢakkat demektir. Müdâhaleyi mutlak mânâda bırakmadı. Bir kiĢi,
kendisinde telef olması korkulan bir iĢe düĢtüğü zaman: "Falanca Ģiddet ve meĢakkata maruz oldu" denir.
"ġüphesiz ki, Allah azîzdir,"
Allah gaalibtir, sizi sarpa sardırmaya, zor ve meĢakkata maruz bırakmaya kaadirdir. (1/343) "Hakimdir."
Allah, hikmetinin gereğiyle hükmeder. Ona (yani kuluna) tâkât ve güc geniĢliği verir.
Bu âyet-i kerîme, aynı zamanda "eğer" kelimesinin takaddüm ettiği (yanı, kendisinden sonra gelen hükmün)
intifasını ifâde ettiğine bir delildir. 103
Yetimlere Bakmak Büyüklerin Ahlakıdır
Bilk ki: Yetimlerle beraber olmak, onlara karıĢmak ve onlarla ilgilenmek kerim (büyük ve yüce) kimselerin
anlatandandır. Yetimlere merhamet etmek ve acımakta büyük faydalar vardır. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri
buyurdular:
"Kim merhamet ederek, elini bir yetimin baĢının üzerine koyarsa, elinin üzerinde geçtiği kıllarının sayısınca
kendisine hasene (iyilik ve sevab) yazılır. 104
Yine hadîs-i Ģerifte buyuruldu:
"Üç kiĢi kıyamet günü, AllarTın ArĢının gölgesinde olacaklardır.
(Birincisi:) Kocası ölen, kendisine bir çok küçük yetim bırakan, nasibi çıktığı halde: "(Ben evlenmemi) Allah, bu
yetimleri, zengin edinceye (yani büyüyüp bana ihtiyaçları kalmayıncaya) ve Ölesiye kadar (yetimler veya
kendisi ölesiye kadar) ben oturacağım diyen kadın.
(Ġkincisi:) Malı olan bir adamdır. Bu adam, bir yemek yaptı. Yemeğini çok temiz ve güzel yaptı. En güzel Ģeyleri
harcayarak yemek piĢirdi. O yemeğe yetim ve miskinleri çağırdı.
(Üçüncüsü:) Sıla-ı rahm yapan kiĢidir. Sıla-ı rahm yâni yakın akrabaları ziyaret etmek, rızkında geniĢlik yapar,
ömrünü uzatır ve Allah'ın ArĢfnın gölgesinde olur. 105
Allahü Teâlâ Mûsâ Aleyhisselâm'a Ģöyle buyurdu:
En-Nisâ: 4/6
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/555-559.
104
Kenzül-Ummal, hadis no: 6036.
105
Müstedriki Firdevsi hadis no: 2426
102
103

"Ey Mûsâ! Yetime rahîm bir baba gibi ol! Dullara Ģefkatli bir koca gibi ol! Yabancıya merhametli kardeĢ gibi ol!
Ben de sana böyle olayım!"
Hâflz buyurdu:
Gariblerle ilgilenmek güzel övgüye sebebtir.
Ey canım! Bu kaide meğer ki sizin Ģehrinizde yoktur.
"Ben ve yetimin iĢlerini tekeffül eden kiĢi. Cennette Ģu iki parmak- Ģehâdet parmağıyla orta parmağını
göstererek-gibiyiz."106
"Ben ve yetimin iĢlerini tekeffül eden," yâni, yetimin iĢlerini ıslâh etmek ve yetimin faydasına çalıĢan demektir.
Bu, ister kendi malından veya yetimin malından olsun; bu yetim yakın akrabası olsun veya olmasın müsavidir.
"Cennette Ģu ikisi gibiyiz" Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Ģehâdet parmağıyla orta parmağını iĢaret ettiler. Yâni
yetimin iĢlerini gören ve onun Ġslahını tekeffül eden kiĢi, Cennette Rasûlüllah (s.a.v.) hazretlerinin huzurunda ve
yanında bulunur, demektir. Yoksa onun derecesine ulaĢır demek değildir.
ġeyh Sadî (k.s.) buyurdular:
Sen yetime iyilik yap. Onun baĢını okĢa.
Yetim ağladığı zaman vallahi ArĢ titrer.
Ġnsan bütün kuvvetiyle, yetimin hakkını ihlâl etmekten kaçınmalı, onun malından bir habbe (tane) bir Ģey
yememelidir. Asla ona zulüm etmemeli ve ona kahretmemelidir. 107
Hikâye
Hikâye olundu: Zâl oğlu Rüstem, 108 Ġsfendiyâr109ile mücâdele ettiğinde güçlü ve fazla bir kuvvete sahib olmasına
rağmen; onu mağlûb etmeye bir türlü gücü yetmiyordu. Her hamle'de Ġsfendiyâr onu yaralıyordu. Rüstem,
Isfendiyâra bir zarar veremiyordu. Isfendiyârın bedeni, balığın cildi gibiydi. Ona hiçbir Ģey iĢlemiyordu...
Sonra Rüstem, babası Zâl ile bu konuyu istiĢare etti. Babası
ona:
-"Oğlum! Ġsfendiyan mağlûb etmeye gücün yetmez. Çünkü Isfendiyara hiçbir Ģey kâr etmez. Ancak iki baĢlı bir
ok yaparsın ve onunla Isfendiyârın iki gözünü vurabilirsen, onu öldürürsün!" dedi.
Zâloğlu Rüstem bunu yaptı.
O okla Isfendiyârın iki gözünü vurdu. Bununla onu mağlûb etti.
Bunun sebebini Ģöyle hikâye ederler. Ġsfendiyâr, gençliğinde (Ilgın ağacı110) dalı ile bir yetime vurmuĢtu. O
vurmayla yetim gözünü kaybetmiĢti. Çok ağladı. Sonra yetim o dalı aldı ekti. O dal zamanla büyüdü kocaman
bir ağaç oldu. Rüstem, o Ġlgın ağacının dalından bir dal koparıp onunla ok yaptı. Ġsfendiyârı gözünden vurduğu
oku, o ağacın dalından yapmıĢtı. 111
Kendi Çocuğuna Bakar Gibi Yetime Bakmalıdır
Evindeki yetimi, kendi çocuğunu edeblendirir gibi edeblendirmeli, eğitim ve öğretimine dikkat etmelidir. Çünkü
kıyamet günü o yetimden mesuldür. Onun halini düzeltmelidir.
Te'dîb bir kaç kısım üzeredir:
1- Korkutma ve azarlama,
2- Dövme,
3-Verilmesi gereken, hediyye ve menfaatleri kesmek yâni vermemek.
Çünkü insanlar farklı yapı ve karakterdedirler. Bir nefis var ki, Ģiddet ve sertlikle boyun eğer. Eğer buna
yumuĢak davranır ve iyilik yapılırsa onu bozabilir. Bir nefis var ki, tamamen bunun aksi olabilir.
Allahü Teâlâ hazretleri, had cezalarını ve taziri kullarının terbiye ve tedibi için koymuĢtur. Bunlar, kiĢilerin
yaptıkları kötülük derecesine göre uygulanır. Hatta tedip ve terbiye eden, bundan dolayı mükâfat da kazanır.
Çünkü o bundan mesuldür.
Allahü Teâlâ buyurdu:
"Ey o bütün îmân edenler! Kendilerinizi ve ailelerinizi koruyun bir ateĢten ki, yakacağı o insanlar, o taĢlardır!
Üzerinde öyle melekler vardır ki, yoğun mu yoğun, çetin mi çetin, Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan
etmezler ve her neye memur iseler yaparlar.112
Müslim, 5296. Tuhfetül-Ahvezî: 1924,
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Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Hepiniz çobansız ve hepiniz gözetiminizin altında bulunanlardan sorumlusunuz.
Ġmam (idareci) çobandır, raiyyetinde (emrinin altındaki tebaasından) sorumludur.
KiĢi, ailesinin çobanıdır, raiyyetinden sorumludur. Kadın çobandır, kocasının evinden sorumludur. Hizmetçi
çobandır, efendisinin malından sorumludur. 113
"Ve eğer kendilerine karıĢırsanız kardeĢle-rinizdirler." Kavli Ģerifinde Ģu iĢaretler vardır:
Ġnsana yakıĢan, baĢkasıyla beraber yemek yemeği alıĢkanlık haline getirmesidir. Çünkü insanların en kötüsü, tek
baĢına yiyendir. Hadîs-i Ģerifte Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Muhakkak ki yemeklerden Allah'a en sevimli olan, üzerinde çok elin olduğu (çok kiĢi tarafından yenilen)
yemektir. 114 Bu hadîs-i Ģerîf, "Avârif'te zikredildi. "El-Mesâbih" isimli kitabda zikredildi:
"Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin sahabelerinden bâzıları dediler:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Yiyoruz, fakat bir türlü doymuyoruz!" diye Ģikâyette bulundular. Efendimiz (s.a.v.)
hazretleri:
-"Belki sizler ayrı ayrı yiyorsunuzdur!" dedi. Onlar:
-"Evet!" dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Hepbirden sofranızın ve yemeğin baĢına oturun. Allah'ın adını zikredin, besmele çekerek yemeğe baĢlayın.
Allah size yemeği mübarek kılar." Buyurdu. 115 (1/344) 116
Hikâye
Anlatılan güzel bir hikâyeye göre, Nevâdir sahibi Cüneyn'e: »
-"Falanca kimsenin yanında yemek yedin mi?" diye sorulur. O da:
-"Hayır! Fakat kapısından geçiyordum, o yemek yiyordu" der. Yine sorarlar:
-"Peki nasıl bildin?" O:
-"Baktım ki, çocuklarının ellerinde sert flndıklar, bununla havadaki kuĢları taĢlıyorlar," cevâbını verir.
Cimriye sorulur: "Ġnsanların en kahramanı kimdir?" O dâ: "Açlıktan insanların diĢ gıcırtısının sesini duyup da,
kesesinin ağzı açılmayanlardır," cevâbını verir. Hadîs-i Ģerifte Duyuruldu:
"Kim bir mü'mini müsâfır edinirse, sanki Âdem Aleyhisselâmı müsâfîr etmiĢtir. Kim iki mü'mini müsâfir ederse,
sanki Âdem Aleyhisselâm ije eĢi Havva annemizi müsâfir etmiĢtir. Ve kim ki, üç kiĢiyi müsâfir edip ağırlarsa
sanki Cebrail, Mikâil ve Ġsrafil'i (a.s.) müsâfir etmiĢtir.117
Hüseyin Vaizin "Risâletül-illiyye" isimli kitabında da böyledir. 118
Müşrik Ve Kâfirlerin Nikâhı
Meali:
Mamafih müĢrîkeleri -iymân etmedikçe- nikâh etmeyin. Bir müĢrike sizi imrendirse bile, iymân etmiĢ bir câriye
her halde ondan daha hayırlıdır.
MüĢrik erkeklere de nikâh ettirmeyin! Bir müĢrik size hoĢ görünse bile, mümin bir kul elbette daha hayırlıdır.
Onlar sizi ateĢe davet ederler, Allah ise, izniyle Cennete ve mağfirete davet ediyor da âyetlerini insanlara beyan
buyuruyor, gerek ki hatırda tutarlar. 119
Tefsir:
"Ve nikâh etmeyin," Yâni evlenmeyiniz. Bu fiili müzârî o (te) harfinin fethasiyledir.
"MüĢrikeleri (müĢrik kadınları)"
Yâni harbî olan kadınları... Kitab ehli olanları değil. Çünkü kitap ehli olan kadınlar, her ne kadar müĢriklerden
sayılsalar bile, onları nikahlamak yâni kitap ehli (yahudi ve hıristiyan) olan kadınlarla evlenmek cumhura göre
caizdir. ġü âyet-i kerîmeyi delil getirdiler:
"Bugün pâk nimetler, sizin için helâl kılındı. Hem kendilerine kitap verilen ümmetlerin taamları size helâl, sizin
taamlarınız da onlara helâl... Mü'min kadınların hür olanlarıyla, sizden evvel kitâb verilen ümmetlerin hür
kadınları da, iffetlerinizi muhafaza ederek, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, kendilerine mehirlerini verip
nikahladığınız takdirde size helâldir. Ve her kim Ģeriatin ahkâmını tanımazsa, her halde bütün iĢlediği hederdir.
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Ve âhirette o, hüsranda kalanlardandır."120
Mâide sûresinin hepsi sabittir; ondan hiçbir âyet ve hüküm nesh olmamıĢtır. "Ġmân etmedikçe
Yâni Ailahü Teâlâ hazretleri ve Muhammed (s.a.v.) hazretlerini tasdik etmedikçe, demektir. 121
Sebeb-İ Nüzul
(Mukâtil r.h.dan) rivayet olundu. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Mürsed el-Ganevî (r.a.)122 orada bulunan
Müslümanlardan bâzı insanları gizlice çıkartması için. Mekke'ye gönderdi.
Anâk (adındaki müĢrike bir kadın) ona geldi. Câhiliyyet döneminde Anâk'ı seviyordu. Kadın ona:
-"Benimle baĢbaĢa kalmaz mısın?" dedi. 0:
-"Allah zinayı haram kıldı. Ġslâm aramızı ayırdı," dedi. Anâk:
-"Öyleyse benimle evlenir misin?" O:
-"Evet! Evlenirim. Lakin bunu Rasûlüllah (s.a.v) hazretlerine sorup ondan izin almalıyım," dedi.
Mürsed el-Ğanevî, Medîneye geldiğinde. Anâk ile evlenmek için. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine sorduğunda bu
Boynunda kölelik damgasını taĢısa ve halk arasında hatır ve değeri az olmakla beraber.
"Daha hayırlıdır."
Din ve dünyâ bakımından.
yfi "Bir müĢrikeden (müĢrik bir kadından)"
Yâni, müĢrike bir kadın mal, mülk, servet, hürriyet, Ģeref ve Ģân yüksekliğine sahip olsa ve:
"Sizi imrendirse bile,"
(Müslüman bir câriye bu müĢrikeden daha hayırlıdır. Çünkü) bu müĢrike, güzelliği, malı, nesebi ve bunlardan
baĢka kendisini cazibeli hâle getiren ve kendisine rağbet etmeye sebeb olan bütün unsurlara rağmen (imandan
yoksun olduğundan mü'mine bir câriye ondan daha hayırlıdır.)
Cümlenin baĢında bulunan "ve" harfi hâl içindir. Yâni hâl i-çin olsa da atıf için olsa da, medhûlünü kendisinden
önce mahzûf olan bir hâl üzerine atıf içindir. Kav-i Ģerîfin takdîri Ģöyledir: "(Mü'min bir câriye) her hâlde
müĢrikeden daha hayırlıdır. Bu halde olsa bile..." Bu terkibin benzerlerinden maksat, halleri çok iyi araĢtırmaktır.
KevâĢî tefsirinde buyuruldu: Burada kelimesi üi manasınadır. Yine her bir yerdeki kelimesinden sonra fiili mâzî
gelir ve cevâbı da üzerine tekaddüm ettiği yerlerde, kelimesi ii manasınadır. Buna göre mânâ Ģöyledir: MüĢrike
(müĢrik kadın) her ne kadar hoĢunuza gitse ve onu sevseniz bile; mü'mine bir kadınla evlenmek sizin için daha
hayırlıdır.
"Ve nikâh ettirmeyin!"
Bu fiil (yani juii babın)dan gelmektedir.
"MüĢrikleri (müĢrik erkekleri)" Yâni kâfirleri...
Umûmîdir. Puta veya baĢka Ģeye tapan, Allah'a Ģirk koĢan bütün müĢriklere Ģâmildir. Yâni mü'min kadınları,
müĢriklerle evlendirmeyin; o müĢrikler, ister hür ve isterse köle olsunlar.
"Onlar iymân etmedikçe."
Yâni üzerinde oldukları küfrü terketmedikçe, demektir.
Ġbnü ġeyh, "HaĢiyelerinde Ģöyle buyurdu: Küçük kızlarınızı, onların hükmünde olanları ve velayetleri sizde olan
kadın ve kızları, müĢriklerle evlendirmeyin. Baliğ olmuĢ mü'mine kadınlar da kendi nefislerini yâni kendilerini
müĢriklerle evlendirmesinler,
"Ve nikâh ettirmeyin!" kavl-i Ģerifi, erkeklerin kadınlar üzerine tağlîbi kabilindendir. Bu hükümde asla ihtilaf
yoktur. MüĢrik, burada umûmî küfrü ifâde etmektedir. Küfrün hangi çeĢiti olursa olsun, elbette ki mü'mine bir
kadının, hiçbir kâfirle evlenmesi veya evlendirilmesi caiz değildir. Putperest, mecûsî, yahudî ve hıristiyan
farketmez... Müslüman bir kadının bir gayri müslimle evlenmesi haramdır. Asla caiz değildir.
"Mü'min bir kul elbette," Kendisinde kölelik zilleti olmakla beraber,
"Bir müĢrik erkekten daha hayırlıdır."
Sahiplilik izzet ve Ģerefine sahip olsa bile.
"Size hoĢ görünse bile,"
Malı, cemâli ve güzel hasletleri bakımından...
ĠĢte onlar,"
Zikredilen, müĢrik kadınlar ve müĢrik erkekler,
"Davet ederler,"
Kendilerine yaklaĢan ve kendileriyle beraber olanları,
"AteĢe"
Yâni kiĢiyi Cehenneme götüren, küfür, fisk u fücuru iĢlemeye çağırırlar. Yâni insanı küfre ve fâsıklığa
götürürler. Bu bakımdan mutlaka bunlara yakın olmaktan ve yaklaĢmaktan uzak durulmalıdır.
El-Mâide: 5/5
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/565-566.
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"Allah ise," Yâni Allah'ın dostları mü'minler ise. Burada muzâf hazfolundu. Muzâfün ileyh, muzâfın
makamına konulması, müminlerin Ģanlarının büyüklüğünden-dır...
"Cennete ve mağfirete davet ediyor,"
Yâni kiĢiyi. Cennet ve mağfirete ulaĢtıran hak itikâd ve sâlih amele davet etmektedir. Kendileri daha büyük bir
haklılıkla bunlara ulaĢmıĢlardır.
"O'nun izniyle"
Buradaki cer ve mecrûr "davet ediyor" fiiline taalluk etmektedir. Yâni Allah'ın tevfikiyetine sarılarak davet
etmektedirler. Mü'minlerin insanları irĢâd etmeleri, onlara hayır yollarını göstermesi ve nasihat etmeleri bu
cümledendir.
"Ve (Allah) âyetlerini beyân buyuruyor." Üstün ve ince hükümlerine ve hikmetlerine Ģâmil olan âyetlerini
beyan ediyor.
"Ġnsanlara... gerek ki hatırda tutarlar."
Yâni tezekkür etmeleri, hatırlamaları, düĢünmeleri ve içindekilerle amel etmeleri için ki, bu sayede çağırılan
Cennete ve mağfirete nail olsunlar. (1/345) Burada tezekkürün yâni hatırlamanın irâd edilmesi, bunun çok açık
olduğunu ve tefekküre muhtaç olmadığına iĢaret etmek içindir. Geçen hükümlerde olduğu gibi...
Âyet-i kerîmede, kâfirlerle birlik ve beraberlik içinde bulunmak nehyediliyor (yasaklanıyor) ve mü'minlerle
birlik ve beraberlik kurmak teĢvik ediliyor.
Mü'min bir erkeğe müĢrike (müĢrik bir kadının) malına ve cemâline gönül kaptırmak yakıĢmaz. Müslüman
kadınlardan bu güzel görünmeyi defedecek olanlar mutlaka vardır. 123
Gayri Müslimlerle Evlilik
"El-Muhît" isimli kitapta buyuruldu: Bir Müslüman erkek, güzel bir hıristiyan kadın görse ve onunla
evlenebilmek için hıristiyan olmayı temenni etse. yâni "keĢke hıristiyan olsaydım da bununla evlenseydim," dese
kâfir olur. Bu ahmaklıktan baĢka bir Ģey değildir. Çünkü Hanefî milletinden (yani Müslümanların içinden) her
bakımdan güzel olan birçok kadın vardır. Allahü Teâlâ buyurduğu gibi:
"Zâni, bir zâniye veya müĢrikeden baĢkasına nikâh etmez; zâniye. onu da bir zâni veya müĢrikten baĢkası nikâh
etmez! Mü'minlere ise bu haram kılındı!" 124
Çünkü kötü karakterli ve tabiatlı olan kimseler, pis ve murdar olan dünyâya eğilim duyarlar. Allahü Teâlâ
hazretleri buyurduğu gibi:
"Habîsât habîsler için, habîsler habîsât için ve tayyibât tayyibler için, tayyibler tayyibât içindir! Bunlar, onların
dediklerinden müberrâdırlar; kendilerine bir mağfiret ve bir nzk-ı kerîm vardır!" 125
Ne güzel buyurmuĢlar: Her kuĢ kendi cinsiyle uçar ve kendi cinsine öter.
(ġu ifâde Ġmam ZemahĢerînin belagatından yani belîğ sözlerindendir): "Kendi cinsinin ehlinden baĢkasının,
senin meclisinde yer almasına razı olma." Yâni kendi cinsinden baĢkasının beraberinde oturmalarına razı olma,
çünkü en Ģiddetli azâb bundan baĢka bir Ģey değildir. 126
Ruhlar Alemindeki Tanışıklık Ve ...
"Es'iIetü'I-Hikem" isimli kitapta buyuruldu: insanların ahlaklarının ihtilâfı (huylarının değiĢik olması) dünyâ
âleminde cesetler birbiriyle buluĢmadan, âlemi ervahta ruhların birbirleriyle tanıĢmalarındandır. Kimin ruhu,
sâlih bir kiĢinin ruhuyla tanıĢmıĢsa, o kiĢi ezelî tanıĢma ile sâlih olur. Burada ahlakların ihtilâfı, iyi veya kötü
huyların birbirine uyması veya uyum sağlamaması bir münâsebetten dolayıdır. Bu münâsebet iki türlüdür:
1 - Cismânî münâsebet,
2- Rühânî münâsebet.
Cismânî cihet, çamurun (maddi vücut mayasının) ve tabiatın kaabiliyetine râcidir.
Ruhanî cihet ise, geçen ruhanîlerle münâsebet kurmaya ve âlemi ervahta onlarla tanıĢmaya bağlıdır. Bitti. 127
Ruhlar Ezelden Tanıştılar
Ġmam Sehâvî (r.h.), "El-Makâsıdü'1-Hasene" isimli kitapta, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin:
"Ruhlar, (sınıf sınıf, zümre zümre) planlanmıĢ cemaatlardır. Bundan dolayı içlerinden kimi, birbiriyle tanıĢıp,
seviĢip anlaĢtılar ve onlardan tanıĢmayanlar ise. ihtilaf ettiler.128
Hadîs-i Ģeriflerinin Ģerhinde, bu hadîs-i Ģerifin vârid olmasının sebebi hakkında Ģöyle buyurdular:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/566-569.
En-Nûr: 24/3,
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/569-570.
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Hazreti AiĢe (r.a.) annemizden rivayet edildi. Mekke'de bir kadın vardı. KureyĢ kadınlarının yanına girerek
onları güldürürdü. KureyĢ kadınları hicret ettiler ve Allah geniĢlik verdikten sonra bu kadın da Medîne'ye girdi.
Hazreti AiĢe (r.a.) annemiz, buyurdu. Bu kadın benim yanıma geldi. Ona sordum:
"Ey filân kadın sen kime geldin?" O:
-"Size geldim," dedi. Ben:
-"Kimin yanına yerleĢtin?" diye sordum. O:
-"Medîne'de kadınları güldüren falan kadının evine yerleĢtim" dedi.
Sonra Hazreti AiĢe (r.a.) annemiz, buyurdular:
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri benim yanıma gelerek:
-"Filân güldürücü kadın sizin yanınızda mı?" diye sordu. Ben:
-"Evet" dedim. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
"Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki ruhlar, (sınıf sınıf, zümre zümre) planlanmıĢ
cemaatlardır. Bundan dolayı içlerinden kimi, birbiriyle tanıĢıp, seviĢip anlaĢtılar ve ülfet ettiler. Onlardan
tanıĢmayanlar ise, ihtilaf ettiler" buyurdu. 129
Bâzıları buyurdular:
"Benimle senin aranda bu âlemin sırrından gizli bir sevgi münâsebeti var.
Allahü Teâlâ Âdem Aleyhisselâmın çamurunu yaratmadan önce biz, ruhları birbirini seven kimseleriz."
130
Sehâvînin sözleri bitti.
Hüseyin el-KâĢifî buyurdu:
Her cins, kendi cinsini cezbeden
her cins kendi cinsine yaratılıĢta âĢık olur.
Mesnevî'de buyuruldu:
Acının acıya katılması tabiî'dir.
Bâtıl iĢin Hakk'a katılması imkânsızdır...
iyilerin nasîbi iyilerdir. Kötülere de kötüler yakın oldu.
Bil ki, hayırlara meyledip serlere muhalefet etmek, akıllara yerleĢtirilmiĢtir. O halde akıllı kiĢi tezekkür
etmelidir. Kendi nefsinde ve hâlinde nereye meylettiğini hatırlamalıdır. Eğer nefsi ve hâli onu kötüye
götürüyorsa, kendisini hakkın hilâfına, yanlıĢ yola, nefis ve hevâ'ya davet eden ihvan (arkadaĢ ve kardeĢler) ile
alâkasını kesmelidir. Acem'in (Ġranın) bâzı büyük âlimleri buyurdular: "Allah yeter; gerisi hevestir." Allahü
Teâlâ hazretleri buyurdular:
"Bizler yeryüzündeki Ģeyleri ona bir zînet yaptık ki insanları imtihan edelim: 'hangisi daha güzel bir amel
yapacak?"131
Mukarrabûn (Allah'ın yakın dostları), varlık arzında (yeryüzünde) mevcut olan herĢeyden Allah'a kaçtılar. Kerim
olan Allah'ın rızâsından baĢka hiçbir Ģeye iltifat etmediler. Mevlâ'dan, Mevlâ'nın dıĢında hiçbir Ģey murad edip
istemediler. Onlar güzel niyet ve güzel amel sahibi oldular. Sırât-ı mustakîm budur.
Allâhım! Bize rüĢdümüzü ilham etî Bizi nefsimizin Ģerrinden koru. Muhakkak ki sen, dualara icabet edensin.!
Amin. 132
Hayız
Meali:
Sana hayızdan da soruyorlar.
De ki: "O bir ezadır," Onun için, hayız zamanı kadınlardan çekilin
ve
temizlenene
kadar
onlara
yanaĢmayın; iyi temizlendiler mi o vakit Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Her halde Allah çok tevbe
edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.
Kadınlarınız sizin için bir harstır. 0 halde harsınıza nasıl isterseniz varın ve kendileriniz için ileriye hazırlık yapın
ve Allah'tan korkun ve her halde O'nun huzuruna varacağınızı bilin. Müjdele mü'minlere!..223133
Tefsir:
"Ve sana soruyorlar."
Kur'ân-ı kerim'de geçen bu üç sorunun "ve" ile baĢlaması
(1/346) ve diğer soruların hikâye edilmesinde atıfsız gelmesi, belki onlar bu üç soruyu aynı vakitte sordukları
içindir. Adetâ burada Ģöyle denir gibidir: Onlar içki ve kumardan sormayı, infaktan sormayı ve Ģundan Ģundan
KefĢfül-Hafâ. hadis no: 315
Makâsıdul-Hasene: 104-105. Ġmam Sehâvî.
El-Kehf: 18/7
132
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/571-573.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/573-574.
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suâli topluca aynı anda sana soruyorlar. Diğer sorular hariç, onlar değiĢik vakitlerde sordular.
"Hayizdan" kelimesi, kelimeleri gibi masdardır.
Hayız, mûtâd vakitlerde rahimden gelen bir akıntıdır. Burada bir çeĢit kapalı bir soru vardır. Onların suâllerinin
ne olduğu cevap ile tebeyyün etmektedir. Onların suâllerinin, hayız halindeki kadınlara muhâlata edip onlara
karıĢmak ve hayız gören kadınlarla beraber olmak hakkında olduğu cevaptan anlaĢılıyor.
De ki: "0 bir ezadır,"
Yâni hayız (kanı) pis, murdar, yaklaĢana eziyet veren, kendisinden nefret ettiren kerih bir Ģeydir. 134
Sebeb-i Nüzul
Rivayet olundu: Câhiliyet döneminde arablar, tıpkı yahûdî ve mecûsîlerin yaptıkları gibi. hayızlı kadını evlerinde
barındırmaz ve onlarla beraber yemek yemezlerdi. Tâ (Sabit ibni) Ebu Dehdâh (r.a.) hazretleri sorasıya kadar,
insanlar buna devam ettiler...
(Sabit ibni) Ebu Dehdâh (r.a.) hazretleri, sahâbîlerin arasında ayağa kalkıp sordu:
-"Yâ Resûlellah (s.a.v.)I Kadınlar hayız halindeyken, onlara nasıl davranalım? Onlarla beraber olalım mı,
olmayalım mı? Onlara yaklaĢalım mı. yaklaĢmayalım mı?" Bu soru üzerine bu âyet-i kerîme indi.
"Onun için hayız zamanı kadınlardan çekilin." kelimesi burada hayzın zuhur ettiği yerin ismi olmasından
dolayı ismi mekândır. O da ferçtir. Yâni hayız halindeki kadınlarla cima etmekten kaçının, demektir.
Müslümanlardan bâzıları "ayrılmanın" zahirini anlayıp onu tuttular, o Ģekilde amel edip, hayız dönemlerinde
eĢlerini evlerinden çıkarttılar. Arablardan bâzı kiĢiler, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldiler:
-"Yâ Rasûlellah (s.a.v.)! Soğuk Ģiddetlidir. Elbiseler de azdır. Böyle giderse eĢlerimiz ve onların ardından diğer
ehli beytimiz helak olacaklar! Onları eve almak için bize izin ver, yoksa hayızlı kadınlar helak olacaklar" dediler.
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri onlara:
-"Ben sâdece kadınlar hayızlı iken onlarla cima etmekten çekinin (kaçının) diye emrettim. Acemlerin yaptıkları
gibi onları (hayızlı kadınları) evlerinden çıkartma emri size verilmedi." Buyurdu.
Ġslâm'ın bu kanunu, yahudîlerin ifratı ile hıristiyanların tefriti arasında bir iktisâd yâni orta yoldur. (Yahudiler,
hayızlı kadınları evlerinden çıkartıyor ve onlarla yemek bile yemiyorlar.) Hıristiyanlar ise kadınların hayızlı
olmalarına aldırıĢ etmeden onlarla cima ediyorlar.
"Onlara yanaĢmayın;" Cima etmeyin.
'Temizlenene kadar."
Hayızdan veya kanlan kesilesiye kadar.
Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretlerine göre, kanın kesilmesinden sonra, yâni on gün geçince, kadın
yıkanmasa da kadınla cima edebilir. Ancak hayız günleri on günden az zamanda kesilirse, kadın gusül abdesti
almadıkça veya üzerinden bir namaz vakti geçmedikçe cima etmesi caiz olmaz. "iyi temizlendiler mi"
Yâni gusül abdesti aldıkları zaman, demektir. Çünkü, "tatahhur" gusül abdesti almak demektir.
"O vakit Allah'ın emrettiği yerden
onlara varın."
Yâni size helâl kılınan yönden, o da ön taraftan varın.
"Her halde Allah çok tevbe edenleri de sever.
Günahlardan tevbe edenleri sever.
"Ve (Allah) çok temizlenenleri de sever."
FuhuĢ, pislik ve murdarlıktan uzaklaĢanları, meselâ hayızlı kadına cima etmek ve caiz olmadığı yerden
yaklaĢmaktan uzaklaĢıp temizlenenleri Allah sever.
"Kadınlarınız sizin için bir harstır."
Yâni harsınızın (neslinizin) ekileceği yerlerdir. Allah burada kadınları, ekilecek tarlaya benzetti. Çünkü
rahimlere atılan nutfe ile tarlaya atılan tohum arasında bir benzerlik kurulmuĢtur. Bunlardan herbirinde,
kendisinden mahsulât alınan madde vardır. 135
"Ziraat"ın arasında fark Ģudur: "Hars" tohumu atmak ve toprağı hazırlamaktır. "Ziraat" ekine bakıp
yetiĢtirmektir. Bundan dolayı Allahü Teâlâ Ģöyle buyurdub
"ġimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu? Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz miyiz bitiren?"136
Allahü Teâlâ hazretleri onlar için, "Hars" isbât etti; "Ziraaf'i da onlardan nefyetti.
"O halde harsınıza varın."
Kadınlara. "Hars" tâbiri kullanıldığı gibi, cima etmeye de ûuı "varmak" tâbiri kullanıldı. 137

Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/574.
(Burada kadından "hars" yâni ekin yeri diye zikredilmesi, kadına ancak ekin yeri olan ön taraftan yaklaĢmanın caiz olduğunu
göstermektedir) Kurtubî tefsiri, c.3, s. 88,
136
El-Vâkia: 56/43-64.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/574-577.
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Livata Yapan Melundur
"Nasıl isterseniz"
Burada kelimesi, "nasıl" manasınadır. Yâni, nasıl isterseniz, demektir. Varılacak yer (tarla) bir olduktan sonra o
tarlaya istediğiniz cihet veya Ģekilde isterseniz o Ģekilde yaklaĢın. Bu varılacak yer, "hars" yâni nutfenin
ekileceği yer olmalıdır. Çünkü dübür, "hars"ın yeri değildir. Bundan dolayı, isLa "Nasıl isterseniz" kavl-i Ģerifi,
mekânlarda muhayyerlik mânâsına hamledilemez. Böyle bir yanlıĢlığa düĢüp kadınlara dübürlerinden yaklaĢmak
tecviz edilemez. Çünkü kadınlara dübürlerinden yaklaĢmak asla caiz değildir, haramdır. Ancak "Nasıl isterseniz"
kavl-i Ģerifi, keyfiyette muhayyerliğe hamledilmektedir. Yâni ön taraftan olmak Ģartıyla onlara nasıl isterseniz
öyle yaklaĢın, demektir. Bu âyet-i kerimenin nazil olmasına sebeb olan hâdise de buna delâlet etmektedir: 138
Sebeb-i Nüzul
Câbir bin Abdillah (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Yahudiler: "Kadının arkadan ön tarafına varıldığı zaman,
sonra kadın hamile kalırsa, doğacak olan çocuk ĢaĢı olur," diyorlardı. Bunun üzerine: "Kadınlarınız sizin için bir
harstır. O halde harsınıza nasıl isterseniz varın" âyet-i kerîmesi nazil oldu.139
Bu âyet-i kerîme yahudîlerin hurafelerini reddetti. Nikâh akdinden maksat, kadına harâset yerinden kiĢinin
istediği Ģekilde varabilmesidir. Yâni keyfiyet nasıl olursa olsun, demektir. Yoksa dübüründen varmak demek
değildir.
Hadîs-i Ģerîfte Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Hanımına dübüründen varan kiĢi melundur.140
Bu livâta-ı suğrâdır. Bir erkeğin dübüründen cima etmekse
kübrâdir. Ondan daha büyük bir Iivâtadir. Hadîs-i Ģerîfte buyuruldu:
"Kim bir erkeği Ģehvetle öperse, Aliahü Teâlâ ona la'net etsin. Eğer Ģehvetle bir erkekle musâfaha ederse, onun
namazı kabul olunmaz. Eğer Ģehvetle bir erkekle oynaĢırsa, ateĢten kamçılar ile dövülmek Ģekliyle Allah onu
cezalandırır. Kim ki, erkekle fâsıklık yaparsa, Allah onu Cehenneme koyar.141
Ġmam (Fahreddin Râzî) buyurdu: Bir erkeği Ģehvetle öpen, annesiyle yetmiĢ kere zina etmiĢ gibidir. Annesiyle
zina eden, bir bakire kızla yetmiĢ kere zina etmiĢ gibidir. Bakire bir kızla zina eden kiĢi, yetmiĢ bin kadın ile zina
etmiĢ gibidir. (1/347)
Livâtanın hükmü, ta'zir ve tevbe edinceye kadar hapistir. Ġmâmeyne göre ise, livâta yapana zina haddi vurulur.
Eğer muhsan yâni evli değil ise, değnek vurulur. Eğer muhsan (yani evliyse) recmedilir.
"Ve kendileriniz için ileriye hazırlık yapın"
Salih amellerden, kendisine sevâb vaad edilen ve kendilerine muhtaç olduğunuz bir günde size zahire olması için
Allah'ın yanında muhafaza edilen güzel ameller iĢleyin. Sadece Ģehvetlerinizi tatmin etmek için kadınlara
yaklaĢmayın. Belki önce taat ve ibâdeti takdim edin. Nikâhın meĢru kıiınmasmdaki hikmetleri düĢünün, onun
çocuk olduğunu mülâhaza edin.
"Ve Allah'tan korkun,"
Allah'a ma'siyet olacak Ģeylerden kaçının, bu sayılan Ģeyler (hayızlı kadına varmak, kadına dübüründen varmak
ve livâta yapmak) kendisinden kaçınılması gereken isyan ve günahların cümlesindendir.
"Ve her halde O'nun huzuruna varacağınızı bilin."
Buradaki zamiri Aliahü Teâlâ hazretlerine râcidir. Elbette ki burada muzâf hazfedilmiĢtir. Yâni; Onun cezasına
varacağınızı bilin, demektir. Bu bakımdan O'nun huzurunda kendisiyle rezil olmayacağınız malı (Ģeyi)
hazırlayın.
"Müjdele" Yâ Muhammed (s.a.v.).
"Mü'minlere..."
KarĢı karĢıya bulundukları emir ve yasakları güzel bir Ģekilde alıp kabul etmek ve buna bağlanmakla, gereğini
yapan mü'minleri beyan edilmeyen, ikram, keramet, nimetler ve Cennetlerle müjdele.
Ġman evi, emân (emniyet ve güvence) evidir. Ona giren elbette emin olur. 142
Allah Rızâsı
Bunda alâmet, gerçekten îmânları kendilerinde istikrar etmiĢ yâni hakîkî bir îmâna sahip olan kiĢilerin, îmânları
onları günah iĢlemekten alıkoyar ve onları ibâdet ve taate teĢvik eder. Hakîkî îmândan mahrum olan kiĢinin zaif
îmânı, günah iĢlemekte ona mani olmaz ve onu taate rağbet ettirmez, yâni taate teĢvik etmez. Onun olduğu
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/577.
Sahîh-i Buhârî: 2592; Sahîh-i Müslim: 2593; Tirmizi: 2904;
EbûDâvud: 1847
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mekânda onun tedbiri yoktur. Yâni îmânı istikrar etmemiĢtir mekânında.
Hakikî îmândan ârîdir,
yoksundur. Aliahü Teâlâ hazretlerinin: Ij3& jLkîf ijüiiS "Ve her halde O'nun huzuruna varacağınızı bilin."
Kavli Ģerifinde Ģu iĢaretler vardır: KiĢiye düĢen vazife, varacağı ve döneceği yeri düĢünmesi, kıyamet ve
âhirette kendisine fayda verecek olan salih amelleri tedârik etmesi, sevablarıni çoğaltmasıdır. Fakat ahiret,
amellerin mertebesinin en azıdır. Ama mertebelerin en . yükseği ve maksatların en faziletlisi. Aliahü Teâlâ'dır.
Allahü Teâlâ buyurduğu gibi:
"Allah"de; sonra bırak onları. daldıkları batakta oynayadursunlar" 143
Bu Ģudur: Çünkü amel. Allahü Teâlâ hazretleri içindir. Yoksa Cennet istemek için değildir. Cehennem
korkusundan da değildir. 144
Te'vilât-I Necmiyye'den Tasavvufî Mânâlar
Te'vilâtı Necmiyye'de buyuruldu: Kadınlar için zahirde hayız vardır. Hayız, îmân (icabı olan ibâdetlerin) meselâ
namaz, oruç ve Kur'ân-ı kerimi okumak gibi ibâdetlerin noksanlığına sebeb olduğu gibi, bâtında, erkeklerin de
hayızları vardır. Bu hayız da, erkeklerin, hakikî namazı kılmalarına manî olan îmân (ve amel) noksanlığına
sebebtir. Namazın hakikati münâcaattır. Orucun hakîkatı nefsin Ģehvetlerinden imsaktir. Kadınlar için hayız,
fercten (rahimden) kan akıntısı olduğu gibi, erkeklerde hevâdir. Bu da nefsin, beĢerî sıfatların, ana hatlarının ve
insanî ihtiyaçların onları tamamen mağlub etmesidir.
KiĢiye hevâ ve heves gâlib oldukça, saflığı ve kalbinin duruluğu bulanır ve kirlenir; böylece eziyet hâsıl olur.
ġöyle denildi: "Hevâ (ve heves pisliğin)den bir damla, safâ'dan bir denizi bulandırır." Yâni bir damla hevâ, bir
koca safa denizini bulandırıp kirlettiği zaman, nefsi, hakikî namaz ve oruçtan meneder. Bu durumda kiĢi her ne
kadar namaz ve oruçla meĢgul olsa bile, onun namaz ve orucu hakîkî bir namaz ve oruç değildir. 145
Mü'minlerin Tabakaları
Mü'minler üç tabakadırlar:
1-Avâm,
2- Havas
3- Havâssu'l-Havas,
Avam: Hakikatten (mahrum olan) gaybet ehlidirler. Kendi eĢkâl yâni Ģekillerine (benzerlerine, eĢlerine) sükûn
edip (huzur bulmaları) onlara mubahtır. Kendilerine izin verildiği vasıf üzere olmak Ģartıyle. Zîrâ Allahü Teâlâ
buyurdu:
"Kadınlarınız sizin için bir harstır. O halde harsınıza varın nasıl isterseniz..."
Havassın huzur bulmaları ise, emsalleriyle sükûnet bulmalarıyla vasıflanmıĢlardır. s Onlar için Allahü Teâlâ
Ģöyle buyurdu:
"Allah" de; sonra bırak onları, daldıkları batakta oynayadursunlar"146
Havas ehli olan mü'minler, tefrid (yalnızlık) yoluna girdiler ve böylece Tevhid Kâbesine kavuĢtular.
Havâssu'l-Havâs: Bunlar hakikat âlemine kavuĢan ve baliğ olan erlerdir. Hakkın hilâfetiyle Allah'ın gayrisinden
sarfı nazar edenlerdir. Tasarruf ehli olanlardır. Bunlar ricâlullah'tırlar. Allah adamlarıdırlar. Allah'tan gayri her
Ģey onların kadınlarıdır. Bunlara: LaLa "Kadınlarınız sizin için bir harstır. O halde harsınıza nasıl isterseniz
varın" denildi. Bunlar peygamberler ve evliyanın havassıdırlar. Muhakkak ki kavim (diğer insanlar) için: "Dünya
âhiretin mezraası (yani tarlası)dır"147 Ama bunlar (yani havâssu'l-havas) kullar için ise; dünyâ ve âhiret beraber
bir tarladır. Yâni dünyâ ve âhiret onların tarlasıdır. Onlar orada dilediklerini, istedikleri Ģekilde ekiyorlar. Nasıl
isterlerse; onların dilemeleri ancak Allah'ın dilemesiyle olur. Onların meĢiyyeti Allah'ın meĢiyyetinde fânî
olmuĢtur. "Fakat o âlemlerin rabbi Allah dilemeyince, siz dilemezsiniz!" 148
Onların kudretlerinin tasarrufu, ancak Allah'ın kudretiyle olmaktadır. Onların kuvvetleri Allah ile bakidir.
Nefisleri için takdim ederler, ama kendi nefısleriyle değil. Belki o takdim edilen bir mukaddem olduğu içindir ve
tehir edilen bir muahhardır. Sonra Allahü Teâlâ buyurdu:
"Ve Allah'tan korkun ve her halde O'nun huzuruna varacağınızı bilin." Yanî ey dünyâ ve âhiret tarlasında ekin
eken evliyanın havassıî Allah'tan korkun ve her halde O'nun huzuruna varacaksınız. Hiçbir Ģey Allah ile sizin
aranıza perde olup O'nunla sizin aranıza engel olamaz.
"Ve müjdele mü'minlereî.."
Onlar da Aîlaha kavuĢacaklardır. Allah ile Allah'tan ittikâ edin. Allah'tan korkun. (1/348) Yâni evliyanın
havassının mertebesi, mü'minlere çok kolaydır. Mü'minler gerçekten gereğince onu istedikleri ve hakkıyla ona
El-En'âm: 6/91
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/579-580.
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çalıĢtıkları zaman, evliyanın havassının mertebesi mü'minlere kolaydır. 0 yüce mertebeye, her mü'min kolayca
yükselebilir; yeter ki hakkıyla çalıĢsınlar. 149
Dünyalık İçin Yemin Etmeyin
Meali:
Bir de sözünüzde durmanız ve müttakî olmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı yeminlerinize hedef
(veya siper) edip durmayın. Allah semî'dir, aliymdir.224
Allah sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz (lağv) le muâhaze etmez (sorumlu tutmaz). Velâkin kalblerinizin
irtikâb ettiği yeminlerle muâhaze eder. Ve Allah gafurdur, halîmdir.225 150
Tefsir:
"Kılmayın (edip durmayın)."
AllahüTeâlâyr
"Hedef (veya siper)"
"Yeminlerinize,"
'Teberri etmeniz (sözünüzde durmanız." "ks\ "Ve müttakî olmanız" j'j "Ve düzeltmeniz için" "Ġnsanların arasını,"
151

Sebe-i Nüzulü
Rivayet olundu:
BeĢîr bin Nu'mân el-Ensârî (r.a.) hazretleri, Abdullah bin Revana hazretlerinin kız kardeĢi olan eĢini boĢamıĢtı.
Sonra tekrar evlenmek istedi. Abdullah bin Revana (r.a.) ise, BeĢir bin Nu'man {r.a.)'in yanına gitmemeye,
onunla konuĢmamaya ve onunla kızkardeĢinin arasını düzeltmemeye yemin etmiĢti. Bu durum yâni BeĢir bin
Nu'man (r.a.)'m kızkardeĢiyle bir daha evlenmek istediği kendisine söylenince:
-"Ben bunu yapmayacağım konusunda, Allah adına yemin etmiĢtim. Benim için de, yeminimde durmam ve
bundan vazgeçmemem gerekir," dedi. Yâni bu iĢten kaçınmak istemesi üzerine bu âyet-i kerîme nazil oldu.
Âyet-i kerîme'de geçen: "Hedef (veya siper)" keiimesi, veznindedir. manasınadır. Bu da bir Ģeyin gerisine
konuian Ģeye isim oldu. Yâni kiĢinin ayaklarını (veya herhangi bir Ģeyi) haciz etmesi ve mâni olması, yâni engei
oiması demektir. Onların demeleri gibi. Bu sözün mânâsı: engel kabın üzerine konuldu ve onu örttü demektir.
Kabın üzerine konulan engei, kab ile ona teveccüh edip bakan kiĢilerin arasında bir engel olup onu görmeierine
mâni olur.
Buna göre âyetin mânâsı: Allah'ın adını zikrederek ve Allah'ın adına yemin ederek, hayır ve iyilik iĢlerini
iĢlememeye yâni Allah'ın 3dını hayra mâni etmeye çalıĢmayın. Meselâ, iyilik ve takva ve insanların arasını
düzeltmek gibi iĢlere Allah'ın adını engel etmeyin. Çünkü Allah'ın adına yemin etmek, iyilik, takva ve islâh
etmeye asla manî değildir.
Burada, "yeminler" lafzı üzerinde, yemin edilen hayırlı iĢler" mânâsında mecâz-ı mürsel olmuĢ oluyor. Üzerinde
yemin edilen Ģey, cm "yemin" diye isimlendirildi, çünkü yemin kendisine taalluk etmektedir.
kavl-i Ģerifinin baĢındaki (lam), "Hedef (veya siper)" kelimesine taalluk etmektedir. Bu taalluk,
(sebebiyyet) cihetinden değil; mefûliyyet yönündendir. Çünkü "hedef (veya siper, engel)" senin bir Ģeyin
gerisine koyduğun ve onunla koruduğun Ģeydir. Yâni senin onu baĢka bir Ģeyin ön tarafına koymandır. Önünde
engel olmuĢ oluyor. Buna göre âyetin mânâsı: Allah adıyla yapılan yeminleri bir mâni yapmayın veya üzerine
yemin edilen Ģeyin önüne bir engel olarak koymayın. O zaman Allah'ın adı, hayır ve iyilik iĢlemeye mâni olmuĢ
olur.
"Teberri etmeniz, sözünüzde durmanız." Kavl-i Ģerifi,"yeminleriniz için" kavl-i Ģerifinin atfı beyânıdır. Yâni
(Allah'ın adını) üzerinde yemin edilen Ģeylere ki, onlar, birr (her türlü iyilik) hayır (hesenât), takva ve insanların
arasını düzeltmek ve Ġslahtan uzaklaĢmaya vesîle etmeyin.
"Allah semî'dir." Yeminlerinizi hakkıyla iĢitmektedir.
"Alîm'dir."
Niyetlerinizi hakkıyla bilir. Hatta Allah'a tâ'zim ve O'nun yüceliği için sizin yemini terkettiğinizi bilir. Dünyalık
iĢlerde kerim olan Allah'ın adını Ģahit tutmaktan kaçındığınızı bilir. Allah sizin kalblerinizde olanı ve
niyetlerinizi bilir. Mükellefiyetlerinize riâyet edip, onları muhafaza edin.
Mesnevfde buyuruldu:
O görüĢ seni korkutsun diye, Allahü Teâlâ hazretleri, kendini "Basîr" ve hakkıyle gören diye vasfetti.
Senin ağzında kötü sözler olmasın diye, Allahü Teâlâ
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/580-582.
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hazretleri, kendisine "Senti* ve her Ģeyi hakkıyle duyan ve iĢiten dedi.
Sen, fesat fikir ve fitnevârî düĢüncelerden korkasm diye o kendini "Alîm" ve her Ģeyi hakkıyla bilen diye
vasfetti. 152
İyilik Yapmamaya Yemin
Bu âyet-i kerîme umûmîdir. Hiç bir kimseye iyilikte bulunmayacağına, isyanlardan ittikâ edip çekinmeyeceğine,
nefsinin her Ģehvetini tatmin edeceğine ve insanların arasına buğz, kin ve düĢmanlık
girdiği
zaman
insanların arasını islâh edip düzeltmeyeceğine yemin eden herkese Ģâmildir. Sanki Allah Ģöyle buyurur
gibidir: Bütün bunlar hayır ve taattır; yeminleriniz bunlara bir engel oluĢturmaz.
Eğer siz bunları
yapmayacağınız konusunda yemin ederseniz, yeminlerinizin keffâretini ödeyin ve bu hayırları yapın. Bu
hayırlar, her türlü iyilik hayır, hasenat, takva, taat ve insanların arasını islâh gibi amellerden olabilir. Bu
hayırlardan biri sözkonusu olduğu zaman: "Biz Allah'a yemin ettik. O'nun adına yemin ettiğimiz halde,
yapmayacağız dediğimiz Ģeyi yapmaktan ve yeminlerimizi bozmaktan korkarız!" demeyin. Çünkü her türlü
iyilik, hayır, hasenat, takva ve insanların arasını düzeltmek söz konusu olduğu zaman, yemini bozmak daha
evlâdır. Zîrâ Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Kim bir Ģey üzerine yemin eder, sonra yemin ettiği Ģeyden baĢkasının daha hayırlı olduğunu görürse, hemen
yeminin keffâretini ödesin ve daha hayırlı olanını yapsın. 153
Yemîni bozmadan önce keffâreti ödemek caiz değildir. Ama yemini bozduktan sonra keffâreti Ödemek ise
ittifakla vâcibtir. Ebû Ġshâk (r.h.)'ın içtihadına göre, yamin ettikten sonra ve yemini bozmadan önce caiz olmaz.
154

Dünyalık İçin Yemin
ġir'âtü'l-Ġslâm, 155isimli kitabta buyuruldu:
KiĢi pazarladığı malı da yemin ederek satma yoluna gitmemelidir. Ġster bu yemin doğru olsun, isterse yalan
olsun. Malı satmak veya malına revaç kazandırmak için yemin etmemelidir. Eğer bu kiĢi yemininde yalan ise,
kasten yâni bilerek yalan yere yemin etmiĢ ve "yemin-i gamûs" iĢlemiĢ olur. Bu da büyük günahlardandır. Böyle
yeminler, ülkeleri harab eder, terkedilmiĢ hale getirir. Eğer bu kiĢi yemininde sâdık ise. O zaman da Allâhü
Teâlâ hazretlerinin adını yemin için bir hedef, siper ve destek yapmıĢ olur. Bu da kötü bir harekettir. Çünkü
dünyâ çok değersizdir. Bu bakımdan orada zaruret ve hiçbir sebeb yokken Allahü Teâlâ hazretlerinin ismini öne
sürerek bir Ģeylere revaç kazandırmak gerçekten çok kötüdür. Kim az veya çok, ne olursa yemin etmeye
kalkıĢırsa, giderek onun dili buna alıĢır. Yeminin değeri onun kalbinde kalmaz. Bu kiĢi hiçbir konuda yalan yere
yemin etmekten emin olamaz.(Ġ/349) Böylece bu kiĢi, yeminin asıl maksadını ihlâl etmiĢ olur. 156
Yemîn Eden Tüccar
Haber'de Ģöyle geldi.
"Yazıklar olsun o tüccara ki, "vallahi evetî Vallahi hayır!" diye yemin ediyor. Yarın, yarından sonra yaparım
diyen sanaatkâra yazıklar olsun. 157
"Bostânu'l-Ârifîn" kitabında buyuruldu: Ticâret eĢyasını satmak için teĢhîr ettiğinde, malın revaç bulması veya
halkın dikkatini malına çekmek için satıcının. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine yüksek sesle salevât getirmesi
mekruhtur. Satıcı:
"Allah, Muhammed (s.a..v) hazretlerine salât ü selâm kılsın. Bu ne iyi ve güzel bir mâldır!" (Veya Allah aĢkına!
Allah aĢkına bu mâla bakın!) diye bağırması mekruhtur. Bu tür tüccarlar için Efendimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:
-"Muhakkak ki (Bâzı) tüccarlar, fâcirlerin ta kendileridirler." Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine denildi:
-Yâ Resûlellah (s.a.v.)! Allah alıĢ veriĢi helâl kılmadı mı?" Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
-"Evet! (ticâret helaldir.) Lâkin (fâcir tüccarlar), konuĢtukları zaman yalan söylerler, yemin ederek günaha
girerler."158
Evliyâullahın Yemininde Doğru Çıkması
Allah adına hiçbir Ģeye yemin etmemelidir. Meselâ:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/583-584.
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"Vallahi! Allah böylece yapacaktır." Diye demek gibi...
Eğer bir evliyâullâh bu Ģekilde yemin ederse, Allah o sevgili kuluna ikramda bulunarak onu yemininde doğru
çıkarır.
Ebû Hafs (r.h.)159 bir gün yolda yürürken, dehĢete kapılmıĢ bir hamal ile karĢılaĢtı. Ebû Hafs, hamal'a:
-"Ne oldu sana?" diye sordu. Hamal:
-"Merkebimi kaybettim. Ondan baĢkasına (yeni bir merkeb almaya da) gücüm yetmiyor!" dedi. Ebû Hafs (r.h.)
olduğu yerde ayakta durdu. Ve:
-"Allahım! Ġzzetin adına yemin ediyorum ki, bu adamın merkebi geri gelmedikçe buradan tek bir adım
atmayacağım!" der.
Bunun üzerine hemen o vakitte merkebi ortaya çıktı. "ġerhu'l-MeĢârik"te de böyledir.
"Allah sizi bilmeyerek ettiğiniz (lağv) le muâhaze etmez, (sorumlu tutmaz)."
"Lağv" hata, sözün itibâr derecesinden düĢmesidir. Biri boĢ ve bâtıl yere konuĢtuğu zaman ona: "boĢ konuĢmakla
boĢ konuĢtu" derler.
"Yeminlerinizde"
"yeminler" kelimesi, ctrî "yemin" kelimesinin cemiidir. Buda yemin etmek yâni and içmek ve Allah'a kasem
etmektir.
Ant içmeye yemin denilmesi iki mânâ'dan dolayıdır.
Birinicisi."yemin"kelimesi, "sağ el"den gelmektedir. Bu da sağ el demektir. Bir konuda yemin ettikleri zaman,
sağ el ile musâfaha ettikleri için, ant içmeye yâni kasem etmeye sağ el mânâsında gelen, cm "yemin" kelimesiyle
isimlendirildi.
Ġkincisi:"yemin" kuvvettir, yâni güc demektir. ġu kavl-i Ģerifte "yemin" kelimesi kuvvet mânâsında
kullanılmıĢtır. Elbette biz onu ondan dolayı yeminiyle yakalar (kuvvetle tutar, hıncını ahr)dık." 160 Bununla
isimlendirildi, çünkü yemin eden kiĢi, yeminiyle üzerine yemin ettiği Ģeyi büyük bir kuvvetle korumaya
çalıĢmaktadır. Fiili korumakta veya terkine dikkat etmektedir.
Yeminlerde lağiv'den murad, beraberinde akit olmayan, maksatsız yâni boĢ yere yapılan yeminlerdir. Bu da bir
kiĢinin doğru sanarak bir konuda yemin etmesi, fakat yemin ettiği o Ģeyin sandığı gibi çıkmamasına yemin-i
lağıv denir.
Üzerinde yemin edilen Ģey, ister geçmiĢte olmuĢ bir Ģey olsun, isterse baĢka bir Ģey olsun, aynıdır.
Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretlerine göre, yemin-i lağiv ile yemin eden kiĢiye bir günah olmadığı gibi,
keffâret vermesi de gerekmez. imam ġâfıî (r.h.) hazretlerine göre ise, "yemin-i lağiv" herhangi bir and içmeyi
kasdetmeksizin dilden çıkan yemindir. Meselâ, "hayır vallahi", "evet vallahi" gibi, akla yemin etme mânâsı
gelmeden bilinçsiz olarak sarfedilen sözlerdir. Hatta böyle birisine: "Sen Mescid-i Haram'da yemin ettin" diye
bir Ģey söylense, belki de bin kez "hayır vallahi" diyecektir. Bu âyet-i kerîmede iki mânâ daha vardır.
Birincisi: Sîzin, kendisinden sâdık olduğunuzu zannederek yapmıĢ olduğunuz yeminlerden dolayı sizi
cezalandırmaz ve:
"Lakin sizi muâhaze eder."
"muâhaze etmek "tutmak" tan gelip, vezninde masdardır. Burada muâkabe, yâni cezalandırmak manasınadır.
"Kalblerinizin irtikâb ettiği yeminlerle"
Ancak, bile bile yalan yere yapmıĢ olduğunuz yeminlerin günahlarından dolayı, kalblerinizin irtikab ettiği ve
büründüğü yeminden dolayı sizi muaheze eder. Bu yeminde kiĢinin, yanlıĢ söylediğini bildiği halde, yanlıĢ yere
yemin etmesidir. Bu, bilerek yalan yere yapılan yemine "Yemîn-i gamûs" denir. Buna yemini gamûs denildi;
çünkü, bu yemin sahibini günaha daldırmaktadır.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/586.
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Ebû Hafs (r.h.) evliyanın büyüklerin dendir. Asıl adı: Ömer bin Seleme en-NiĢâbûrîdir. "Ebû Hafs", künyesiyle meĢhur oldu.
Demircilikle meĢgul olduğu için kendisine: "Haddâdf denilmiĢtir. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Ebû Hafs (r.h.) ei-Haddâdî
hazretleri, ümmî bir insandı. Ama. büyük bir evliya idi. Keramet ve mürüvvet sahibiydi. Bu zât için. Bayezid-i Bestâmî hazretleri Ģöyle bir
hatırasını anlatmaktadır: Ben sülûke baĢladığımda 70 bin kadar keĢf ve keramet sahibi evliya vardı. Bunların arasında ehl-i ilim olanlar
çoktu. Fakat Cenab-ı Hak o asrın kutbiyet makamını bir ümmîye ihsan etmiĢti. Bu zat akĢam sabah ömrünü demircilik ile geçiren ve bu
Ģekilde ailesinin geçimini temin etmeye çalıĢan bir kimseydi. Kendisinin, zamanın kutbu olduğundan da haberi yoktu. Çünkü keĢfi
açılmamıĢtı. Bu kadar alimler varken kutbiyet makamının bir ümmîye verilmesini anlayamamıĢtım. Meselenin Ġç yüzünü öğrenmek için
ziyaretine gittim. Ne zaman ki, demircinin dükkanına vardım ve o zaman kendisine kutubluğun neden verildiğini anladım...
Dükkanına geldiğimi görünce sevecen bir tavır ile;
-"HoĢ geldin" deyip benim elimi öptü. Ağlamaklı bir sesle:
-"Bana dua et", dedi. Ben:
-Senin ayaklarını öpeyim^en bana dua et. dedim. Demirci gözyaĢlarını silerek:
-Sana dua etmekle derdim teskin olmaz ki. dedi. Ben:
-Senin derdin nedir ki, teskin olmuyor?. Bana anlat bakalım belki derdine bir bulurum, dedim. Demirci:
-Acaba bu ümmetin mahĢer günü hali nice olur, hep onu düĢünürüm... kurulduğunda, amel defterleri verildiğinde, iyi-kötü. küçük-büyük,
iĢlenen bütün günah ve sevapların ortaya çıktığı zaman bu zaif ve ümmetin hâli nice olur? Benim derdim, kederim ve düĢüncem budur, dedi
hüngür hüngür ağlamaya baĢladı. Onun ağlaması beni de etkiledi, ben de ağlat1"1 0 zaman gaipten:
-"Bunlar nefsî. nefsî diyenler değildir. Ümmetim, ümmetin diyenlerdendir gibisinden bir ses iĢitim." Ebû Hafs el-Haddâdî hazretleri, 270
(M. 883) yı'ırld vefat etti.
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El-Hâkka: 69/45

ikincisi: (yani bu âyet-i kerîmede murad edilen mânânın ikincisi ise:) Maksatsız ve boĢ yere yapılan yemin-i
lağivlerde keffâret gerekmez. Lâkin kalblerinizin yapmıĢ olduğu yeminlerde keffâret gerektirir. Yeminlerde
kasdetmek, sâdece dil ile olmaz, kalbin niyeti de çok önemlidir.
Teysir tefsirinde buyuruldu: Bu âyet-i kerîme, âhireti muâhazeyi beyan etmektedir. Ama Allahü Teâlâ
hazretlerinin:
"Allah, sizi yeminlerinizde -bilmeyerek ettiğiniz- lağv ile muâhaze etmez. Velâkin, bile bile akdettiğiniz
yeminlerle sızı muaheze buyurur. Bunun da keffareti, çoluğunuza çocuğunuza yedirdiğinizin orta derecesinden
on fakiri doyurmak, yan giydirmek, yahut bir esir âzacl etmektir. Bunlara gücü yetmeyen üç gün oruç tutar.
ĠĢte yemin ettiğiniz vakit, yeminlerinizin keffâreti bu... Bununla beraber yeminlerinizi gözetin. Böyle beyan
ediyor
Allah
size,
âyetlerini
ki;
Ģükredesiniz... 161 Âyet-i kerîmesinde zikredilen muâhaze ise,
keffâretlerle muâhaze etmek ve cezalandırmaktır.
Ama akidlenmiĢ yeminlerde ise, bu iki değiĢik âyet-i kerîme zikredilenlerdir.
"Ve Allah gafurdur,"
Yanılarak ve hata ile yaptığınız yemini lağivlerden dolayı sizi muâhaze etmez.
"Halimdir."
Yemîn-i lağivlerden dolayı onları cezalandırmakta hemen acele etmez.
Âyet-i kerîmede ayrıca Ģu da beyan edilmektedir: Muâhaze ve cezalandırma, keffâreti mûcib değildir. Buna
mağfiret taalluk etmektedir. Hilim ise diğerlerine taalluk etmektedir.
"Halım" "Sabûr"un arasında Ģöyle bir fark vardır. Onların yaptıklarından Allah tiksiniyor, ama hemen gadabiyla
tecelli etmiyor. Bu, gayz ve kin ile tâbir edilmez. Onları acele ve tereddütsüz bir Ģekilde cezalandırmaya gücü
yettiği halde cezalandırmakta sür'atli olmaz ve buna hamledilmez.
"Bununla beraber Allah insanları 'kesbleriyfe hemen muâhaze ediverecek olsa, yeryüzünde bir deprenen
bırakmazdı ve lâkin müsemma bir ecele kadar onları tehir buyurur, nihayet ecelleri geldiği vakit, iĢte o vakit,
Ģüphe yok ki Allah, kullarına basîr bulunuyor."162
Halim sıfatından kulun nasîbi, zahirdir. Halîm, güzel hasletlerdendir. Hadîs-i Ģerîfte Ģöyle buyuruldu:
"ġüphesiz kiĢi. hilim (yumuĢak huyluluk) ile oruçlunun ve nece namazı kılanların derecesine ulaĢır ve Ģüphesiz
o. sâdece kendi halkına sahip olduğu halde (yani eĢine, çocuklarına ve emrinin altındakilere sert ve katı
darvandığı için) Cebbar (zorbalardan) yazılır." 163
Hüseyin Vaiz el-KaĢifî buyurdular. Ilım, hilim (yumuĢak huyluluk) ile değer kazanır. Hilimsiz ilim ise. kiĢiyi,
toprak gibi değersiz yapar. (Ġ/3S0) Hilim en güzel bir süs ve ziynettir. Hilimden yoksun olan kiĢi, değersizdir. 164
Yeminin Çeşitleri
Yeminler, üç çeĢittir:
1 - Yemîn-i mün'akit,
2- Yemîn-i gamûs,
3- Yemîn-i lağiv.
Yemîn-i mün'akid: Âlimler buyurdular: Bir kiĢi yemin eder ve sonra yeminini bozarsa, eğer yemini geleceğe âit
ise, buna keffâret yâni ceza gerekir. Bu çeĢit yemine "Yemîn-i mün'akit" denir.
Yemîn-i gamûs: Eğer yemini (mâzî yâni) geçmiĢle ilgiliyse ve yemin eden kimse de olayı bile bile aksi olan Ģeye
(yani bilerek yalan yere) yemin ediyorsa, bu "kebâir" yâni büyük günahlardandır.
Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerine göre kebâir'in yâni büyük günahların keffâreti yoktur. Yalan yere yapılan
yeminlerin keffâreti yoktur. Ġmam ġafiî (r.h.) hazretlerine göre. bu yeminin keffâretini vermek vaciptir. Bu tür
yeminlere "Yemîn-i gamûs" denir.
Yemîn-i lağiv: Eğer yemin eden kimse, olayı bilmiyor ve yaptığı yeminde doğru olduğunu sanıyorsa, hakikat de
böyle değilse, bu, Ebû Hanife (r.h.) hazretlerine göre, yemîn-i lağiv'dir. Bunun için keffârete gerek yoktur.
Fakat Ġmam ġafiî (r.h.) hazretlerine göre, bu. yemin-i gamûstur; keffâreti gerekir diye hükmedilir. 165
Yeminin lafızları
Yemîn üç ayrı lafız ile olur.
1-Allah'a,
2- Allah'ın isimleriyle,
3- Allah'ın sıfatlarıyla.
Yemîn, Allah lafzı veya Allah'ın isimlerinden bir isim {yani Esmâ-i hüsnâ'dan bir isimle) veya sıfatlarından bir
El-Mâide: 5/89
El-Fatır: 35/45
Kenzul-Ummâl: 5809.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/587-591.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/591.
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sıfat {yani zatî veya sübûtî sıfatlarından biri) ile yapılır.
Allah adına yapılan yemin kiĢinin meselâ:
Kendisine namaz kıldığıma yemin olsun ki." veya
Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki."
Allah'ın isimlerine yapılan yemin: "Vallahi! Allah'a yemin ederim ki!" veya
Rahmana yemin ederim ki!"
Allah'ın sıfatlarıyla yemin, kiĢinin Ģu sözlere benzer bir Ģekilde yemin etmesidir: Meselâ:
"Allah'ın izzetine yemin olsun ki!" "Allah'ın azametine yemin ederim ki!" "Ve Allah'ın Celâline yemin olsun ki!"
"Ve Allah'ın kudretine yemin olsun ki!" Ve bunlara benzer Ģekilde yemin edilir. 166
Allah'tan Başkasının Adına Yemin
Kim; baĢkasının adına yemin ederse, meselâ,
£iüıy'Ka'beye yemin olsun!"
"Beytüllah'a yemin olsun!"
Allah'ın peygamberine yemin olsun!" veya babasına ve benzeri Ģekilde yapılan yeminler, yemin değildirler.
Bunlar, Ģeriat bakımından yemin olmadıkları için, bunlara itibâr da edilmez ve bunlarla söylediklerine muhalefet
ederse, keffâret de gerekmez.
Allah'tan baĢkasının adına yemin etmek (aynı zamanda) mekruhtur.
Ġmâm ġafiî (r.h.) hazretleri bu günahlar için: olmasından korkarım," buyurdular.
Hadîs-i Ģerîfte Ģöyle buyurulmaktadır:
Masiyet
"Allah'tan baĢkasının adına yemin eden kiĢi, muhakkak ki Allah'a ĢirkkoĢmuĢtur. 167
"Kim Allah'tan baskısına yemin ederse, mutlaka kâfir olmuĢtur veya müĢrik olmuĢtur." 168
Bu (tür) hadîs-i Ģeriflerin mânâsı, kim Allah'tan baĢkasına yemin eder ve yemin ettiği Ģeyin tazimine itikâd
ederse (yani yüceliğine inanırsa), o kiĢi, Allah'a gösterilmesi gereken ta'zimde; o yemin ettiği Ģeyle Allah'a Ģirk
koĢmuĢtur.
Eğer yemininde ta'zim kastı ve itikadı olmazsa, (bu tür yeminlerde) bir beis yoktur. 169 Halk arasında âdet
olduğu üzere: "Hayır! Babama yemin olsun ki (öyle değil)" demek gibi...
Ali er-Râzî (r.h.) 170 buyurdular: "Hayatıma and olsun" veya "Senin hayatına and olsun!" ve bunlara benzer
Ģekilde yemin eden kiĢinin küfründen korkarım.
Gerçi halkın çoğu bu gibi Ģeyleri bilmeden söyleyip dururlar. Ben elbette bunun kesin Ģirk olduğunu
söylemekteyim. Çünkü Allah'tan baĢkasının adına yemin yapılmaz. Ġslâm'dan beri yâni uzak olmak için yemin
yapılmaz. Kim bunu inanarak gerkçekten bilerek yaparsa, elbette o kiĢi Ġslama salim olarak dönemez. Eğer bu
kiĢi yalandan yemin ediyorsa, onun da küfründen korkulur.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Kim bilerek yalan yere Ġslâm'dan baĢka bir dinle yemin ederse, o kiĢi dediği gibidir. (Hangi din üzere yemin
etmiĢ ise o dindedir.)" 171
Hadîs-i Ģerifin zahiri buna (yani Ġslâm'dan baĢka bir din üzere yemin eden kiĢinin Ġslâm dîninden çıktığına) iĢaret
eder.
Eğer bir Müslüman: "Ben böyle yaparsam yahûdî olayım (veya hıristiyan olayım gibi yemin eder)," ve o iĢi
yaparsa, kâfir olur. Ġmâm ġafiî (r.h.) hazretleri bu görüĢtedir...
Hanefîler ise buyurdular ki: O kiĢi tekfir edilmez, yâni kâfir olmaz. Hanefîler bu hadîs-i Ģerîfleri tehdit mânâsına
hamlettiler (yorumladılar).
Fakat: "Eğer ben bu iĢi yaptıysam yahudîyim" diye fiili mazı (yani dili geçmiĢ zaman kipiyle) söyleyip yemin
eder ve o iĢi iĢlerse, Hanefîler bu konuda ihtilâf etmiĢlerdir. Eğer bu adam bunun yemin olduğunu bilirse, sahih
olan fetvaya (görüĢe) göre bu adam kâfir olmaz. Eğer bu kiĢi. yemin ile kâfir olacağı inancındaysa ve bunu bile
bile yaparsa kâfir olur. Çünkü küfre, bile bile rızâ göstermiĢtir. Hanefî âlimlerinin çoğuna göre hadîs-i Ģerifin
hamli (yorumu) böyledir.
"Fetavây-ı Bezzâziyye"de, fetvaya göre, bunun yemin olduğu, böyle bir kimseye keffâret lâzım olduğuna dair
fetva vardır. 172

Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/592.
Kenzul-Ummal: 46343 (Bu manâ'da değiĢik lafızlarla hemen hemen bütün hadis kitablannda geçmektedir
Tirmizi, hadis no: 1455
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bir beis yoktur" görüĢlerin terki evlâdır.
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Ali er-Râzî:
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Sahîh-1 Buhârî hadis no: 1275. Müslim: 161, Tlrmizl: 1473, En-Nesâî: 1473, Ġbnl Mlce: 2089, Ahmsd bin Hanbel: 15791, Süneni Ebû
Dâvûd; 3257,
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Te'vîlât-I Necmiyye'den Tasavvufî Mânâlar
Âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır: Zahirlerde bir kasd ve bâtınlarda bir niyet olmaksızın cereyan eden Ģeyler
için, hayır ve Ģerde çok hatır yoktur. Pek bir ziyâdeyle izi ve eseri de olmaz o Ģeylerin... Haber'de eseri olmuĢ
olsa bile... Kavmin üzerine ayıplama varid olduğunda Allah Ģöyle buyurdu:
"Kalblerinde olmayan Ģeyi ağızlarıyla söyleyecekler.173 Yine kalbin niyetiyle dilde cereyan eden; azaların
fiiline dökülmeyen sözlerin kabul'de tesirleri olsa bile, (bu tür hareketten dolayı) kavim ayıplandı.
Allahü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"Ey o bütün îmân edenler! Niçin yapmayacağınız Ģeyi söylersiniz? 2 Yapmayacağınız Ģeyi söylemeniz, Allah
yanında çok buğz olunmuĢtur!"174
Eğer söylenen sözün bir ve iyilikte eserleri olsa bile, kavme söylenilmekte geniĢlik verildi... Bu âyet-i kerîme'de
olduğu gibi:
"Allah sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz (lağv) le muâhaze etmez, (sorumlu tutmaz) ve lâkin kalblerinizin
irtikâb ettiği yeminlerle muâhaze eder ve Allah gafurdur, halîmdir" 175
Bu sözlerin bâzısından dolayı kavim'den (söyleyen Müslümanlardan) affedildi.
"Her kim îmânından sonra Allah'a küfrederse -kalbi îmân ile mutmain olduğu halde ikrah edilen baĢka... 176
Bu Ģundandır: Muhakkak ki kalb, toprak gibidir. Kalb, Ziraatta toprak gibidir. Azalar, (arazî sürme ve) ekin
âletleri gibidirler. Sözler, tohumlar gibidir. Ziraat için serpilerek toprağa düĢmeyen bir tohum, (faydalı bir
Ģekilde) yeĢermez. Ekin âletlerinden hangisiyle ekilirse ekilsin, farketmez. Cidden bunu anla.....
Eğer zahirlerde cereyan eden bir hayrın az da olsa, kalbte bir eseri olursa, velev ki bu miskâli zerre kadar da olsa
- Allahü Teâlâ hazretleri fazl ü keremiyle ve kemâliyle o az olan Ģeyi çoğaltır; küçük bir amel çok büyük olur.
Eğer zahirlerde, serlerin az da olsa eserleri kalbde görülürse, Allahü Teâlâ hazretleri, lutfu ve ihsanının
çokluğundan dolayı hemen kulunu muâhaze etmez-, belki ona hilmiyle muamele eder ve onun tevbesini kabul
eder ve günahlarını bapıĢlar. (1/351) Allahü Teâlâ hazretleri buyurduğu gibi: "Ve Allah gafurdur, halîmdir" 177
Îlâ (Yemini) Ve Bekleme Süresi
Meali:
Kadınlarından perhiz yemini (îlâ) edenler için dört ay beklemek vardır. ġayet rücû ederlerse, Ģüphesiz Allah
gafur, rahîmdir.226
Yok eğer talâka azmetmiĢlerse, Ģüphesiz Allah söylediklerini iĢitir, kurduklarını bilir. 178
Tefsir:
"Kadınlarından perhiz yemini (îlâ) edenler için" îlâ (bir çeĢit) yemindir. Bunun hakkı (harf-i cerri) ile
kullanılmasıydı. Lakin bu kısım, uzaklık mânâsını tazammun ettiğinden, (harf-i cerri) ile müteaddî oldu. Yâni,
îlâ yaparak eĢlerinden uzaklaĢanlar için:
"Dört ay beklemek vardır."
Yâni bu müddeti beklemek vardır. Zarfta geniĢlik (yani imkân) olduğunda zarfa izafet yapmak, onu mefûlü bih
yerine geçirmek olur. Meselâ:"Ġkisinin arasında bir günlük yol vardır" denildiği gibi. Yâni: "Ġkisinin arasında bir
günde gidilecek yol vardır," demektir.
Yâni onlar (erkekler) için bu müddet içinde herhangi bir cayma ve boĢanma olmaksızın beklemek vardır.
EĢten iyiâ etmek, kiĢinin eĢine: "Vallahi dört ay veya daha fazla (bir zaman) sana yaklaĢmayacağım," diye
yaklaĢmama süresini ay (yani belirli bir süreyle) kayıtlandırması; veya mutlak olarak: "Ben sana
yaklaĢmayacağım," demesidir.
Eğer kiĢi, dört aydan daha az bir süre içerisinde eĢine yaklaĢmayacağına iylâ ederse, bu iylâ olmaz. Aksine
bununla, yalnızca yemin etmiĢ sayılır. Çünkü ileri sürdüğü süre dört aydan azdır. Süre dolmadan önce kendisiyle
vatı (cima) ederse, kendisine yemin keffâreti gerekir. Sahih olan görüĢ budur.
îlâ'nın iki hükmü vardır.
1 - Yemînini bozma hükmü,
2- Yemînine sadâkat hükmü.
Yemînini bozma hükmü: Eğer îlâ müddeti içinde hanımıyla cima etmiĢ ise, keffâret gerekir. Eğer Allah adına
173
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yapılmıĢ yemin ise, ceza gerekir. Talak (boĢama), azad etme veya belirli bir nezir (adak) gibi. Eğer bu kısma
giriyorsa...
Yemînine sadakat göstermenin hükmü: îlâ süresinin geçmesiyle bâin talâkının vâki olmasıdır (boĢanmanın
meydana gelmesidir.) îlâ'nın süresi, dört aydır.
Eğer kendisine îlâ yapılan hanım, nikâhlı hür kadın ise, talâk-ı bâin vaki olur.
Eğer nikâhlı kadın baĢkasının cariyesi ise, iki ayın geçmesinin ortaya çıkmasıyla olur.
Katâde (r.h.) buyurdular: îlâ câhiliyette bir çeĢit talak idi.
Said bin Müseyyeb (r.h.) buyurdular: Bu (îlâ) câhiliyet döneminde kadına verilen bir zarardı. Adam eĢini sevmez
ve onun gidip baĢkasıyla da evlenmesini istemez. Bunun için de ebedî olarak ona yaklaĢmayacağına yemin
ederdi. Hanımını Öylece ne evli ne de dul (bekar) olmayacak bir halde bırakırdı.
Ġslâm'ın ilk zamanlarında da böyle yapanlar vardı. Allah böyle bir zararı kadınlardan kaldırdı. Koca için belirli
bir müddet koydu. Onlara bu zaman içinde düĢünüp taĢınma fırsatı verdi. Eğer koca bu zarar verme iĢinde bir
maslahat görürse, hemen onu yerine getirir. Eğer ayrılıktan bir maslahat ve fayda görürse hemen ayrılır. (Kadını
uzun süre yalnızlığa itip ona haksızlık ve zulüm edemez.).
"ġayet rücü ederlerse,"
Yâni onunla cima etmemek için yapmıĢ oldukları yemini bozup, eĢlerine geri dönerlerse.
"ġüphesiz Allah gafur, rahîmdir.
îlâ yapan kimsenin dönmesi sebebiyle onu bağıĢlar. Çünkü bu, onun tevbe etmesi mânâsına gelir. Yeminini
bozması sebebiyle Allah, onu bağıĢlar.
"Yok eğer talâka azmetmiĢlerse,"
Azmin veya azîmetin aslı kalbin bir Ģeyi yapmayı imzalamayı akit etmesi ve kesinlikle onu yapmak istemesidir.
Yâni onu gerçekleĢtirmesi, tekid etmesi ve müddetin geçmesiyle ondan ayrılmayı kafasına yerleĢtirip tesbit
etmesidir.
"Muhakkak Allah semî'dir (söylediklerini iĢitir)." Talâkı hakkıyla iĢitir.
Alimdir (kurduklarını bilir)"îlâ yapmaktaki garaz ve maksatlarını çok iyi bilendir... 179
Kadınların velisi Allah'tır
Bu iki âyet-i kerîmenin tahkikinde Ģu iĢaretler vardır. Kul iyi bilmeli ki: Allahü Teâlâ hazretleri kullarından
hiçbirinin hakkını asla zayi etmez. Kulun hakkını ne kendisinin üzerinde bırakır ne de baĢkasının üzerinde...
Kadın evlenmekle dili kısaldı, bâzı konularda konuĢma hakkı elinden alınıp kocanın elinde bir çeĢit esîr
muamelesi görünce; Allahü Teâlâ onların veliliğini üstlenip kadınların haklarına riâyet edilmesi gerekli
olduğunu beyan etti. Kadınların velisi Allah'tır. îlâ yapmak suretiyle koca kadına iĢkence edip zarar vermeye
baĢlayınca, Allah, kadının kocasına; ya eĢine dönmesini veya tamamen boĢayip serbest bırakmasını emretti.
Koca iylâ yaparak kadına ömür bozu zarar veremez. Ya ona dönecek veya boĢayacaktır.
Sohbetin hakkı bütün eĢkaliyle senin için saklıdır. Eğer sen bu dönem içerisinde kadınla halvet edersen, Allah'ın
hükmüyle onu alırsın. (ġu iyi bilinmeli ki) hakkın hakkı kendisine riâyet etmesi vacip olması bakımından daha
ehaktir. Yâni hakkın hakkı daha âlîdir. 180
Dört Ay Beklemenin Hikmeti
Âyet-i kerîme'de geçen, (îlâ edenler için) dört ay beklemek vardır," buyurarak, dönmek için'dört ay beklemek ve
bu müddetin dört ay olarak tayin edilmesinde de bir çok hikmetler ve acâib iĢaretler vardır.
Bu müddet, cenine ruhun verildiği süredir. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdukları gibi:
"Muhakkak birinizin hilkati (yaratılıĢı) annesinin batnında kırk gün içinde toplanır. Sonra Ģunun misâli alaka
(yapıĢkan bir kan pıhtısı) olur. Sonra Ģunun misâli bir mudğa (bir çiğdemlik et) olur. Sonra Allah kendisine
melek gönderir. Ona ruh üfürülür. Ve dört kelime emredilir.
1- Rızkı yazılır.
2- Eceli yazılır.
3- Ameli yazılır yâni Ģakî mi olduğu yazılır.
4- Said mi olduğu yazılır.
Kendisinden baĢka ilâh olmayan Allah'a kasem olsun ki, biriniz Cennet ehlinin amelini iĢler (ve böylece Cennete
çok yaklaĢır.) kendisiyle Cennetin arasında bir zira kalır. Sonra kitap onu geçer ve böylece ateĢ ehlinin ameliyle
son bulur ve böylece ateĢ ehlinden olup Cehenneme girer. Sizden biriniz, ateĢ ehlinin amelini iĢler, böylece
kendisiyle ateĢin arasında bir zira' kadar kalır. Sonra kitab, onu geçer ve (ömrünün hitamında) Cennet ehlinin
ameliyle son bulur ve böylece Cennete girer.181
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Hilkat Hadisinin Şerhi
"Muhakkak birinizin hilkati (yaratılıĢı) toplanır." Yâni onun yaratılıĢ maddesi korunup bir araya toplanır.
"Annesinin batnında,"
Yâni annenin rahminde demektir. Bu Zikrül-kül irâdetü'1-cüz kabilinden mecazdır.
"Kırk gün içinde,"
Ġbni Abbâs (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu: Nutfe, rahmin içine düĢtüğü zaman, eğer Allah'tan yaratması
tahakkuk ederse, kadının bedeninde her saçın ve tırnağın altından intiĢâr eden dökülen meniyle birleĢir. Kırk gün
ve kırk gece rahimde bir kan halinde bulunur. Bu onun toplanmasidir.
"Alaka (yapıĢkan bir kan pıhtısı) olur." Alaka, galiz, câmid bir kan parçasıdır "ġunun misâli," Kırk gün... "Bir
mudğa (bir çiğdemlik et) olur." Muzğa, bir çiğdemlik kadar et parçası demektir. "Bunun gibi olur. Sonra Allah
kendisine melek gönderir. Ona ruh üfürülür."
Bu hadîs-i Ģerîf. tasvirin üçüncü kırkın içinde olduğuna delâlet eder.
"Ve dört kelime ile emredilir. " Yâni meleklere dört kaza ve kaderinin yazılması emredilir. Burası,"Alaka
(yapıĢkan bir kan pıhtısı) olur." Cümlesinin üzerine matuftur. Çünkü yazma iĢi, ikinci kırkın içinde meydana
gelmektedir.
"Rızkını yazar."yazar" fiili hem meçhul ve hem de malum sîğasıyla rivayet olunmuĢtur. Yâni hem yazar ve hem
yazılır mânâsı verilebilir.
"Ve eceli (yazılır)"
Ecel, hayat müddetinin hepsine itlâk olunur (Ġ/35Z)Burada murad budur. Ve ecel hayatın sonuna da itlak olunur.
ġu âyet-i kerîmede bu mânâda kullanılmıĢtır:
"Her ümmet için bir müddet mukadder... Müddetleri gelince, bir lâhza geride kalmazlar, öne de geçemezler. 182
"Ameli (yazılır), Ģakî mi yoksa saîd mi (yazılır) kendisine Cehennem vacip olan kiĢidir. "Saîd" kendisine Cennet
vacip olan kiĢidir. Bu hadîs-i Ģerîfte, Ģakîy'nin saîd üzerine takaddüm edilmesinin sebebi, Ģakilerin
çok olmalarındandır.
Yine "Kâdî" buyurdu: Bu Ģeylerin yazılmasından murat, bunları meleklere göstermek ve onlara izhâr etmek
içindir. Yoksa Allahü Teâlâ hazretleri'nîn kaza ve kaderi bundan daha önce tecelli etmiĢtir... 183
Hilkat Hadisinde Bulunan Tasavvufi İşaretler
Durum böyle olunca, tasavvuf yoluna yönelmiĢ kiĢilerden kime, seyr ü sülük esnasında nefsin levmetmesinden
dolayı bir gevĢeklik, çürüklük ve fetret vaki olur veya (kendisinde girmiĢ olduğu yola karĢı) tabiî bir nefret
meydana gelirse, Ģeyhe ve onun arkadaĢlarına gereken vazife, hemen o kiĢiden alâkalarını kesmemek ve
hakikatte ondan ayrılmamaktır. O kiĢinin önünü aydınlatacak yüksek himmet ve gayretlerle onun tasavvuf
yoluna ısınması için ona yardım etmektir. Onun elinden tutmaktır. Dört dönüĢ ayında onun dönüĢünü beklemek
gerekir. Eğer o kiĢi sıdk (doğruluğu) taleb etmeyi, sohbetin hakkına riâyet etmeyi ister ve kendisinden meydana
gelen Ģeylerden tevbe ve istiğfar ederse, o kiĢiye bir kere daha irâde ruhu üflenir. Ona dönülür ve ondan meydana
gelen Ģeylerden o kiĢi tamamen affedilir. BağıĢlanır....
Bu dörtlere ancak, mehzûl (yani nefsini terketmekle bedenen çok zaif düĢüp, arık ve cılız) olanlar riâyet ederler.
Dörtlük (aylarda), ancak ma'zûl olanlar (azledilenler), sakin olup sükûnet bulurlar yâni yollarına dönmek için
beklerler.
Mer'aları ve pınar baĢlarını ancak, çocuklar reddederler. (Yâni gerçek mürĢidi kâmillerin dergâhını ancak
tekâmül etmemiĢ ve manen âkil bâlığ olmamıĢ olanlar terkederler.)
Kapıyı ancak orada oturanlar çalarlar.
Belki bu Ģarabı da ancak arif olanlar tadarlar. TegannĠ ile deprenip oynaĢanlar ancak âĢıklardır....
Eğer dört ayın geçmesinden sonra, kendisine kavuĢulmuĢ olan nikâhlının talakına azmederler ve ayrılık
günahında isrâr ederlerse, onlara düĢen:
ĠĢte dedi; 'bu. seninle benim aramınayrılması!184ipine sarılmalarıdır...
Allah onların sözlerini hakkıyla iĢiten ve hallerini gereğince bilendir.
Sa'dî buyurdu:
Bize ne ahd ve vefa oldu.
Bize hep cefâ etti, ahdinde durmadı.
O mahbub ki hiç sâlih bir iĢi olmadı.
O hep ahdinde durmadıkça daha büyük sevgi kazandı.
Vaktinin tek Ģeyhi olan Ebû Abdullah eĢ-ġirâzî (r.h.) buyurdular. Rüyamda Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini
gördüm. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
ElTVrâf: 7/34
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"Kim Allah'a giden bir yolu tanır ve ona girer; sonra da o yoldan dönüp çıkarsa, Allahü Teâlâ hazretleri, o kiĢiye
âlemden hiç kimseye etmediği bir azâb ile azâb eder."
"Levâkıhul-Envâril-kutsiyye fi menâkıbı ulamâi ve's-sufîyye" isimli kitab'ta da böyledir. 185
Boşanan Kadının Bekleme İddeti
Meali:
Ve tatlîk edilen kadınlar; kendi kendilerine üç âdet beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını ketmetmeleri
kendilerine helâl olmaz. Allah'a ve âhiret günü'ne îmânları varsa ketmetmezler; kocaları da barıĢmak istedikleri
takdirde o müddet zarfında onları geri almağa ehaktırlar. Onların lehlerinde de aleyhlerindeki meĢru hakka
mümasil bir hak vardır; yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece var; ve Allah'ın izzeti var, hikmeti
var.228186
Tefsir:
"Ve tatlîk edilen (boĢanmıĢ) kadınlar;"
Bundan yâni oûLkliı "boĢanmıĢ kadınlardan" murad, hür o-lan ve kendileriyle cima tahakkuk etmiĢ bulunan
hayız görme yaĢını aĢmamıĢ olan kadınlardır.
Zîrâ kendisine idhâl vaki olmamıĢ yâni kendisiyle cima olunmamıĢ olan kadınların iddeti yoktur.
YaĢının küçüklüğünden ve büyüklüğünden dolayı hayız görmeyen kadınların iddeti üç aydır.
Hâmile kadının iddeti doğumuna kadar devam eder.
Cariyenin iddeti iki kuru" veya iki aydır.
Tatlîk (boĢanmanın) aslı, kayd-ı nikâh (nikâh bağını) kaldırmaktır. Yâni, Kocaların bağlarından boĢalmıĢ ve
salıverilmiĢ olan kadınlar demektir.
"Beklerler."
Asıl mânâda bu cümle haberdir. Yâni: gözetlesinler ve beklesinler, demektir.
"Kendi kendilerine," (be harf-i cerri) ta'diyyet içindir. Yâni kendilerini gözetleme ve beklemeye zorlasmlar.
Kendilerini bekleme haline koysunlar.
"Üç âdet," Zarf olmak üzere mensûbtur. Yâni üç kuru' (âdet) müddeti, demektir. Bu müddet bitmeden
evlenmesinler. "kuru' (âdet)" kelimesi, kelimesinin cemiidir. kar1 kelimesi, Arab dilinde birbirlerine zıd iki
mânâsı olan kelimelerdendir. Bu kelime, temizlik (hayızdan temizlenmek) mânâsında olduğu gibi, hayız görmek
mânâsına da gelir. MeĢhur olan tjJ kar' kelimesinin bu her iki mânâda da hakikî olarak kullanılmasıdır. Meselâ:
ja .sn "Ģafak" kelimesi gibi. Bu kelime kırmızılık ve beyazlığa beraberce isimdir.
îmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretleri ve ashabı,"kuru' kelimesinin, hayız mânâsında olduğu görüĢündedirler.
Çünkü Allahü Teâlâ hazretleri, iddet süresini hayız görme olayıyla değil, aylarla belirlemiĢtir. Nitekim Ģöyle
buyurmaktadır:
"Hayızdan kesilmiĢ olan kadınlarınız -Ģüphelendinizse- onların Ġddeti de üç aydır, hayız görmeyenler de Öylej
Yüklülerin ise ecelleri, hamillerini vaz' etmeleridir ve her kim Allah'a korunursa. Allah onun iĢine bir kolaylık
verir."187
Bu âyet-i kerîmede hayızın kalkması halinde meĢru olan süresinin aylarla belirlenmesi, burada Ģu kelimenin
hayız mânâsında olduğuna delildir.
Ġmam ġafiî (r.h.) hazretleri ise, Ģu âyeti delil getirmektedir:
"Ey o peygamber! Kadınları boĢadığınız vakit iddetlerine doğru boĢayin ve iddeti sayın ve rabbiniz Allah'tan
korkun.188
Burada kuru' kelimesinden murat, Ġmam ġafiî hazretlerine göre temizlik müddetidir. "iddetlerinde" ki (lam) vakit
içindir. Ġddet vaktinin, hayız vakti olması caiz değildir.' Çünkü Allahü Teâlâ hazretleri boĢamayı emretti.
Halbuki hayız döneminde boĢamak ise nehyedilen bir harekettir.
Ġmam ġafiî hazretlerine göre Ģöyledir: Bunun mânâsı, iddetlerini karĢılayacak Ģekilde onları boĢamaktır. Bu ise,
üç hayız süresidir. Bu zamanda talak vaki olur. Sonra kadını alır iddetine baĢlar...Yoksa âyet-i kerîme, boĢamayı
iddet içinde gerçekleĢtirmeye iĢaret etmiyor.
Ġmam ġafiî (r.h.) hazretleriyle Ġmâm-i Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretlerinin arasındaki ihtilâfın faydası Ģudur:
Ġmam ġafiî (r.h.)ın mezhebine göre, iddet süresi daha kısadır. Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerinin mezhebine
göre daha uzundur. Adam temizlik halinde kadını boĢasa bile, kadın kalan temizlik süresini bir kuru' sayacaktır.
Bu temizliğin hemen sonrasında aybaĢı olsa bile durum değiĢmeyecektir. Kadın üçüncü hayız haline girmesi
halinde, artık imam ġafiî hazretlerine göre iddeti sona erer. Oysa Ġmâm-ı Âzam Ebû hanife hazretlerine göre.
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temizlik halinde boĢanmıĢsa kadın üçüncü hayızdan temizlenmedikçe, iddeti sona ermez. (1/353) hayız halinde
boĢanmıĢ ise, dördüncü hayızdan temizlenmedikçe iddeti sona ermez.
"Ve ketmetmeleri kendilerine helâl olmaz."
Yâni gizlemeleri hela! olmaz.
"Allah'ın rahimlerinde yarattığını,"
Hamile ve hayızdan olduğu durumu gizlemesin. Gizlilik, kadının kocasının ric'at (kendisine dönme) ve çocuğun
üzerindeki hakkını ibtâl etmek için, hamile olduğu halde ben hamile değilim demesi veya hayızlı olduğu halde
ben hayızlı değilim demesidir.
Kadın kocasının bir an önce kendisinden ayrılmasını (yani kendisini boĢamasını) istediği zaman, hamlini gizler.
BoĢamasının doğuniuna kadar bekletilmemesi için... Hatta bâzı kadınlar, kocalarının kendilerine dönme
korkusundan dolayı hamlini düĢürmektedirler. Babanın çocuğa Ģefkat etmemesi ve onun baĢını serbest bırakması
için. Veya kadın talakın bir an önce gerçekleĢmesi için hayzını gizlemektedir. Çünkü sünnete uygun olan boĢama
temizlik süresi içerisinde meydana gelendir. Bu âyet-i kerîmeden, "hayız ve hamilelik konularında müsbet veya
menfî olarak kadınların sözlerinin kabul edildiğine delildir.
"Eğer o kadınların, Allah'a ve âhiret günü'ne îmânları varsa,"
Bu yanlıĢlığa kalkıĢmasınlar. Çünkü Allah'a ve âhiret gününe olan îmân, orada ceza ve ikâba düçâr olacağı
inancı kiĢiyi, kötülüklerden kesinlikle alıkoyar. Bu kavl-i Ģerîfte kadınlara büyük ve Ģiddetli bir tehdit vardır. Bu
nehiy için bir kadının mü'mine olması Ģart değildir. Bu hükümde {yani hamlini veya hayzını gizleme) hükmünde
mü'mine ve kâfir bütün kadınlar müsâvî ve eĢittirler.
"Ve kocaları, "buûl" kelimesi, cemiidir. yj«; kadın demektir. "bal" kelimesinin aslı, seyyid, efendi, mâlik ve
sahip demektir. Koca, eĢinin bütün ihtiyaçlarını karĢıladığı için, daha sonra kocaya "ba'l" adı verildi. Sanki koca,
kadının maliki ve terbiye edicisidir. "Ve kocaları," kelimesindeki o (te harfi), ceminin müennes olmasından
dolayıdır. Çünkü (cemi müzekker salimin dıĢındaki bütün cemiler) cemaat mânâsında olması hasebiyle müennes
hükmündedir, o (te harfi), zâid ve müennesi tekid içindir.
Burada sarahaten (açıkça) talak ifâdesinden sonra kocaya "ba'l" adı verilmesi, nikâhın hâlâ kaim olup (devam
ettiğini) ve helalliğin sabit olduğuna delâlet eder "Ve kocaları," kelimesindeki zamir, ric'î talakla boĢanmıĢ
kadıniara aittir. Çünkü bâin talakla boĢanmıĢ kadınların kocalarının kendilerine dönme haklan yoktur.
Ama ric'î nikâhta ise:
"Onları geri almağa ehaktırlar." Nikâha ve onlara geri dönmeye.
"O müddet zarfında"
Yâni bu bekleme süresi içerisinde, nikâha ve geri dönmeye kocaları daha çok hak sahibidirler. Çünkü ric'at yâni
tekrar eĢine dönüĢ ve müracaat hakkı, iddet süresi devam ettikçe kocaya aittir. Ama iddet süresi sona ererse ric'at
hakkı bâtıl olur.
Burada geçen, ismi tafdil olan "daha haklıdır" kelimesi, ismi fail manasınadır. Bu kavl-i Ģerifin mânâsı,
kocalarının onlara dönmeye hakları vardır, demektir. Burada tafdîl mânâsı verilmez. Çünkü elbette kocalarından
baĢkaları da onlarla evlenmeye daha haklı olabilir. Yine kadının da hakkı ki, eğer ric'atten çekinse, bunu tecâvüz
etmiĢ olmaz.
"Ġstedikleri takdirde," Yâni eĢler dönmek isterlerse. Col "BarıĢmak,"
Erkeklerle kadınların arasında sulh yâni barıĢ isdedikleri zaman, kocalar, kadınlara ihsan ve iyilikte bulunur ve
câhiliyet döneminde yapıldığı gibi kadınlara zarar vermeyi dilemezler, ric'at olur.
Câhiliyet döneminde ric'at, kadına zarar vermek için yapılırdı. Bir adam eĢini boĢardi. EĢinin iddetinin bitmesi
yaklaĢtığı zaman ona dönerdi. Sonra müddet dolunca kadını yine boĢardi. Böylece defalarca iddet süresini
uzatarak kadını zarara sokmak isterdi. Kadına zulüm ve iĢkence ederdi. Allahü Teâlâ hazretleri, kadınlara
yeniden dönmekten maksat onlara zarar vermek değil, aksine durumlarını düzeltmek olduğunu beyan ettikten
sonra, kan kocanın karĢılıklı bir takım haklarının olduğunu Ģöyle beyan ediyor:
"Ve Onların lehlerinde (kadınlar için) vardır."
Erkeklerin üzerinde haklar vardır.
"O hakka mümasil" Erkekler için de vardır.
"Aleyhlerindeki meĢru (kadınların üzerinde maruf hak vardır.)" "maruf ve meĢru" kavl-i Ģerîfı "Ve Onların
lehlerinde (kadınlar için) vardır.'^ Taalluk ettiği istikrara taalluk etmektedir. Yâni: "Kadınlar için örfen istikrar
eden meĢru haklar vardır." Yâni Ģeriat ve insanların âdetlerine göre inkâr edilmeyen bir takım haklan vardır,
erkeklerin üzerinde... Erkekler, haklan olmayan Ģeylerle onlara yüklenmesin, iki eĢten bir diğerini azarlamasın,
iki hakkın arasında mümâseletin bulunmasının Ģekli ise, vucûb ve hakkını istemektir. Yoksa hakkın cinsinde
birlik değildir. Meselâ: Kedin, nikâh ile kocasına karĢı, mehir, nafaka, mesken hakkını kazanır. Bunlar kadının
kocasının üzerindeki haklardır; ama kocanın bu haklar cinsinden kadının üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Onun
baĢka tür haklan vardır. Yâni karı kocanın hakları, aynı cins Ģeyler değildir...
"Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece var;"
Yâni hak bakımından bir ziyâdelik ve üstünlüğü vardır. Erkeğin kadına üstünlüğü akıl ve din yönündendir. Ve
hiç Ģüphesiz bunlarla ilgi Ģeylerdedir. Buradaki üstünlüğe iki makam ve noktadan bakmak lâzımdır.
Birincisi: Erkeğin kadın üzerindeki hakkı, kadının erkek üzerindeki hakkından daha fazladır. Çünkü:

1- Erkek kadının sahibidir.
2- Onun nefsinde hakkı vardır.
3- Erkeğin izni olmadan kadın nafile oruç tutamaz.
4- Kocanın izni olmadan kadın evden çıkamaz.
5- Koca boĢama yetkisine sahibtir.
6- Erkeğin boĢadığı eĢine yeniden dönme hakkı vardır.
7- Kadın istesin veya istemesin bu dönme hakkı kocanındır. (1/354)
8- Kadın bu Ģeylerden hiçbirine sahip ve malik değildir.
Kadının haklan ise Ģunlardır:
1-Mehir,
2- BaĢkasına muhtaç olmayacak bir nafaka,
3- Mesken,
4- Kendisine zarar vermemek ve baĢkalarının kendisine zarar vermesini önlemektir.
Ġkincisi: Zeccâcin sözüyle iĢaret ettiği Ģu mânâdır: Muhakkak ki kadının, nikâh ve evlilik akdiyle erkeklerden
faydalanabileceği bir çok lezzetler vardır. Aynı lezzetleri erkekler de kadınlardan faydalanmaktadırlar.
Erkeklerin kadınlar üzerinde fazilet ve üstünlüğü vardır. Erkek, kadının nafakasını temin etmek ve onu
korumakla vazifeli olduğundan, bu konuda da bir üstünüğü vardır. Bu mânâdaki bir fazilet ve üstünlük, kadının
hakkına bağlı bulunan merharmeti ve ona iyiliği elden bırakmamalıdır. Meselâ,
1- Mihrini tam olarak vermeli,
2- Nafakasını temin etmeli,
3- Mesken temin etmeli,
4- Ondan tehlikeleri bertaraf etmeli,
5- Onu savunmalı,
6- Onun çıkarlarını korumalı,
7- Onu afatların olduğu yerlerden defetmeli,
8- Ona iyi davranmalı,
9- Onu terketmemeli,
10- Asla yüzüne vurmamalı,
11 - Fıkıh kitablarında belirtilen kadın hak ve hukukuna riâyet etmelidir.
Ebû Hüreyre (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular: "Eğer, bir kimsenin
Allah'tan baĢka bir kimseye secde etmesini emretmiĢ olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim" 189
Çünkü Allahü Teâlâ hazretleri, kadının üzerine erek için çok büyük haklar yüklemiĢtir. Allahü Teâlâ buyurdu:
"Er olanlar, kadınlar üzerinde hâkim dururlar; çünkü bir kere, Allah birini diğerinden üstün yaratmıĢ... Bir de,
erler mallarından infâk etmektedirler. Onun için, iyi kadınlar itaatkârdırlar. Allah, kendilerini sakladığı cihetle
kendileri de gaybı muhafaza ederler. SerkeĢliklerinden endiĢe ettiğiniz kadınlara gelince: Evvelâ kendilerine
nasîhat edin, sonra yattıkları yerde mehcûr bırakın. Yine dinlemezlerse dövün. Dinledikleri halde, incitmeye
bahane aramayın. Çünkü Allah çok yüksek, çok büyük bunuyor. 190
Kadının erkeğe hizmeti, fazladan bu hakların vucûbunu tekid etmektedir.
"Ve Allah'ın izzeti var. (Allah azizdir.)
Hükümlerine muhalefet edenlerden intikam almaya kadirdir yâni gücü yeter.
"Hikmeti var (Allah hakimdir.)"
ġeriatlerini hikmetler ve maslahatlar, yâni kulların faydalarına göre dürüp gönderir. 191
Evlilikte Saadet
Bilki zevciyet (karı-kocaliğin) maksadı ve yuvanın saadetinin tamamlanması ancak Ģunlarla olur:
1- Ġki eĢten her biri diğerinin hak ve hukukuna riâyet etmeli,
2- Birbirlerine saygılı davranmalı,
3- Diğerinin halini islâh etmeli,
4- EĢlerin birbirleri için süslenmeleri,
5- Neslin devamını istemek,
6- Evlat terbiyesi.
7- EĢlerden her biri diğerine güzellikle muaĢeret etmek,
8- Evi korumak,
9- Evde bulunan Ģeylerin tedbirini almak,
10- Ellerinin altında bulunan maddî ve manevî Ģeyleri güzel bir siyâsetle yönetmek,
11 - Ve Ģeriat bakımından güzel olan bütün konularda Ģeriata muvafık hareket etmekle olur.
189
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Efendimiz (s.a.v) hazretleri buyurdular:
"Kadının cihâdı, kocasıyla güzel geçinmektir.192 Kadın, kocasıyla iyi geçindiği, kendi sorumluluklarını bilip,
kocasına karĢı vazifelerini iyi yaptığı ve koca evinde iĢlerine dikkat ettiği zaman, o kadına: "geçimi güzel olan
kadın" denir. Hadîs-i Ģerîfte Ģöyle buyuruldu:
"Hangi kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde vefat e-derse o kadın Cennette girer. 193 Riyâzu's-sâlihîn'de
olduğu gibi.
Kan-kocanın haklarından biri de eĢlerin birbirleri için süslenmeleridir.
Ibni Abbas (r.a.) buyurdular: Hanımım benim için süslendiği gibi ben de onun için süslenirim. Zîrâ Allahü Teâlâ
buyurdu:
"Onların lehlerinde de aleyhlerindeki meĢru hakka mümasil bir hak vardır; 194 Yâni erkeklerin kadınların
üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkeklerin üzerinde maruf ve meĢru haklan vardır, demektir.
ġöyle söylenir: Kadın güvercin gibidir. Güvercinin kanadı çıkarsa, uçar, gider. Bunun gibi erkek de kadını
(güzel) elbiselerle süslerse kadın evde oturmaz.
Adamın biri, evime asla Ģer girmedi, dedi. Hakîm (hikmet sahibi biri) buyurdu: "Sen eĢini nereden evine
soktun?"
Sa'dî buyurdu:
Gönlümce olan kadın iyilik istememektedir.
Evet kadın Allah'tan insanı uzaklaĢtırır.
Ve bâzıları buyurdular:
Kadının günahına Cemâl makamında cilve etmek haramdır, o makamı helâl etme. 195
Kadın ve Dua (Hikâye)
Hikâye olundu: Ġsrâiloğullarının içinde sâlih bir adam vardı. Çok sevdiği bir eĢi vardı. Allah bu sâlih kula
kendisine üç istekte bulunmasını bildirdi. Adam eĢine:
-"Rabbimden üç mühim ihtiyacımın giderileceği yâni üç konuda yapacağım duamın makbul olacağı hakkında
haber aldım. Çok ihtiyaçlarım var. Ne yapacağımı ve öncelikle hangi ihtiyaçların giderilmesi için duâ edeceğimi
bilemiyorum. dedi. Kadın:
-"Benim için bir, kendin için iki istekte bulun!" dedi. Adam sordu:
-"Ne istersin?" Kadın:
-"Senin Rabbinden benim isteğim, beni benden daha güzel ve çekici bir kimsenin bulunmayacağı surette
kılmasıdır!"
Adam önce hanımının çok güzel olması için duâ etti. Hanımının güzelliğinden ve cemâlinden evin içi
aydınlanmaya baĢladı.
Kadın evden çıkmak için ayağa kalktı, kapıya yürüdü. Kocası sordu:
-"Nereye?" Kadın:
-"Bâzı sultanlara gidiyorum! Güzelliğimi senin gibi birisinin yanında boĢa harcayacak değilim!"dediAdam eĢinin sokağa çıkmasına mani oldu. Fakat kadının güzelliği bâzı sultanların kulağına gitti. Sultanın
aveneleri geldiler, kadını zorla kocasından alıp götürdüler. Kadın seve seve gitti. Muradına erip sultanların eĢi
olacaktı...
Adam büyük bir inkisar ile dergâh-ı ilâhiyeye avuçlarını açtı:
-"Allahım! Senin katında benim iki hacetim kaldı. Makbul olacak iki duam kaldı. Allâhımî Onu maymuna
çeviri" Allah, sâlih kulunun duasını kabul etti. Kadın hemen oracıkta maymun oluverdi. Sultan, kadını hemen
yanından kovdu. Saraydan uzaklaĢtırdı.
Kadın maymun hâlinde evine geldi. Kocası onun o haline acıdı. Yine duâ etti:
-"Allâhımî EĢimi eski haline getir!" diye. Allah duasını kabul etti. EĢi eski haline geldi.
Fakat sâlih adamın üç makbul duası da boĢuna gitmiĢ oldu. Ne Adam iflah oldu, ne de eĢi... 196
Dergâh-I İzzetin Eşiğine Sabah Akşam Yüz Sürülmelidir
Bu âyet-i kerîme Ģuna iĢaret etmektedir: (Ġpleri) boĢananlar. Sohbet hakkını yerine getirmelerinden dolayı iddetle
emrolundular. Eğer inkıta yâni ayrılık zevcden (mürĢitten) olur ve zevceden (müridden) olmazsa (ipleri)
boĢananlar, süratle onun makamına baĢkasını ikan etmemekle ve iddetlerinin sonuna dek, müddetlerinden belli
miktar geçinceye kadar sabretmekle emrolundular. Bütün bunlar, ubudiyete riâyetle, Rübûbiyetin ahdini yerine
getireceğinin delilleridir. Allahü Teâlâ hazretleri, kereminin kemâlinden dolayı fazıl zamanını yapmakla geniĢlik
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vermektedir. (Ġ/355)
Eğer inkıta ve fasıl kul tarafından olursa, cefâ iddetinin dolmasına kadar kula mühlet verir. Hemen ona yönelip
onu cezalandırmaz. Vefa Ģartından dolayı... Belki kul bu müddet içinde gaflet uykusundan uyanır ve belki
kalbinin derinliklerinde, Rabbinin muhabbetinin neticesinden dolayı çağrıĢımlar meydana gelir...
Eğer kul, firkat (ayrılık) mihnetinin belâsına uğrarsa, o zaman piĢmanlık parmaklarıyla tevbe kapısını çalar.
Garâmet kapısının üzerine kıyam edip, ric'atini ve kabulünü ister.
Allah'ın fazl ü kereminden ve rahmetinin nevâlinden Ģöyle seslenilir:
-"Ey kapıyı çaian kiĢi! Nefsini bırakta öyle gel! Bizden (azabımızdan) kurtuluĢ dileyen kiĢi, sabah ve akĢam
eĢiğimize gelmelidir!" 197
Talak
Meali:
O talâk iki defadır. Ondan sonrası, ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir Ģey
almanız da sizlere helâl olmaz, meğer ki, erkekle kadın, Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından
korksunlar... Eğer siz de, bunların hudud-ı ilâhîye'yi dürüst tutamayacaklarından korkarsanız, kadının ayrılmak
için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. Bunlar iĢte, Allah'ın tâyin ettiği huduttur. Sakın
bunları aĢmayın! Her kim Allah'ın hududunu aĢarsa, iĢte onlar hep zâlimlerdir.229
Derken, kadını bir daha boĢarsa, bundan sonra artık ona helâl olmaz, tâ baĢka bir kocaya varıncaya kadar.... Bu
da onu boĢarsa, Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarına ümitvar oldukları takdirde, evvelkilerin birbirlerine
dönmeleri kendilerine günah değildir. Bunlar iĢte, Allah'ın tayin ettiği hudut... tüm ehli olanlar için bunları beyan
buyuruyor.
Hem kadınları boĢadınız da iddetlerini bitirdiler mi, artık kendilerini ya iyilikle tutun veya iyilikle salın... Yoksa
haklarına tecâvüz Ġçin, zararlarına olarak tutmayın. Bunu kim yaparsa, nefsine zulmetmiĢ olur. Sakın Allah'ın
âyetlerini Ģaka yerine tutmayın, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size va'zlar vererek indirdiği Kitâb ve Hikmet'i
unutmayın. DüĢünün, hem Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah her Ģeyi bilir.231 198
Tefsir:
Talak iki keredir "Talak (boĢama)"
Yâni daha zikredilen ve hakkında Allahü Teâlâ hazretlerinin:
"Ve kocaları barıĢmak istedikleri takdirde o müddet zarflnda onları geri almağa ehaktıriar.199diye beyân ettiği
Yâni iki defadır. Bu ise ancak ayrı ayrı olarak iki defa boĢama suretiyle olabilir. (Bu Ģuna benzer:) Bir kimse
baĢkasına iki dirhem verse bu kimsenin verdiği iki dirhemden dolayı, "ona iki kere verdi" denilmez. Ancak bu, o
ikisini iki defada vermesi halinde "ona iki kere verdi" denilebilir. Kadını bırakma da, iki talak veya üç talakın
arasını toplamak yâni birden boĢamak Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.h.) hazretlerine göre haramdır. Meydana
gelme bakımından sünnete uygundur; ama sünnete uygun bir boĢama ve bırakma değildir. Koca için müracaat
(ric'at) hakkı sabiti olan talak, ancak iki ayrı boĢanmanın olmasıyladır. Yâni talaklar birer birer verildiği zaman
koca eĢine dönebilir. Ancak ikinci boĢamadan sonra, üçüncü kez de boĢarsa, eĢ için kesinlikle artık ric'at hakkı
yoktur. Kadın bir ba^Ģka eĢle evlenmedikçe eski kocasına helâl olmaz. Sonra: "Talak iki keredir," kavl-i Ģerifinin
zahiri haber ise,' mânâsı emirdir. Çünkü zahirine hamledildiği zaman, boĢamanın Allahü Teâlâ hazretlerinin
emirlerine muhalif bir Ģekilde meydana geldiği ortaya çıkar. Çünkü bazen talakın cemi (yani üç talakın birden
verilmesi) Ģekliyle de olduğu vakidir. Allah'ın haberine muhalefet etmek ise caiz olmaz. Burada haberden murad,
emirdir. Ve sanki Allah Ģöyle buyurmaktadır: "kadınları iki kere tatlik edin" yâni onları iki kez boĢayın...
"(Ondan sonra) tutmaktır."
Bu iki talaktan sonra hüküm, kadınları tutmaktır. "Ġyilikle (maruf bir Ģekilde)""mâruf, yâni iyilik, zarar vermek
maksadı olmaksızın kadına dönmek onunla iyi geçinmeyi niyet ederek, ric'at etmektir.
"Veya salmaktır." Yâni tahliye edip bırakmaktır.
"Ġhsan ile"
Müddetin dolması ânında kadına dönmeyi terketmektir.
Tasrihte ihsanın mânâsı: Kadına mâli haklarını vermek, ayrılıĢtan sonra onu kötü bir Ģekilde anmamak ve
insanları ondan nefret ettirmemektir. Yâni boĢadıktan sonra asla kadının aleyhinde konuĢmamaktır.
Buradaki hükmün özeti Ģudur: Hür olan adam, duhûlden (cimâdan) sonra karısını bir veya iki talâkla boĢarsa,
iddet süresi içerisinde kadın istemese de kocanın hanımına tekrar dönme yâni ric'at etme hakkı vardır.
Eğer iddet bitinceye kadar, koca müracaat etmezse veya duhûlden (cima etmeden) önce boĢarsa, veya muhâlaa
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(hulû)200 yaparsa, kadının izni veya velisinin izniyle ancak, yeni bir nikâh ile kadın helâl olabilir.
Ancak, koca hanımını üçüncü kez boĢarsa, karısı bir baĢka kocayla nikâhlanmadıkça eski kocası için helâl
olmaz.
Amma kölenin nikâhı altında eğer câriye varsa, onu iki talak ile boĢadıktan sonra, o câriye baĢka bir kocaya
varmadıkça onunla evlenmesi artık helâl olmaz.
Kadında talak konusunda itibâr edilen Ģey, Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerine göre, talak'ın adetleridir.
(Erkek değildir).
Köle, hür olan eĢine karĢı, üç talak'a sahiptir.
Hür adam, câriye olan eĢine karĢı ise iki talaka sahiptir.
"Ve sizlere helâl olmaz," 201
İslâm Tarihinde İlk Hulû
Rivayet olundu: Cemile binti Abdullah bin Übey b. Selûl (r.a), kocası Sabit bin Kays (r.a.) hazretlerinden
hoĢlanmıyordu. Cemile (r.a), Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldi.
-"Yâ Rasûlellah (s.a.v.)! Benimle. Sâbit'in baĢı bir Ģey üzerine toplanmadı. (BaĢımızı aynı yastığa koymadık.)
Dinî veya ahlâkî yönden, ondan bir ayıp ve kötülük göremiyorum. Ancak Ġslâm'dan sonra tekrar küfre girmeyi
doğru bulmuyorum. Elimde değil onu bir türlü sevemiyorum. Çünkü ben, çadırın bir tarafini kaldırıp baktığımda,
onun bir gurubun arasında geldiğinde, hepsinden daha siyah, daha kısa boylu ve daha çirkin yüzlü olduğunu
gördüm. Ben onun mehir olarak bana verdiği bahçeyi tekrar kendisine vererek, ondan hulû etmeyi yâni beni
boĢamasını istedim."
Cemile (r.a.) söyleyeceklerini söylediği anda: Sabit (r.a.) buyurdu:
-"Yâ rasûlellah (s.a.v.)î Ona emret, vermiĢ olduğum bahçeyi bana geri versin kabul ediyorum."
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri. Cemile (r.a.)'a:
"Ne dersin?" buyurdu. Cemile (r.a.):
-"Evet! Kabul ediyorum. Daha fazlasını da verebilirim" dedi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
"Hayır! Sadece bahçesi yeter," buyurdu.
"Size" hitabı hâkimlerle ilgilidir. Bu kavl-i Ģerîfin: jUJUöü "Eğer korkarsanız." Kavli Ģerifine uygun olması
içindir. Çünkü hakimler her ne kadar alan veya veren olmasalar da, müracaat ânında, karar mevkiinde
olduklarından bu malın alınıp verilmesi onların emirleriyle olur. Böylece alan veya veren sanki onlarmıĢ gibi
onlara hitab edildi. (1/356)
"Onlara verdiklerinizden almanız (size helâl olmaz)"
Yâni talakın karĢılığında onlara vermiĢ olduğunuz mehirlerden almanız demektir.
'Bir Ģey,"
Onlardan az bir Ģey almanız helâl olmadığına göre, onlara verdiğinizden fazla almanız hiç helâl olmaz.
"Meğer ki erkekle kadın korksunlar." Yânikan-koca...
"Allah*ın çizdiği hudutta duramayacaklarından.
Yâni zevciyetin (evliliğin) icâplarına riâyet etmekten ve eĢ olabilmenin vazifelerini yerine getirmekten
korkarlarsa.
Âllahü Teâlâ hazretlerinin: ü&Süfyı "Meğer ki erkekle kadın korksunlar." Isüsnâ-i müferrağ'dır. ü&fûf "meğer
korkarlarsa," cümlesi, mefûlü leh (mefûl lieclihi) olmakta mahallen mensûbtur. Müstesnamahzûf olan
umûmdandır.
Bunun takdiri Ģöyledir: Hiçbir sebebten dolayı verdiklerinizi almak helâl olmaz. Ancak. Allah'ın hukukunu
ikâme etmek korkusu müstesna, demektir.
"Eğer siz de korkarsanız,"
Ey hâkimler (yargıçlar).
"Bunların (ikisinin) hudûd-i ilâhîye'yi dürüst tutamayacaklarından,"
Yâni nikâh ile sabit olan zevciyet hukukunu, yerine getiremeyeceklerini bâzı iĢaretler ve yaklaĢımlarından
anlarsanız.
"Kadının ayrılmak için
hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur."
Yâni, kadının hulu' olarak verdiği Ģeyde kadına bir günah olmadığı gibi, kocanın da bunu almasında bir günah
yoktur. Ancak bu hâl eğer geçimsizlik kadından kaynaklanmıĢ ise böyledir. Çünkü haksız yere malı telef
Hulû: Bir fıkıh Ġstılahıdır. Sözlük olarak: kelimesi hı'nın fethasıyla masdardır. uu - "Adam elbisesini üzerinden izâle edip bedeninden
çıkarttı." demektir. Yine ul* Yani nâlinimi çıkarttım" denir. Nikâhın karĢılığında fidye verildiği zaman: «yi Adam eĢini hulû etti" veya Kadın
kocasına hulû etti" denir. Kan-koca birbirlerinin elbisesidirler. Hulû kelimesi, mecazî olarak zevciyete son vermek manâsında kullanılmıĢtır.
Hulu malından fidye vererek, kadının kocasından boĢanma Ġsteği veya aksi olarak, erkeğin fidye karĢılığında, karısından boĢanma isteğidir.
Fidye karĢılığında gerçekleĢen boĢanmaya hulu' denir. Yâni hulu" bir çeĢit talaktır. Hulu' yapan kadın, ikinci kocaya varmadan yine eski
kocasına yeni bir nikah ile. dönebilir. Bu konuda hulû'nun yapılıĢı, Ģartları ve geri dönüĢ hakkında geniĢ bilgi ve mezheblenn görüĢleri için
bakınız: Kitâbü'1-Fıkh alâ MezâhibH-Erbaa c. 4, s. 342-389. Abdurrahman el-Cezîrî. Dârul-kütübil'llmiyye, Beyrut-1410.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/615-617.
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etmekten kadın (ve erkek) men olunmuĢtur. 202
Kadın Hulu' Etmeye Zorlanamaz
Eğer geçimsizlik kocadan kaynaklanıyorsa, kadına verdiği mehirden herhangi bir Ģey alması helâl olmaz. Zîrâ
Allahü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"Ve Ģayet bir zevceyi bırakıp da yerine diğer bir zevce almak istiyorsanız; evvelkine yüklerle mehir vermiĢ de
bulunsanız, içinden bir Ģey almayın. Ne diye alacaksınız! Bir bühtan ederek ve açık bir vebal yüklenerek mi?!
Nasıl alırsınız ki; birbirinize karıĢtınız ve onlar sizden kuvvetli bir mîsâk almıĢlardı. 203
Erkek, kadını bunun için zorlayamaz, verdiği maldan kendisine fidye vermek mecburiyetinde asla bırakamaz.
Böyle bir haksızlık kul hakkıdır. Allahü Teâlâ böyle bir hareketi yasakladı. Ve Ģöyle buyurdu: 204
"Ey o bütün iymân edenleri Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl olmadığı gibi, verdiğiniz mehrin birazını
kurtaracaksınız diye onları tazyik etmeniz de helâl olmaz; meğer ki, arayı açacak bir fuhĢ irtikâb eylemiĢ
olsunlar. Haydinî Onlarla güzel geçinin. ġayet kendilerini hoĢlanmadınızsa, olabilir ki, siz bir Ģeyi
hoĢlanmazsınız da, Allah onda birçok hayırlar takdir etmiĢ bulunur."
"Kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur." Kavli Ģerifi umûmidir. Bu âyeti kerîme, aynı zamanda kocadan alınan kadarını, kadının hulu' yoluyla vermesinin caiz olduğunu da, verilenden
fazlasının da azının da caiz olduğuna iĢaret etmektedir. Cumhûr-u fukâha (Fakihlerin yâni Ġslâm hukuk
âlimlerinin çoğu) bu görüĢtedir.
Sonra bu âyet-i kerîmenin zahirine göre, hulu' ancak gadab, nefret ve (geçimsizlik) korkusu anında mubah
olduğudur.
Müctehidlerin cumhuruna göre, hulu' korku {yani Allah'ın hükümlerini ihlâl etme korkusu) hâlinde caizdir,
korkunun dıĢında da caizdir... Bu durumda, Allahü Teâlâ hazretlerinin: LfoJMvı "Meğer ki erkekle kadın
korksunlar." Kavl-i Ģerifini, Istisnâ-i müferrağ değil de istisnâ-i munkatf yapmaları gerekir. ġu kavl-i Ģerîfte
olduğu gibi:
"Bir mü'minin, bir mü'mini öldürmesi olamaz; meğer ki hata ola... Ve kim bir mü'mini hatârâ öldürürse, mü'min
bir esir âzâd etmesi ve ölenin vârislerine teslim edilecek bir diyet vermesi lâzım gelir; meğer ki, vârisler tasadduk
edeler.205
Yâni, lakin hata ile öldürürse, ölenin vârislerine teslim edilecek bir diyet vermesi lâzım gelir, demektir.
Ġmam Begâvî (r.h.) buyurdular: NüĢûz (yani geçimsizlik) halinin dıĢında da hulu' caizdir; lakin mekruhtur.
Çünkü (o zaman) hulu1 da sebebsiz yere iliĢkiyi yâni akrabalık bağlarını kesmek ve boĢanmak vardır. Hadîs-i
Ģerîfte Ģöyle buyuruldu:
"Allah katında en sevilmeyen helâl talaktır.206 "Bunlar iĢte," Bu zikredilen hükümler.
"Allah'ın tâyin ettiği huduttur,"
Emirlerini ve nehiylerini.
Mâ "Sakın bunları aĢmayın!"
Yâni muhalefet ederek, karĢı gelerek veya terkederek haddi aĢmayın.
"Her kim Allah'ın hududunu a-Ģarsa, iĢte onlar." Haddi aĢanlar:"onlar zâlimlerdir."
Yâni nefislerine zulmetmiĢlerdir; Allah'ın öfkesini ve cezasını üzerlerine çekmekle... 207
Eşlerden Gelen Sıkıntıya Sabreden Mücâhidlerden Sayılır
Bil ki: Eğer kadın kendisine (ve namusuna) halel getiren yerlerden berî (uzak) ve iffetle muttasif ise, kocaya
gereken Ģey, onunla iyi bir Ģekilde geçinmek ve o kadının vaziyetlerine ve kötü ahlâkına sabretmektir. Efendimiz
(s.a.v.) hazretlerinin âdabı ile ecleplenmek, yâni Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini kendisine örnek almaktır.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, pak ve temiz olan hanımlarına güzel davranırdı. Kadınlarla güzel geçinmek,
onlardan gelenlere sabretmek, ahlak güzelliğindendir. Hiç Ģüphesiz hanımlarının (eĢlerin) yaptıklarına sabreden
kiĢi, Allah yolunda cihâd edenlerden sayılır. 208
Evlenmenin Lüzumu
Rivayet olundu: Âbidlerden biri, hanımına karĢı çok iyi davranıyordu. Ta hanımının ölümüne kadar böyle devam
etti. Hanımı ölünce yakınları kendisine evlenmesi için teklif ve telkinde bulundular. O bundan yüzçevirip,
evlenmekten imtina ediyordu. Kendini Ģöyle savunuyordu:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/617-619.
En-Nisâ: 4/20-21
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En-Nisâ:4/19,
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En-Nisâ:4/92
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Ebû Dâvûd: 1863
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/619-621.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/621-622.
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-"Yalnızlık kalbimi daha fazla rahat ettiriyor."
Sonra âbid adam Ģöyle dedi:
-"Hanımın vefatından bir Cuma (bir hafta) sonra bir rüya gördüm. Gök kapıları açılmıĢtı. Sanki oradan bir takım
insanlar iniyor, havada birbiri peĢinden kayar gibi yürüyorlardı. Bu adamlardan biri dönüp bana bakıyor ve
hemen arkasından:
-"ġu kötü adama bakın!" diyordu. Öbürü de:
-"Evet! Öyledir" diye cevap veriyordu. Üçüncüleri de aynı Ģeyi söylüyordu. Sonuncu adam gelinceye kadar niçin
bana böyle dediklerini sormaya korktum. Nihayet sonuncusu geldiğinde, ben ona:
-"Bu kötü adam da kim?" diye sordum. O:
-"Sensin!" dedi. Büyük bir ĢaĢkınlıkla:
-"Niçin?" diye sordum. O:
-"Biz senin amelini Allah yolunda cihâd eden mücâhidlerin amelleriyle birlikte yükseklere çıkarıyorduk. Fakat
bir haftadan beri, amelini cihaddan geri kalanlarla birlikte bırakmamız emrolundu." Sordum:
-"Sebebi?" O:
-"Bunun neden ileri geldiğini bilemiyorum!" diye bana cevap verdi."
Âbid gördüğü bu rüya üzerine sabahleyin ihvanına: -"Hemen beni evlendirin!" dedi.
Abid böylece iki ve üç eĢle hayat sürdü. KâĢifi buyurdu: Ey nefsim! Kâmil ve er kiĢinin cihâdı eĢlerin çilesine
sabretmektir. 209
Önce Nefsini Boşa
Bu ancak vâhid'ten sonra vâhid'e kolay gelir. ġöyle denildiği gibi
"Harbler ve cihâd için nice nice erler vardır. Sen ise talakı (boĢamayı düĢünüyor ve) istiyorsun. Önce nefsini
boĢa!" (1/357)
Denildiği gibi: Nefsine eĢ olanlar talak versin (nefislerini boĢasınlar). Bu talakın sonunda üzüntü yoktur. Nefsin
kötülüğü ayak bastı. O seni kendisine aĢık etmedikçe sana rahat vermez. Sen onu boĢa, ondan uzaklaĢ!
Acûz (yaĢlı kan gibi) olan nefsin devamlı senin içini (bâtın âlemini) karıĢtırmakta ve kalb evini tahrib
etmektedir. Ruhunda tecelli eden o gelini ise ancak, sır nikâbinm (yüze Örtülen perdenin) ardında görebilirsin.
MüĢahede evini yüzüstü bırakma. Kendi kadr-u kıymetini bilen ve haddini aĢıp tavırlarını değiĢtirmeyen kiĢiye
Allah rahmet etsin. Amin. 210
Te'vîlât-I Necmiyye Den Tasavvufî Mânâlar
Âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır: Sohbet ehli olanlar, Ģefkatli refîk (arkadaĢ), çok doğru ve sâdık olan
dostlarından meydana gelen tek cerime ve suç ile tefrik edilip terkedilmezler.
Ġki cerîme (iki suç) ile de terkedilmez... Belki bir kere suçlarından geçilir... Bir daha suçlan görmezlikten gelip
bağıĢlanırlar.
Üçüncü defa da ise. "Ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır."
Yâni ya güzel sohbet... Ya da güzel bir ayrılık... Hızır Aleyhisselâm, Hazret-i Musa'nın birinci ve ikinci
unutmalarını geçtiği (ve hemen onu terketmediği) gibi...
Ama üçüncü de ise, Hızır Aleyhisselâm: dedi; 'bu, seninle benim aramın ayrılması(dır) 211dedi.
Ama ta'zîm olmak ve hürmet olmaksızın yapılan sohbet ise, kötü ahlak ile ömrün lezzetini giderir. Vakti boĢ yere
harcamaktır.
Bu içten olmayan, gönülden yapılmayan sohbetler, tarikatta kendisinden razı olunan bir sohbet olmadığı gibi,
Ģeriatte de övülmemiĢtir, yâni makbul değildir.
Belki bu tür sohbetler, hak tarikin yol kesicileridir yâni hakka yolu kesen engellerdir.
Sohbet ehli için, ayrılıkta ittifak ettiği zaman, arkadaĢlarından külliyen dönüp onları tamamen hatırlarından
çıkarmaları, dindeki kardeĢliğin sıla-i rahmini kesmeleri yoktur. Onlara yüksek himmetler verdikten sonra
onlardan kalblerine alırlar.
Sohbet ehli için: "onun hibesi"ndeki aid (zamir) yâni ilgi, "onun kusması"ndaki aid (zamir) ve ilgi gibidir...
"Meğer ki onlar Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korksunlar." Sohbetin hukukuna riâyet
edemeyeceklerinden korkarlarsa. hû "Eğer siz de bunların hudûd-ı ilâhiyeıyi dürüst tutamayacaklarından
korkarsanız," Yağcılık yapacaklarından ve hukûk-ı dindeki haklarını (yani sohbet edenlerin riâyet etmeleri
gereken dînî haklan) ihmâl edeceklerinden korkarsanız...
Sü "O'nun (kadının) ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur." Hakların riâyetinden
doğan haz ve lezzetlerden vazgeçmesinde.
"Bunlar iĢte Allah'ın tâyin ettiği huduttur," haz-lardan ve haklardan.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/622-623.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/623.
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"Sakın bunları aĢmayın! Her kim Allah'ın hududunu aĢarsa, iĢte onlar hep zâlimlerdir."
Yâni hazlara nail olan hukuku terketmekle haddi aĢanlar, demektir.
Te'vflât-i Necmiyyede böyledir. Kuddise sirruh 212
Boşanan Kadın İle Evlilik
"Derken, kadını bir daha (tamamen) boĢarsa," Geçen iki talaktan sonra kadını boĢarsa, helâl olmaz," BoĢanan bu
kadın. "Ona" Onu boĢayan kocasına.
"Bundan sonra,"
Yâni üçüncü talaktan sonra, ne ric'at yoluyla helâl olur ve ne de yeni bir nikâh akdiyle...
"Varıncaya kadar."
"(Ondan) baĢka bir kocaya"
Yâni kadını boĢayan kocadan baĢka bir koca ile evleninceye kadar.
Yabancı birine de zevce (koca ve eĢ) denilebilir. Çünkü nikâh akdiyle bu kiĢi de koca olur. Burada baĢka koca
demesi, nikâh akdinden sonra koca olan kiĢi demektir.
Nikâh burada akittir. Cima değildir. Said bin Müseyyib (r.h.)213 bu görüĢtedir. Lafız buna Ģâhidlik etmektedir.
Zîrâ: "Kadın kocasına cima edesiye kadar" denilmez. Çünkü kadın cima olunandır, cima eden değildir.
Âyet-i kerîme, eğer mutlak ise, kadının eski kocasına helâl olmayacağına delildir. Yâni kadın üçüncü talak ile
boĢandıktan sonra, yeniden baĢka bir erkekle nikahlanıp evlenmedikçe ve aralarında nikâh akdi
gerçekleĢmedikçe eski kocasına helâl olmaz. Bu akid ikinci kocanın kadın ile cima etmesini kayıtlamaksızındır.
Lakin ikinci kocanın kadın ile cima etmesi, sünnet ile kayıtlıdır.
Ġcmâ ise, (kadının birinci kocaya helâl olabilmesi için) isabeti yâni cimâyı Ģart koĢmaktadır. 214
Balçağız Hadîs-İ Şerifi
Çünkü rivayet olundu: Rifaa (r.a.) eĢi, Temime binti Vehb (r.a.). Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldi. ġöyle
dedi:
-"Doğrusu Rifaa beni boĢadı. Böylece boĢama da kesinleĢmiĢ oldu. Çünkü beni üç talak ile boĢadı. Abdurrahman
bin Zübeyr ise benimle evlendi. Ancak onunla beraber olan Ģey (zekeri), Ģu elbise saçağı gibi gibi gevĢektir."
dedikten sonra elbisesinden bir saçak alıp gösterdi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, tebessüm ettiler. Ona:
"Sen Rifaa'ya geri dönmek mi istiyorsun?" kadın:
-"Evet!" dedi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Hayırl Sen onun, o, da senin balcağızından tatmadıkça, bu olmaz (dönemezsin) 215buyurdu.
"Balcağız"dan murad, cimâdır. Cimâ'nın lezzeti bala benzetildi. 216
İkinci Koca Boşarsa Eski Karı-Koca Yeniden Evlenebilirler
"Bu da onu boĢarsa," Ġkinci koca duhûlden (onunla cima ettikten) sonra onu boĢarsa,
"Kendilerine günah değildir." Yâni birinci kocanın ve kadının üzerinde bir günah yoktur. "(Evvelkilerin)
birbirlerine dönmeleri," Onlardan her biri diğerine sahih bir akit ve nikâh ile dönerler. Allah'ın hududunu sağlam
tutacaklarına ümitvar oldukları takdirde,"
Eğer zanlarına göre, Allah'ın hududunu ikâme edeceklerine ümitvar iseler. Yâni Allahü Teâlâ hazretlerinin
çizdiği hudud. Ģeriatı ve zevciyyet (evlilik) hukukuna riâyet edeceklerini ümit ediyorlarsa, demektir.
Burada, "ümitvar oldukları takdirde," buyurdu da,"bildikleri takdirde" buyurmadı. Çünkü akıbetler
bilinmemektedir. insan yarın ne olacağını bilemez. O ancak zanneder ve ümit besler geleceğe...
"Ve iĢte bunlar"
(BaĢtan) buraya kadar zikredilen hükümlere iĢaret etmektedir. (1/358)
"Allah'ın tayin ettiği hudut;"
Allah'ın tayin edilmiĢ hükümleridir. Bu ilâhî hükümler, muhalefet ve değiĢiklik ile her türlü taarruz (yani
saldırıdan) korunmuĢturlar.
"Bunları beyan buyuruyor." Bu beyân ile,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/623-624.
Said bin Müseyyib (r.h.). Tabiîn devrinde Medine'de yetiĢen yedi büyük fakıhten biridir. 15 (M. 636) yılında Medine'de doğdu. Gençlik
yılları sahabelerin içinde geçti. Ġyi bir eğitim aldı. Kendilerine Tukâha-i Seb'â" denilen yedi büyük fâkıh ve âlimden biridir. Kırk defa
haccetti. Bütün namazlarını cemaatle kıldı. Zühd ve takva sahibiydi. Elli yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kıldı. Halife Abdulmelik bin
Mervân onun kızını oğlu veliahd, Velid'e almak istedi. O kızını saraya vermedi. Fakir, ama salih ve takva ehli olan, Ebû Vedâ'a ismindeki bir
zâta verdi. Zeytin yağı ticâreti yaparak geçimini sağlardı. Hiç kimseden hediyye kabul etmezdi. 91 (M. 710) yılında Medine'de vefat etti.
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"Ġlim ehli olanlar (bilen kavimler) için."
Yâni, anlayanlar ve bilip, gereğiyle amel edenler için beyan ediyor.
Davet ve tebliğ, umûmî olduğu halde burada bilen kavmin zikre tahsis edilmesi, bilen ve anlayanlar ondan
faydalandıkları içindir. Câhil insana bunlar beyan edildiği zaman, câhil kiĢi, bunu muhafaza etmez ve bunlarla
ameli taahhüd etmez.
Asıl cehver anlamaktır. Hiç Ģüphesiz hikmet, burada yatmaktadır. Nicelerinin cevheri bu yücelikten yoksundur.
217

Tahlll'de İkinci Kocanın İsabeti (Cima Etmesinin) Şart Olmasının Hikmeti
Sonra... Tahlil'de (kadının birinci kocaya helâl olabilmesi için) ikinci kocanın isabeti yâni kendisiyle cima
etmesinin Ģart koĢulmasının ve mücerred nikâh akdinin kifayet edip kâfi olmamasının sebeb ve hikmeti; bir
kiĢinin hemen canının istediği gibi eĢini boĢamaya kalkıĢmaması içindir. Bunda serî boĢamalara engel olmak
vardır.
Çünkü çoğunlukla hiçbir emek, hanımının bir baĢka erkekle yatmasından noĢlanmaz. Bu büyük bir engeldir.
Hillin (kadının kendisini boĢayan kocaya helâl olabilmesinin) ancak duhûl (ikinci kocanın ona) cima etmesine
bağlı olduğu ve mücerred akdin bunda yâni kin ve nefrette pek bir etkisi olmadığı gerçeği kiĢileri nefrete
sürekler, bu nefret insanların hanımlarına karĢı kıskanç olmasını doğurur ve böylece erkekler hemen boĢanmayı
düĢünmezler. Ama sâdece nikâh akdi insanın eĢini boĢamaya koĢmasına engel oluĢturmaz. (Çünkü adam,
hanımını meclise götürmeden vekâletini alır, birisiyle vekâleten nikâhı kıyar ve yine aynı mecliste boĢatır.)
Tahlil Ģartına bağlı olarak yapılan nikâh, yâni kadını birinci kocasına delil kılacak bir evlenme akdi. akit
sırasında helâl olabilecek miktarla yetinmeyi Ģart koĢması, beraberliklerini istememesidir ki, böyle bir Ģart ile
yapılan nikâh akdi çoğunluğun içtihadına göre fasit bir akittir.
Ġmâm-ı Âzam Ebü hanife (r.h.) hazretlerine göre, bu akit kerahetle caizdir. Ġmâm-ı Âzam hazretlerine göre, her
ikisi de yâni kadın ve erkek tahlil olayını gizli tutarlar ve boĢanacaklarını izhar etmezlerse kerahet yoktur.
Zeyleî'nin Ģerhinde Ģöyle buyrulmaktadır: Üç talakla boĢanan bir kadın, kendisini evvelki kocasına helal etmesi
için evleneceği ikinci kocanın, kendisini boĢamayacağından korkarsa, nikâh akdi sırasında kocasına Ģöyle der:
"Talak ve boĢanma iĢi benim kendi elimde olması Ģartıyla seninle evlendim, seni kocalığa kabul ettim," der ve
koca da bu Ģartları kabul ederse, bu nikâh caiz olur ve boĢanma yetkisi kadının eline geçer.
Yine onda (Zeylefnin Ģerhinde) bulunan latîf hilelerdendir. Bir kadın küçük fakat, aleti hareket eden bir köleyle
evlenir. Onunla cima ettikten sonra sahip olma sebeblerinden bir sebeble o köleyi satın alırsa, aralarındaki nikâh
fesh olmuĢ olur. 218
Hülle Yapan Ve Yaptırana Lanet Okuyan Hadîs-İ Şerif
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular: "Allah, (muhalül'e) helal kılmak niyetiyle evlenen ikinci kocaya
(muhallelün leh'e) ve bu niyetle kendisi için hanımı evlendirilen
birinci kocaya lanet etsin.219 muhallil, lamın esresiyledir, bundan murad ikinci kocadır. muhallelün leh, lamın
fethasıyladır, bundan murad, birinci kocadır.
Sual: Eğer sen: "Ġkisine lanet okunmasının sebebi nedir?" diye sorarsan
Cevâb: Derim ki: muhallil yâni ikinci kocaya {helal kılmak için kadınla evlenen kiĢiye) lanet sebebi, kadını
tekrar boĢamak niyetiyle almasındandir. Halbuki nikâh akdi, devamlılık için meĢru kılınmıĢtır. Dolayısıyla bu
ikinci koca tıpkı, ödünç olarak alanan damızlık koç gibidir. Bilindiği gibi, halk sürüden iyi bir döl almak için
damızlık koç alırlar. Bu da sanki bu türden bir iĢ olmaktadır. muhalîelü leh yâni birinci kocaya lanet edilmesinin
sebebi, böyle bir nikâha ve evliliğe sebeb olduğu içindir. Çünkü bir iĢe sebeb olan kimse, günahta suçu doğrudan
iĢleyenlerle ortaktır.
Laneti izhâr etmekten maksat, bu iĢin kötü olduğunu ve iyi bir Ģey olmadığını ortaya koymaktır.muhallil yâni
ikinci kocanın düĢüklüğü böyle bir evliliğe giriĢmesidir. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, bu tür kimseler için
Ģöyle buyurdu:
"Size kiralanan koçu haber vereyim mi?"
-"Evet! Yâ Resûlellah (s.a.v.)I dediler. Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
Muhallil yâni helâl kılmak niyetiyle evlenen kiĢidir. Allah, (muhallil'e) helal kılmak niyetiyle evlenen ikinci
kocaya (muhalallelün leh'e) ve bu niyetle kendisi için hanımı evlendirilin birinci kocaya lanet etsin.220
Amma, lîımuhallelün leh yâni birinci kocanın düĢüklüğü de dürüst karakter sahibi kimselerin nefret ettiği bir
Ģeye giriĢmiĢ olmasındandır. Çünkü adam, baĢka biri kadınıyla yattıktan ve ondan yararlandıktan sonra tekrar o
kadına dönebiliyor.
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Yoksa Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin bu laneti gerçek mânâda lanet değildir. Çünkü risâlet makamındaki
bir zatın ümmeti hakkında lanette bulunması olmaz. Zîrâ Efendimiz (s.a.v.) hazretleri lanet edici olarak
gönderilmedi. 221
Te'vîlât-I Necmiyye'den Tasavvufî Mânâlar
Bu âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır: Sohbet ehli, ihvanın zellelerini bir kere veya iki defa geçtiği ve
bağıĢladığı zaman, sonra üçüncüsü de eğer hicran yoluna girerse, ihvanın beraberliğinden çıkarlar. Hain kiĢi
sıddık olmadıkça ihvanın onunla vuslat bulması helal olmaz. Eğer bundan sonra yaptıklarına piĢman olursa ve
bundan gerçekten bıkar, usanırsa bu sıddık ve emsali, sohbeti terkedip, onun hasletlerinden çıkarlar. Kendi
yakınlarının ve ihvanın sohbetine döner. O zaman:
(Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarına) ümitvar oldukları takdirde, evvelkilerin birbirlerine dönmeleri
kendilerine günah değildir."
Yâni ubûdiyyet ve Allah rızâsı için sohbet Ģartlarını, demektir. Bu yollar, Allah'a yaklaĢtırın tarikatlardır. Allah'a
götürürler. Allah bunları beyan etti. Tasrîh, ta'rîz, ibareler ve iĢaretlerle... "Ġlim ehli olanlar (bilen kavim) için"
arzedilenleri bilirler ve iĢaretleri anlarlar...
TeVilatı Necmiyye'de de böyledir.
Ahmed bin Hızır buyurdular:
Tarik (yol) açıktır. Deliller parlaktır.
Davet eden sesini duyurdu.
Bundan sonra hayret ve ĢaĢkınlık ancak körlerde olur...
Hafız buyurdu:
Ey bakan, hayret etmel Bu hayret aynası değildir... 222
Kadınlara Zulmetmeyin
Hem kadınları boĢadınız da," Yâni kadınlarınızı, "îddetlerini bitirdiler mi"
Yâni iddetlerinin sonuna baliğ olduklarında ve süresinin sonuna yaklaĢtıklarında, (1/359) Hakikatte iddet
süresinin bitmesi murad edilmedi. Eğer iddet süresi sona ererse kocanın kadını güzellikle tutma imkânı kalkar.
Hanımı boĢanmıĢ sayılır. 223
Sebeb-İ Nüzul
Bu âyet-i kerîme, Ensâr'dan Sabit bin Yesâr (r.a.) hakkında nazil oldu. Bu zat hanımını boĢamıĢtı. Hanımının
iddet süresinin sonu yaklaĢınca, ona dönmüĢ, sonra tekrar, sırf ona zarar ve eziyet olsun diye boĢamıĢtı.
"Artık kendilerini ya Ġyilikle tutun."
Yâni geri dönmek suretiyle yeniden onlara müracaatta bulunun ve dönerken zarar vermeksizin dönün.
"Maruf, akılların alıĢageldiği ve nefislerin de Ģeriat ve örf açısından güzel bulduğu Ģeydir. Burada demek istenen
Ģey muameledir.
"Veya iyilikle salın;" Ġddetleri sona erinceye kadar, iĢi uzatmadan bırakın.
"Yoksa onları tutmayın zararına...."
Kadınların iddetlerini uzatma suretiyle ve onları hapsetmekle zarar vermeyi murad ederek kadınlara dönmeyin,
"zarar," kelimesi, illet (yani mefûlün leh) olduğu için mensûbtur. Veya zarar veren kiĢilerden hâl de olması
mümkündür. Yâni hâl olduğu için mensûb olabilir.
Suâl: Eğer sen: "Artık kendilerini ya iyilikle tutun." Kavli Ģerifinin mânâsı ile "Yoksa kadınlara zarar vermek
için onları tutmayın." Kavli Ģerifinin arasında fark yoktur. Çünkü bir Ģeyi emretmek, onun aksini nehyetmektir.
Bunun tekrar edilmesinin sebebi nedir?
Cevâb: Buna cevaben derim ki: Emir tekrarı ifâde etmez. Yine emir, memurun bih'e (yani emredilen Ģeye)
imtisal etmenin her vakit matlûb olduğuna da delâlet etmez. Bunun için: "Yoksa kadınlara zarar vermek için
onları tutmayın." Kavli Ģerifi, iyilikle tutma emrinde mübalağaya delâlet etmektedir. Çünkü, zikredilen bütün
vakitlerde kendisinden matlûb olunan imsâka. yâni kadını güzellikle eĢ olarak tutmaya delâlet etmektedir.
(Haklarına) tecâvüz etmek için."
Burası, "zarar" kelimesine taalluk etmektedir. Çünkü bundan murad, onu takyid etmektir yâni. onlara
zulmederek, kendilerini fidye (yani hulü yapmaya) zorlamayın, demektir.
"Ve bunu kim yaparsa," Yâni zikredilen imsaki (kadına zarar vermek için) tutarsa, yâni zulme götürecek Ģekilde
tutarsa,
"Muhakkak ki (o kiĢi) nefsine zulmetmiĢ olur."
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/628-630.
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Kadınlara zulmetmenin zımnında kendisine zulmetmiĢtir. Çünkü o azâb kendisine dönecektir.
"Sakın Allah'ın âyetlerini tutmayın," Zikredilen hükümlerini kapsayan veya bütün âyetlerini...
Çünkü bu takdirde zikredilen bu âyetler, öncelikle bütün âyetlerin altına girmiĢ olur.
"ġaka yerine (eğlence ve istihza edinmeyin)"
Yâni âyetlerden sırt çevirirek ve onların içinde olanlarla amel etmeyi hafife alarak, âyetleri, Ģaka yerine
koymayın. Onlarla istihza etmeyin. Âyetlerle eğlenmeyin, demektir.
Buradaki nehiyden maksat, zıddını emretmektir. Çünkü bu hitâb mü'minleredir. Allah'ın ayetleriyle istihza etmek
mü'minlerin sânından değildir. Buna göre âyetin mânâsı Ģöyledir: Bu âyetlere gereğince sanlın, çalıĢın, bunların
içindeki hükümlerle amel edin ve bunların haklarına gereğince riâyet edin, demektir.
Hakîm es-Sinânî (k.s.) buyurdular:
Bilgi var, buna sarılıp bunu iĢleyecek nerede? Hançer var ama, kırma vasfı nerede?
Allah, insanları, mükellefiyetlerine bağlı kalmaları ve buna riâyet etmeleri konusunda rağbet ve teĢvik edip;
alaycıları tehdit yoluyla, istenilenin yapılmasına teĢvikte bulundu. Allah bunu ilâhî nimetleri zikrederek tekid
etti. Ġnsanlara düĢen Allah'ın kendisine verdiği nimetlere Ģükretmek ve onların haklarını ikâme edebilmektir.
Bundan dolayı Ģöyle buyurdu: 224
Allah'ın Nimetini Hatırlayın
Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin,
Allah'ın, içinde dînî ve dünyevî saadetler için gerekli Ģeylere sizi nasıl sevkettiğini ve size hidâyet verdiğini
hatırlayın. Yâni bunlara Ģükürle mukabele edin (Ģükürle karĢılık verin). Bunların hukukunu ikâme edip gereğini
yapın.
Ve Ģöyle denildi: Allah'ın sizleri erkek olarak yaratmadaki nimetini, sizin için kendileriyle kaynaĢıp huzura
varacağınız eĢler yaratmasını, nikâhı, boĢamayı ve tekrar dönüĢü elinize vermesini, önceki ümmetlere (yani
Önceki peygamberlerin Ģeriatında) gösterilen zorlukların size gösterilmediğini... Daha önceki ümmetlere bir
kadın ile evlenmek helâldi. Onlar ikinci bir kadınla evlenemiyorlardı. Hanımlarının ölümünden sonra onlar ikinci
bir kadınla evlenmeleri caiz değildi... Müslümanlara verilen bu maddî ve manevî nimetlerin değerini düĢünün ve
hatırlayın.
"Ve size indirdiğini,"
Bu cümle, "Allah'ın nimeti" kavl-i Ģerîfinin üzerine matuftur. Yâni: Allah'ın size indirdiğini (hatırlayın).
"Kitâb ve Hikmeti."
Yâni size indirdiği Kur'anı kerim ve sünnet-i seniyyeyi hatırlayın. Burada kitap ve sünnetin zikredilmesi, onların
Ģereflerini ve üstünlüklerini beyan içindir.
"(O indirdiğiyle) size va'zlar vererek."
Yâni sizin üzerinize indirdiğiyle, demektir. Bu cümle, "indirdi" fiilinin failinden hâl'dir. O da indirdi" fiilinin
zamiridir. (O da Allah'a râcidir.) Yâni: Allah'ın nimetini zikredin, O'nun size indirdiğini ve sizi korkutmak için
kendisiyle size vaaz ettiği kitap ve sünneti hatırlayın, unutmayın, demektir.
"Ve Allah'tan korkun,"
Zikredilenleri muhafaza etme iĢinde, vacip olan vazife ve haklan yerine getirmede Allah'tan korkun.
"Ve bilin ki, Allah her Ģeyi bilir."
Sizin ne yapıp, yapmadığınız Allah'a gizli kalmaz. Dolasıyla Allah, sizi türlü türlü azâbla hesaba çeker. 225
İslâm'da Eziyet Ve Zarar Vermek Yoktur
Bu âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır. Muhakkak ki, eziyet ve zarar vermek Ġslâm'da yoktur. îmânın eseri
değildir ve umûmî olarak asla Müslümanların Ģiarı değildir. Zîrâ Efendimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdular:
"Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu (zarar görmediği) kıĢıdır.. 226
Mü'min insanların kendisinden' emin olduğu, kanlan ve malları cihetinden kendisinden emin olduğu kiĢidir." 227
"Sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiği bir Ģeyi kardeĢi için sevmedikçe îmân etmiĢ olamaz." 228
Bu hadîs-i Ģerîfler, halkla muaĢeretin yâni beĢeri iliĢkilerin bütün güzelliklerini içermektedirler.
Ama karı-koca hakkında hususiyetle emretmektedir. Bu hadîs-i Ģerîfler, kadınlarla güzel geçinmeyi, onlara
eziyeti terketmeyi, kadınlara karĢı katı, sert ve haĢin olmamayı ve kadınlara karĢı olan davranıĢlarda büyük bir
inatlaĢmaya asla gitmemeyi (emretmektedir). (1/360)
Ama kadının yolunu tahliye etmek, önünü açmak, yâni boĢamak ise cefâsız olmalıdır. Veya vefa Ģartlarına riâyet
ederek sohbet hukukunu ikâme etmelidir. Asla hak ve hukuka tecâvüz etmemelidir. "Kim bunu yaparsa," yâni,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/631-632.
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eziyet, zarar vermek ve kadına cefâ vererek, hak ve hukuku tecâvüz ederse; "gerçekten o kiĢi nefsine
zulmetmiĢtir."
Çünkü Allahü Teâlâ hazretleri kıyamet gününde, zâlimin ve mazlumun yaptıklarına karĢılık verecektir. Zâlimin
hasenat (iyilik ve sevablarını) mazluma verecektir. Mazlumun seyyiâtını (günah ve kötülüklerini) de zâlime
verecektir.
Bundan dolayı baĢkasına zulmeden ve kötülük yapan kiĢi aslında kendisine zulmetmiĢ ve kendisine kötülük
etmiĢtir. BaĢkasına iyilik eden aslında kendisine iyilik etmiĢtir. Zâlimin zulmü elbette bir gün kendi nefsine
dönecektir. BaĢkasına değil... O gün kimse kimsenin vebalini yüklenmez. Bundan dolayı zâlim insan hakîkatte
kendisine zulmetmiĢtir. baĢkasına değil... Allahü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"Eğer güzellik yaparsanız, kendinize güzellik etmiĢ olursunuz; yok eğer kötülük yaparsanız, o da ona (yani o da
kendi nefsinize olmuĢ olur)"229
Sa'dî (k.s.) buyurdu:
Gücün yetse de mahlukatın gönül dünyâsını yıkma, kalb kırma!
Eğer bunu yaparsan aslında kendi kalbini kırmıĢ olursun.
"Sakın Allah'ın âyetlerini Ģaka yerine tutmayın," Yâni, ayetlerin zahirini okurken, mânâlarını düĢünmeksizin,
iĢaretlerini anlamak (tan mahrum), esrarının tahakkuku(ndan yoksun), hakîkatlarını araĢtırmadan. Kur'an-i
kerimin nuruyla nurlanmadan, vaazlarınden öğüt almadan, hikmet ve hükümlerini kabul etmeden, sâdece
âyetlerinin zahirini okuyarak onları eğlenceye almayın, demektir. ġöyle buyurmuĢlar:
"Vaiz Ģahin gibidir. Dirinin üzerine konar, ölüye değil..." Kalbi ölen kiĢi (kalbin ölmesinden Allah'a sığınırız)
vaazdan asla etkilenmez. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
"Siz bu gün Rabbinizden bir beyyine üzeresiniz. (Yâni size Ġslâm tam olarak açıklandı ve siz de Ġslâm
üzeresiniz.) Sizin içinizde iki büyük sarhoĢluk zahir olmadığı müddetçe... Onlar, maîĢet sarhoĢluğu ve cehalet
sarhoĢluğudur. 230
Bir Sabinin Hasan Basrî Hazretlerine Yol Göstermesi
Rivayet olundu: Bir defasında hac yolunda Hasan Basrî (r.h.) hazretlerinin bineği kayboldu. Hasan Basrî
hazretleri bir çocuğa rastladı. Ona sordu. Çocuk, onun bineğinin olduğu yeri tarif etti. Hasan Basri hazretleri
bineğini bulduğunda, çocuk ona sordu:
-"Ey Ģeyhî Ne yersin, ne giyersin?" O da:
-"Arpa ekmeğini yer ve yün giyerim."
-"Neden?"
-"Bunlar nefsimi kırmak içindir." Çocuk:
-"Helâl olduktan sonra istediğini ye ve istediğini giyPdedi. Çocuk yine sordu:
-"Nerede yatıp kalkarsın?" ġeyh buyurdu:
-"KamıĢtan yapılan hayma bir evde!" Çocuk:
-"Zulmetme! Ġstediğin yerde yat uyuP Hasan Basrî buyurdular:
-"Eğer çocuk olmasaydın senin dediklerini kabul eder ve hemen onlarla amel ederdim."
Çocuk tebessüm etti. Ve Ģöyle dedi:
-"Ben seni dünyâ iĢlerinde gaflet içinde görüyorum. Çünkü ben sana dünyalık ile ilgili (yani bineğin bulunduğu
yeri haber verdiğimde hemen) kabul ettin. Ama âhiretinle ilgili verdiğim haberleri kabul etmiyor ve sözümü
tutmaktan çekiniyorsunl Memleketine dönî Sana hac yokturî (yani bu halde gidersen haccın sır ve esrarına vakıf
olup nurundan istifade edemezsin) dedi.
Sa'dî (k.s.) buyurdular:
Adam o ki, kulak verdi söze ve bir pirin nasihatini yazdı. 231
Kadınları Tazyik Etmeyin
"Kadınları boĢadmız da
iddetlerini bitirdiler mi,"
Yâni iddet sürelerini bitirince... Burada bulûğ, sona ermenin hakîkatından ibarettir. Çünkü nikâh'tan sonra
zikredilen Ģeydir. Bu ise ancak, iddetin sona ermesiyle olur.
"Kendilerini tazyik (ve men) etmeyin." kelimesi, menetme, habsetme (alıkoyma) ve tazyîk etmek manasınadır.
Birinci hitab, kocalara, ikinci hitab ise velilerinedir. 232
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Sebeb-İ Nüzul
Rivayet olunduğu gibi: Bu âyet-i kerîme, Ma'kil b. Yesâr (r.a.) hazretleri hakkında nazil oldu. Ma'kil bin Yesâr
(r.a.). kızkardeĢi, Cemile'yi ilk kocası olan Ubeydullah bin Asım (r.a.)la bir araya gelmesini, yâni yeniden
kocasına dönmesine mani olmuĢtu. Ubeydullah bin Asım (r.a.), iddet süresi bittikten sonra, onu istemeye
gelmiĢti. Cemile (r.a.)'da ona dönmek istemiĢti. Ma'kil bin Yesâr (r.a.)'da bunların bir daha evlenmelerine mani
oluyordu. Bunun üzerine bu âyet-i kerîme indi. Ma'kil bin Yesâr (r.a.) bu ayeti iĢittiğinde Ģöyle dedi:
-"Ben burnumu yerlerde süründürür (nefsimi ayaklarım altına alıyor), kızkardeĢimi evlendiriyor ve Rabbime
bundan böyle itaat ediyorum!"
Âyetin mânâsı: Ey kocalar! Sizler eĢlerinizi boĢadığınızda, onların baĢkalarıyla evlenmelerine mani olmayın. Ey
veliler! Sizler de onları tazyîk etmeyin, zorlamayın ve menetmeyin.
Bu (Hitabın hem kocalara, hem velilere olması ve cemi sigasıyla gelmesi) sorumluluk ve zayıflığı gizli olmayan
Ģeylerdedir. Ancak bütün mahlükatın cümlesi. Allâhü Teâlâ hazretlerinin ilminde var olmaları hasebiyle tek bir
cemaat mesâbesindedirler. Bundan dolayı bâzısına olan hitab Ģekliyle burada, insanlara hitab etmek sahih oldu.
Yine baĢkaları, bir baĢkalarına yapmıĢ oldukları hitab ile seslenmek de sahihtir. 233
Kadın Kendisini Evlendirebilir
Belki ta'riz, daha önce birinci kocanın evlenmesinin caiz olmasıyla beraber, sürenin bitimiyle ilgilidir. Yine
zikredilen baskı, zorlama ve tazyiki defetmek içindir de...
Bu, kadınların kendilerini serbestçe evlendirmeyecekleri hakkında delil değildir. Bu âyet-i kerîme, kadınların
bizzat kendilerini evlendirebileceklerine delildir. Ancak burada, velileri baskı uygulamadan nehyetmektedir. Bu
nehiy, kadınlara gelecek olan zararı defetmek içindir. Çünkü kadınlar, her ne kadar kendi nefislerini
evlendirmeye kadir iseler de, lakin, kınanmak korkusu ve velilerinin kendilerinden iliĢkilerini kesme endiĢesini
taĢıdıkları için bundan kaçınmaktadırlar...
Denildi ki: Burada her iki hitâb da eĢler içindir. Çünkü erkekler, boĢadıklan kadınların evlenmelerine manî
oluyorlardı. Kadınların istedikleriyle evlenmelerine bırakmıyorlardı. (1/361) Bunu zulmen ve baskı yoluyla
yapıyorlardı. Cahiliyet döneminin gayret ve geleneklerine tâbi oluyorlardı.
(Kadınlara baskı yapmayın:)
"Kendilerini nikâh edecekler diye," Yâni, evlenmelerine mani olmayın. Bunda kadınların kendilerini
evlendirmelerinin sihhatma delâlet vardır. Yâni bu kavl-i Ģerîf, kadınların kendilerini evlendirebileceklerine
delildir. "Kocalarına,"
Eğer bunda yâni eĢler kelimesinden kadını boĢayan kocalar murad edilirse, bu ya eskiden olduğu halin
itibariyledir veya evlendikten sonra alacağı hâl (yani koca olması) itibariyledir. Eğer böyle değil ise, son hâl
itibariyledir. Buna göre mânâ: Eğer erkekler onlara koca olmak isterlerse, kadınlar, dilediklerine kendilerini
nikahlayabilirler. "RızalaĢtıkları takdirde,"
Yâni istekte bulunan kiĢi (koca) ve kadınlar... Bu cümle, "Kendilerini nikâh edecekler diye," için zarftır. Yâni:
RızalaĢtıkları vakit, kendilerini nikâh edecekler diye, demektir.
"Kendi aralarında,"
Bu kavl-i Ģerif, "RızalaĢtıkian takdirde," cümlesi için zarftır. KarĢılıklı rızânın geçerli olduğunu ve hükmünü
ifâde etmektedir.
"MeĢru surette (örfle)"
Burası, fiilinin failinden haldir. Yâni kadın ve erkek, sahih akit, caiz olan (ve verilen) mehir, güzel geçinmenin
lüzumu ve âdillerin Ģehâdetiyle, birbirlerinden razı oldukları halde evlenmelerine mâni olmayın, demektir.
"Maruf, Ģeriatta bilinen ve mürüvvetçe güzel görülen Ģeylerdir. Bundan, küfüvv, (dengi) olmayanla evlenmekten
menetmek ve mehr-i mislin çok altıyla evlenmeleri engellemek, baskı ve tazyik babından değildir... 234
Kuranı Kerim, Îmân Edenlere Öğüttür
Zikri geçenlere iĢarettir. Yâni, baskı ve mani olma konusunda size okunan emirler! Ey veliler ve kocalar?
Muhatablar cemi oldukları halde, hitab kefinin müfred gelmesinin sebebi, Ģu kabîl tevilden dolaydır: Bu, her biri
demektir. Hitab kefi, sâdece sözü, hâzırda olan kiĢilere tevcih etmek için olmasındandır. Bu durumda muhatabın,
müfred veya cemi olmasından kat-ı nazar edilir.
Onlara verilir bir öğüttür."
Yâni nehyeder ve emreder. "içinizden Allah'a ve âhiret gününe iymân etmiĢ olanlara."
Çünkü îmân eden kiĢi, Kur'ânı kerimden öğüt alır ve ondan faydalanır. "Bu, sizin (haliniz),"
Kur'anı kerim ile Öğüt almanız ve gereğiyle amel etmeniz,
233
234

Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/637.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/637-638.

"Sizin hakkınızda daha hayırlı."
Sizin için daha verimli ve daha menfaatlidir."daha hayırlı" ismitafdili, "ekin verimli oldu" mânâsındadır. Bu,
sevabı hakkettiklerine iĢarettir.
"Ve daha nezihtir (temizdir)."
Kötülüklerin hata ve günahların kirinden arındırır ve günahların pisliklerinden temizler.
Burada bilindiği için müfaddalün aleyh mahzûftür. Yâni: baskı, tazyik yapmak ve onları menetmekten daha
hayırlı ve daha temizdir, demektir.
"Ve Allah bilir."
Bunda bulunan, fayda, salâh, kurtuluĢ ve üstünlükleri tafsilatıyla Allah bilir.
"Siz bilmezsiniz." Sizin ilminiz kusurlu olduğu için. Çünkü mükellef olan kiĢi. bu tekliflerde (ilâhî emir ve
yasaklarda) bulunan salâh (ve faydalan) ancak icmâlî bir Ģekilde bilmektedir. Bunların tafsilâtı ona malûm
değildir. Yâni bunları tam tafsilât ve teferrüatiyle bilmemektedir. Allahü Teâlâ ise, kullarına emrettiği ve
nehyettiği hükümleri tafsilâtı ve hikmetleriyle bilip, kullarına beyan etmektedir.
Bir zerrenin bütün inceliklerinin ilmi ona gizli değildir... Ġnsanlar zerreyi anlamaktan aciz.
GörüĢünüzü terkedin. Aliahü Teâlâ hazretlerinin emirlerine ve nehiylerine imtisal edip bağlanın. Yapacağınız ve
terkedeceğiniz her iĢte, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket edin.
Bu Ģuna benzer: Anne-baba, çocuğunu, bâzı yiyeceklerden korur. Bâzı yiyecekleri, onun mizâc ve tabiatını
bozmasın diye ona yedirmezler. Anne-baba, o yiyeceklerin çocuğa dokunacağını bildiğinden, çocuğunu
hastalanmaktan korumak ister. Bu sâdece çocuğun iyiliği ve düzelmesi içindir. Oysa çocuk bunu bilmez.
ĠĢte Allahü Teâlâ hazretleri de, kitabında tümüyle hayır ve doğru olan Ģeyi bize öğütlüyor. Aynı zamanda
helâkımıza sebeb olabilecek ve bize zarar olan her Ģeyden bizi koruyor ve onları bize yasaklıyor.
Lakin nasihati iĢitmek ve can kulağıyla dinleyip kabul etmek, ancak akıl sahiplerine kolay gelmektedir.
Ġmam Gazâlî (k.s.) hazretleri buyurdular: Nasihat etmek kolaydır. Zor olan Ģey, onu kabul etmektir. Çünkü o
nasihat, hevâ ve hevesin zevklerine uyanlar için çok acı gelmektedir. Çünkü onların kalblerinde yasaklanan
Ģeylerin sevgisi vardır. Onlar nehyedilen Ģeyleri sevmektedirler.
Vaiz ancak hakikî bir mü'mine faydalı olabilir. O hakîkî mü'min Allahü Teâlâ hazretlerinin kitabında övdüğü Ģu
kiĢidir:
"Gerçekten mü'minler, ancak o mü'minlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, karĢılarında onun âyetleri
okunduğu zaman îmânlarını artırır ve rablanna tevekkül ederler. O kimseler ki, namazı dürüst kılarlar ve
kendilerine merzûk kıldığımız Ģeylerden infâk eylerler. ĠĢte hakka mü'minler onlar... Onlara rablarının yanında
dereceler var, bir mağfiret ve bir rızk-ı kerîm var.235
Ġbni Mesûd (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu: "Said (mutlu kiĢi,) baĢkasından vaaz (ve ibret) alandır." 236
Hikâye - İşittiklerimizde Duyarlılık
Sizin iĢittikleriniz konusunda misâliniz Ģu anlatılan hikâye gibi:
Adamın biri, bir kuĢ avladı. KuĢ ona:
-"Beni kesme! Bundan sana ne fayda gelecek? Beni serbest bırakırsan sana üç hikmet öğretirim. Bu hikmetlerin
hepsi de sana faydalıdır," dedi.
Adam. olur, dedi. KuĢu saldı. KuĢ hikmetli sözlerine baĢladı:
Birincisi: "Tahmînî olabilecek bir faydayı elde etmek için bilinen ve kafi olan faydayı terketme!"
Ġkincisi: "Muhal (meydana gelmesi imkânsız) olan bir Ģeyi tasdik etme"
Üçüncüsü: "YetiĢemeyeceğin Ģeye elini uzatma!"
Adam bu hikmet dolu sözleri düĢünürken, kuĢ uçtu. Biraz havalanınca adama Ģöyle seslendi:
-"Benim havsalamda (midemde) büyük bir cevher var. Eğer onu çıkarmıĢ olsaydın çok zengin olurdun!" dedi.
Adam olduğu yerden kuĢu tutmak için hemen havaya elini uzattı. KuĢ uzaklaĢtı. UzaklaĢırken Ģöyle seslendi:
-"Ey ahmak! O hikmetleri ne çabuk unuttun!
Sen beni serbest bırakarak, zannedilen bir faydaya nail olmak istedin ama, elindeki bilinen faydayı bıraktın ve
onun kârından mahrum oldun.
ġu anda sen (gökte uçan) ve kendisine asla ulaĢamayacağın bir kuĢa el uzatıyorsun.
Sen muhal (imkansız) olan bir Ģeyde beni tasdik ettin. Hemen bana inandın. Benim havsalama bir habbe veya iki
habbecik bir ġey ancak girebilir. Midemde büyük bir cevherin olmasına nasıl ihtimâl edilir." ĠĢte iĢittiklerinizde
siz böylesiniz. (1/362) 237
Şakîk-i Belhî
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Rivayet olundu: ġakîk-i Belhî (k.s.) hazretleri,238 önceleri iĢi ticâretti. Hıristiyanların ülkesine ticâret yapardı. Bir
gün Hıristiyanların emîri, kendisine:
-"Ne kadar müddet içerisinde buralara gelip memleketine dönüyorsun?" diye sordu. O da:
-"Üç ayda buraya geliyorum, üç ayda alacağımı alıyorum, üç ayda dönüyorum ve üç ayda mallarımı
satıyorumP'dedi.
O zaman, Melik, kendisine:
-"Senin bütün ayların bitti! Sen Rabbine ne zaman ibâdet ediyorsun?" diye sordu.
ġakîk-ı Belhî hazretlerinin kalbi bu sözlerden ürperdi. Bunlar, ona çok tesir etti. Bunun üzerine ticâreti bırakıp,
kendisini Ġbâdete verdi.
Tevfîk (Allah'ın baĢarı vermesi ve muvaffak etmesi) bir kiĢinin arkadaĢı olursa, o kiĢi, maksadına kavuĢuncaya
kadar, nice imtihanlardan geçse de devamlı mesafeleri kat eder. Mevlâ ile arasındaki engelleri kolaylıkla aĢar.
Bir kiĢide Allah'ın tevfikiyeti olmazsa, nefsiyle baĢbaĢa bırakılırsa, o kiĢiye, ne melâm {ayıplama ve tenkid)
fayda verir ne de kelâm tesir eder. 239
Efendimiz (S.A.V.)'Den İlim Ehline Kâfi Gelen Bir Öğüt
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin ümmetine verdiği nasihat ve öğütlerden biri de, Ģu mübarek hadîs-i Ģerîfleridir:
"Allahü Teâlâ hazretlerinin kulundan yüz çevirmesinin alâmeti, o kulun, mâlâya'nî (fuzûlî ve boĢ
iĢlerle) meĢgul olmasıdır. Bir kiĢinin ömründen bir saat bile, yaratıldığı Ģeyin (ibâdet ve ona taalluk eden
Ģeylerin) dıĢında geçse, elbette o kiĢi uzun zaman piĢman olmaya layıktır. Kim ki kırk yaĢını geçipte hayrı
Ģerrine gâlib olmazsa (iyilikleri, kötülüklerinden daha çok değilse) o kiĢi ateĢe hazırlansın. 240
Bu nasihat ilim ehline kâfîdir.
Sadi (k.s.) buyurdu:
Sen o sözü söyle, o iĢi yap ki, yarın piĢman olmayasın.
Nice sözler ve iĢler var ki, yarın piĢmanlık verirler sahibine.
Allâhım! Bizleri, kelâmının vaazlarıyla öğütlenen kiĢilerden eyle. Amin. 241
Çocuğun Bakımı
Meali:
Anneler evlatlarını emziğin tamamlanmasını isteyenler için iki bütün yıl emzirirler. Evlat kendisinin olana da,
emzirenlerin yiyecekleri, giyecekleri lâyıkıyla borç... Mâmâfîh herkes ancak vüs'una göre mükellef olur; ne
yavrusuyla bir ana, ne de yavrusuyla bir baba ızrar edilmesin.
Vârise düĢen de aynı borç. Eğer baba ve ana birbirlerinin müĢavere ve rızalarıyla memeden kesmek isterlerse
kendilerine günah yok. Ve Ģayet çocuklarınızı baĢkalarına emzirtmek isterseniz, vereceğinizi güzel güzel
verdikten sonra yine size günah yok. Bununla beraber Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah her ne yaparsanız
görür; basîrdir.233242
Tefsir:
Valideler (anneler)."
Yâni bütün anneler. Ġster boĢanmıĢ ve isterse evli olsun, bütün anneler, demektir. Çünkü, "Valideler (anneler)."
Lafzı umûmîdir, Tahsîs delili olmadığı için, bu lafzın umûmî mânâsı üzerine terki vâcibtir.
"Emzirirler."
Emir mânâsında haberdir. Yâni, emzirsinler, demektir. kelimesi, süt için memeleri emmek, demektir.
"Evladını (çocuklarını)" "evlâd" kelimesi, kelimesinin cemiidir. Bu da, erkek olsun, kız olsun, doğurulan tüm
çocuklar, demektir. 243
Annenin Çocuğuna Süt Vermesi
Buradaki emir mânâsı, mendûbluk ifâde eder. (Yâni annenin kendi çocuğuna süt vermesi mendûb'tur. Bunun)
Mendûb oluĢu da, çocuğun yetiĢmesinin anne sütüne bağlı olmasındandır. Çünkü anne sütü çocuğa diğer bütün
sütlerden daha elveriĢlidir. Anne Ģekfati diğer bütün Ģefkat ve sevgilerden daha tamam ve daha çoktur.
ġakîk-ı Belhî (k.s.) hazretlerinin doğum tarihi belli değildir. Tebe-i tabiîn ve evliyâ'nın büyüklerindendir. Ġbrahim Edhem hazretlerinin
talebesi, Hâtem-i Esâm'ın da hocasıdır. Ticâretle uğraĢırdı. 174 (M: 790) yılında vefat etti.
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Sonra mendûbluk hükmü, ancak çocuğun, anne sütüne muhtaç ve muztarip olmamasının takdiri üzerinedir.
Annenin çocuğuna süt vermesinin vacip olduğu yerler:
Eğer çocuk çaresiz olursa bu da:
1 - Çocuk annesinin sütüne çaresiz olursa,
2- Annesinden baĢkası bulunmazsa,
3- Çocuk kendi annesinin sütünden baĢka bir kadının sütünü emmezse,
4- Baba, süt anne tutacak maddî imkândan aciz ve yoksun olursa,
5- Ve bunlara benzer bâzı zorunlu hallerde, annenin kendi çocuğuna süt vermesi vacip olur.
Bu, açlıktan çaresiz bir hale gelen bir kiĢiye yemek yedirmek herkese vacip olduğu gibidir.
Bil ki, annelerin kendi çocuklarını emzirme hakkı vardır. Bu hak. annenin, çocuklarının babasının dıĢında baĢka
biriyle evlendiği zamana kadar devam eder. Eğer kadınlar boĢanmıĢ (ve baĢkalarıyla evlenmiĢ) iseler, o zaman
kocalarının hizmetleriyle uğraĢırlar. Bu durumda, lâyıkıyla çocuklarının emzirme, bakım ve terbiye iĢleriyle
meĢgul olamazlar.
Çünkü üvey evlat, üvey babadan zarar görür. Üvey baba, üvey evlâda, hep gadab ve göz ucuyla bakar ve ona hep
az infakta bulunur. 244
Çocuğun Süt Emme Müddeti
Çocuğun süt emme süresi:
"Ġki yıl," îki senedir. Senenin aslı, bir Ģeyin bir halden baĢka bir hale geçmesidir. Bir Ģey değiĢtiği zaman, baĢka
bir hale geçmiĢ demektir. Sene. birinci vakitten ikinci vakte geçmek, demektir.
îki bütün (sene)"
îki tam sene. Burada "iki bütün yıl" buyurularak, sene kelimesi, kemâl (bütün) 'sıfatıyla tekid edildi. Çünkü, o
zaman müsamaha (yani esneklik payı) olabilirdi. Çünkü: "Falancanın yanında Ģu mekânda iki sene ikâmet
ettim," denir. Halbuki, orada ya bir sene veya bir senenin bir kısmında ikâmet etmiĢtir.
"Evlatlarını, emziğin tamamlanmasını isteyenler için."
Emzirme hükmünün kendisine tevcih edilen kiĢiye beyândır. Sanki burada Ģöyle bir mukadder suâl vardır:
"Bu hüküm kimler içindir?" denildi: Bu mukadder suâle:
"Evlatlarını emziğin tamamlanmasını isteyenler için" diye cevap verildi. Bu kiĢi, sâdece anne olabileceği gibi,
anne ve babalar birlikte de olabilirler.
Bil ki, Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerine göre, emzirme müddeti, ikibuçuk yıldır.
Ġmâmeyne {Ġmam Ebû Yusuf ve Ġmam Muhammed hazretlerine) göre ise, iki senedir.
Ġmâmeyn, bu âyet-i kerîmeyi delil getirdiler. Bu husûsî halden sonra çocuğu emzirmek mübâh olmaz. Bunda
ihtilâf vardır...Çünkü süt, insanın bir cüzü (yani parçası) olduğu için, mübâh olması zaruridir. Zaruret kendi
miktarınca takdir olunur.
Imâm-i Âzam Ebû Hanife {r.h.) buyurdular: Bu âyet-i kerîme, süt ücretinin istihkakının müddetinin
belirtilmesine hamledilir.
Çünkü, emzirme müddetinde, babanın üzerine vermesi gereken süt ücretinin müddetinin iki sene olduğunda icmâ
vardır. Baba iki seneden fazla çocuk için süt ücreti ödemez. (Eğer süt anne çocuğu iki seneden fazla emzirirse, o
fazlalığın ücretini isteme hakkına sahip değildir.) Allahü Teâlâ:
"Eğer baba ve ana birbirlerinin müĢavere ve nzalanyla memeden kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur,"
buyurdu. Eğer iki senenin sonunda çocuğa süt vermek haram olmuĢ olsaydı:
"Eğer baba ve ana birbirlerinin müĢavere ve rızalanyla memeden kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur,"
kavf-i Ģerifinin olmaması gerekirdi.
Süt emmenin faydası, kendisiyle haramlığın sabit olmasıdır. Bu da Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerine göre,
otuz ayın içindeki emmedir. Otuz ayını doldurduktan sonra çocuğun emdiği süt haramlığa sebeb olmaz.
Ġmâmeyne göre ise, haramlığın kendisiyle sabit olduğu emiĢime, iki senenin içinde olan emiĢmedir. Ġki seneden
sonra meydana gelen emiĢmeden haramhk meydana gelmez.
imam ġafiî (r.h.) hazretlerinin mezhebi de budur... (Ġ/363)
Sonra muhakkak ki Ġmâm-ı Âzam Ebû hanife hazretlerine göre, bu âyet-i kerîmeden dolayı, iki seneyi
tamamlamak Ģart değildir. Yâni:
"Valideler evlatlarını emziğin tamamlanmasını isteyenler için iki bütün yıl emzirirler." Kavli Ģerifinde, süt emme
süresinin iki seneden noksan olmasına delâlet etmektedir.
Eğer onu tamam etmeyi murad etmiĢ olsaydı, nafakayı uzatırdı. Çocuğa zarar vermeksizin, süt iki seneden
noksan verilirse, anne iki sene çocuğa süt vermeye zorlanamaz. Yâni müddet geçmeden önce, çocuğu sütten
keserse, onu yemekle beslerse, bu süt vermek olmuĢ olmaz. Her ne kadar süte ihtiyacı olmasa da, yine süt
emerse, onunla haramhk sabit olur. Bu, Ġmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerinden gelen bir rivayettir. Fetva buna
göredir. Ez-Zeyleî bunu zikretti. Sonra, "Valideler (anneler)" ilh... Kavli Ģerifîyle, çocuk için iyi olabilecek
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hususa riâyet etmeyi anneye emrettiği gibi, bunu babaya da anne (kadının) haklarına riâyet etmeyi vasiyyet etti.
Baba, anneye iyi bakmalı ki, anne çocuğa iyi bakabilsin. Babaya, iyilikle ve örfe uygun olarak anneye yedirmesi
ve giydirmesi emrolundu. Bu maruf, ister bir Ģart ve akit (sözleĢme) ile çizilmiĢ hudutlu olsun, isterse mahdut
olmasın, aynıdır. Örf tarafına bakılır. Çünkü baba, süt annenin yeme-içme, giyim-kuĢâm gibi ihtiyaçlarını kâfi
derecede karĢıladığı zaman, ücretin takdir edilmesinden müstağnî olmuĢ olur. Bundan dolayı Allahü Teâlâ Ģöyle
buyurdu: "Evlat, kendisinin olanın üzerinedir." Yâni, çocuğun kendisi için doğduğu kim ise, o da babadır.
Burada Allahü Teâlâ hazretleri: "Babanın üzerinedir" buyurmadi ki, evlâdın babalar için olduğu bilinsin diye...
Çünkü kadınlar, çocukları, kocası için doğururlar. Bundan dolayı çocuklar, babalarına nisbet edilirler. Annelere
nisbet edilmezler. 245
Rivayet Olundu:
Me'mûn bin ReĢîd, hilâfeti istedi. HiĢâm ibni Ali, kendisini ayıpladı. Ona:
-"Bana ulaĢtığına göre, sen halifeliği istiyormuĢsun? Nasıl olur da sen halifeliğe layık olursun? Halbuki sen, bir
cariyenin oğlusun?" dedi. Me'mun bin ReĢîd:
-"Ġsmail Aleyhisselâm, bir cariyenin oğluydu. Ġshâk Aleyhisselâm da hür bir kadının oğluydu. Allahü Teâlâ
hazretleri, Ġsmail Aleyhisselâm'ın soyundan, Âdem Aleyhisselâmın evlâdının en hayırlısı olan Efendimiz (s.a.v.)
hazretlerini çıkarttı (yarattı);" dedi ve sonra Ģu Ģiiri okudu:
Hiçbir gencin annesi, rumdur, kapkara bir siyâhîdir diye ayıplanmasın. Çünkü insanların anneleri kaptırlar.
Çocuklar, o kaplara konulur. Çocuklar için babalar Önemlidir.
Ûd'un aslı bir çalıdır demeyin. Ġyi görl Onda müstesna bir güzellik vardır.
"Emzirenlerin (kadınların) yiyecekleri, giyecekleri."
Yâni annelerin rızıkları. Anneler, evlatlarına süt verdikleri zaman elbiseleri, babaların üzerinedir. Yine
sütannelere verilecek olan süt ücreti de babaya aittir. Çünkü süt anneler, bedenlerini kapatacakları Ģeylere
muhtaçtırlar. Çünkü çocuk, süt ile beslenmektedir. Bu süt ise, ancak annenin gıda almasıyla hâsıl olur. Kadın
ayrıca tesettüre (örtünmeye de) muhtaçtır. Bu yâni yeme ve örtünme zarurî ihtiyaçlardır.
"Maruf ile (lâyıkıyla)"
Hâkimin kâfi gördüğü ve kadına, ihtiyaçlarını karĢılayacak ölçüde verilir.
Suâl: Eğer denilse ki: Kadınla erkek arasında zevciyet bakî (halen devam) ettiği zaman, zaten kadın, nikâh
sebebiyle nafaka ve giyime müstahaktır (haketmiĢtir). Kadın ister çocuk emzirsin ister emzirmesin onun bu
hakkı vardır. Bu hakların süt vermeğe taalluk etmesinin sebebi nedir?"
Cevâb: Deriz ki: Nafaka ve giyecek kadına temkin karĢılığı verilmektedir. Kadın emzirme iĢiyle uğraĢırken,
kocasının hizmeti için vakit bulmada zorluk çeker. Öyle zannedilir ki, kadının çocuğu sebebiyle ihmali, onun
nafaka ve giyeceğini temin etmeyi ortadan kaldırır düĢüncesi bâzılarının akıllarına doğabilir. ĠĢte Allahü Teâlâ
hazretleri bu âyet-i kerimeyle, bu yanlıĢ vehmi ortadan kaldırarak, kadın çocuğu emzirmekle ilgilense bile,
yiyecek ve giyeceğinin kocasına ait olduğunu beyan etti. Bu, Vâhidî'nin "El-Basît" isimli kitabında
söyledikleridir.
"Maamâfih herkes ancak vüs'una göre mükellef olur;"
Teklif, ilzam manasınadır, yâni mecbur bırakmak demektir. Emri tekellüf etmenin mânâsı, eserinin zahir
olmasıdır. kavl-i Ģerîfı, ikinci mefûldur. Çünkü, "Teklif etti" fiili iki mefûle müteaddidir.
Sanki Ģöyle denilmiĢtir: "Neden annelerin (kadınların) durumlarıyla ilgili iĢleri, onların kendilerine
yüklenilmemektedir? Niçin hüküm burada maruf ifadesiyle kayıtlandı?"
Buna Ģöyle cevap verildi: Kadınlar bünyeleri bakımından zayıf olduklarından, kazanç elde etmek için güçleri
musâit değildir. Kocalarının hizmetinde olduklarından zamanlan yoktur. Eğer kadınların geçimleri kendilerine
bırakılsaydı, bu aciz olanı zora koĢmak olurdu. Yine bu geçimi kocalara marufun hilâfına verilecek olsa bu da
aciz olanı zora koĢmak olur.
"Yavrusuyla bir ana ızrar edilmesin (zora sokulmasın)."
Bu nehyedildi. kelimesinin asli; Ģeklindedir. Bunun iki türlü okunuĢu var:
1- Birinci (rı'nın) kesresiyledir. Bu durum da, kadın fail olur.
2- Bu kelime eğer (rı harfinin) fethasıyla okunursa, o zaman kadın mef ûlü bin olur. Zarar kendisine gelmiĢ olur.
Birinciye göre mânâ Ģöyledir: "Anne, baba sebebiyle çocuğa zarar vermesin," demek olur. Yâni çocuğa zarar
ulaĢtırmanın sebebiyle demektir. Bu, kadının çocuğunu emzirmekten imtina etmesiyle olur. Baba kendisine
nafaka ve giyimde geniĢlik yaptığı halde kadın çocuğu emzirmeyip, babanın üzerine bırakmasıyla o!ur.(l/364)
"Çocuğuyla baba ızrar edilmesin." Yâni baba, çocuğu, anneden koparmakla anneye zarar vermesin. Çünkü
anne çocuğu yanında alıkoymak ister ve annenin çocuğa muhabbeti Ģiddetlidir.
Ġkinci durumda yâni, (rı harfinin) fethasıyla okunursa mânâsı Ģöyle olur: Baba, çocuğu, anneden koparmakla
anneye zarar vermesin. Baba da çocuğundan dolayı zarar görmesin. Yâni. anne babanın üzerine çocuğu atmakla
babaya zarar vermesin.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/645-647.

Görüldüğü üzere her iki mânâ da bir Ģeye râcidir. 0 da anne ve babadan her birinin, çocuk sebebiyle diğerine
kızmaması, düĢmanlık gütmemesi ve ona zarar vermemesidir.
Ayet-i kerîmede çocuğun her ikisine birden izafe edilmesi, iki tarafın da çocuk için Ģefkatli davranmalanndandır.
Çünkü çocuk ikisine de yabancı değildir. Ayrıca anne ve baba, çocuğun geliĢmesinde, yetiĢmesinde, terbiye ve
eğitiminde beraber olmaları konusunda uyarılmıĢlardır. Anne ve babanın çocukları sebebiyle zarara uğramaları
doğru olmadığı gibi, çocuğun da anne ve babasından dolayı zarara uğraması doğru değildir. 246
Mahremin Nafakası Vaciptir
"Vârise düĢen de,"
Babanın ölümüyle sabinin vârislerine gereken, yâni babanın olmamasıyla sabinin veraseti zamanında, çocuğun
vârislerine zî rahm, yâni sabîle evlenmeleri caiz olmayan yakın akrabalara düĢen, demektir. Bütün vârislere
değil. Vârislerden biri bu iĢi görür. Vâris ister, zi rahm olsun, olmasın farketmez. Vâris ister erkekten olsun,
isterse kadından olsun, farketmez.
"Aynı borç (bunun misâlidir)."
Yâni, tıpkı babanın üzerine vacip olanların aynıdır. Rizık, giyim ve kuĢam ve süt anne ücreti...
Bizim yanımızda (Hanefî mezhebine göre) mahremlerin yâni nikâhları caiz olmayan yakın akrabaların nafakası,
bu âyet-i kerîmeyle vâcibtir. 247
Çocuğu Sütten Kesmek
"Eğer isterlerse," Yâni, anne ve baba isterlerse.
"Memeden kesmeği,"fasl" kelimesi, sütten kesmek, demektir. Sütten kesmeye VUoi "fisâl" adı verildi; çünkü
sütten kesilmekle çocuk anne sütüyle almıĢ olduğu gıdadan ayrılıp, anne sütünden baĢka gıdalarla beslenmeye
baĢladığı yeni bir döneme girmektedir. "fısâl" yâni "sütten kesilmek", manasınadır. Buna göre mânâ: Henüz,
çocuk iki yaĢını tamamlamadan önce, sütten keserlerse, sütten kesme iĢi de sâdır olsa:
"Ġkisinin rızalanyla,"
Yâni anne ve babanın her ikisinin rızalarıyla olursa... Sâdece Ġkisinden birinin rızasıyla değil. Anne ve babadan
sâdece birinin sütten kesmesiyle olmaz. Çünkü bundan küçük çocuk zarar görebilir. Belki de kadın çocuğu
emzirmekten usandığı için bunu istemiĢ olabilir. Veya baba, kadına verdiği ücrette cimrilik ederek kısıntıya
gidebilir. Bu sütten kesilmeyle meydana gelen gıdasızlık çocuğun zihnî ve bedenî geliĢmesine zarar verebilir.
"Ve müĢavere,"
Çocuk iĢlerinde müĢavere etmeleri... Anne ve baba çocuğun sütten kesilme iĢini, aralarında konuĢarak, müĢavere
ederek, çocuğun durumunu inceden inceye araĢtırıp, düĢünürler (ve konunun uzmanı olan doktorlardan bilgi
alarak) bir karara bağlayabilirler.
"müĢavere etmek," kelimesi,meĢveretten gelir. MeĢveret, müsteĢardan (danıĢılan kiĢiden) görüĢü çıkarıp
almaktır.
Bu âyet-i kerîme'de çocuğun sütten kesilme kararı, anne ve babanın ittifakı Ģartına bağlanıldı. Çünkü babada
velayet hakkı ve yetkisi var; anne de ise Ģefkat, acıma ve anne sevgisi var. Ayrıca anne, babaya göre çocuğun
durumunu daha iyi bilir.
"Kendilerine günah yoktur."
Yâni bu sütten kesme iĢinde bir günah yoktur. Anne ve baba, gereğince araĢtırma ve incelemeden sonra çocuğun
sütten kesilmesinin, çocuk için daha elveriĢli ve daha uygun olduğu içtihadında bulunup, bu konuda düĢünce tam
kafalarına yerleĢir ve birbirlerinin rızalarıyla karar verirlerse, onların çocuklarını sütten kesmelerinden dolayı
kendilerine bir günah ve sakınca yoktur. Çünkü bu durumda, hatâda ittifak etmeleri yâni yanılmaları çok az olur.
ĠĢin özeti: Ġster iki seneden fazla sürsün, otuz aya kadar emzirme devam ettirilmiĢ olsun, isterse bundan daha az
bir sürede olsun; çocuğun sütten kesilmesinde, her ikisi için de bir günah ve vebal yoktur. Yeter ki, her ikisi
birlikte çocuk için en iyi olan Ģeye karar vermiĢ olsunlar. 248
Süt Anne Tutmak
"Ve Ģayet isterseniz." Ey babalar! "Emzirtmek," Süt annelere isterseniz.
"Evladınızı," Birinci mefûl mahzûftur. Çünkü "emzirtmeyi istemek" fiili kendiliğinden (manâsından dolayı) iki
mefûie müteaddîdir.
Mesela:
Sülâsî mücerredden: "Çocuk annesini emdi babından: "Kadınçocuğunuemzirdi."babından: "Ondan çocuğu
emzirmesini istedim, "denir. (Çokharf, çokmânâ'ya delâlet eder.)
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/647-650.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/650.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/650-652.
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Bâzı nahiv âlimleri tarafından: ikinci mefûie harf-icer ile müteaddî olur, denildi. Buna göre bunun takdîri: JsıyJÜ
"Evlâdınız için," demektir. Yâni: Ey babalar! Eğer siz çocuğunuz için, süt anne tutmak istediğiniz zaman:
"(Yine) size günah yoktur"
Yâni çocuğu emzirmek istemenizde size bir günah yoktur.
Bu kavl-i Ģerîfte; babanın çocuğa süt anne tutabileceğine ve asıl anneyi çocuğa süt vermekten men edebileceğine,
delâlet vardır.
"Teslim ettiğiniz zaman (verdiğiniz takdirde)"
Süt annelere"Vereceğinizi (ücretlerini)"
Vermeyi istediğiniz Ģeyleri, demektir. ġu âyet-i kerîmede olduğu gibi: "îmdi Kur'an okuduğun vakit evvela
Allah'a sığın; o racîm Ģeytan'danî"249 Yâni okumak istediğiniz zaman, demektir.
Bu câr ve mecrûr, fiiline taalluk etmektedir. Yâni. Ģer'an güzel ve örf bakımından da kabul edilebilir bir Ģekilde
olan ücret olmalıdır. Yoksa burada geçen teslim olayı, bu iĢin sıhhat ve cevazı için Ģart mânâsında bir teslim
değildir. Belki en uygun ve layık olanı vermek mendûbtur. Eğer süt annelere verilmesi gereken ücret, hemen
peĢin verilirse, bu, çocuğun iĢleriyle ilgili hususların yapılmasında daha iyi olur. 250
Sütün İnsan Tabiatı Ve Huyundaki Tesiri
Denildi ki, burada geçen; "Maruf ile" kelimesinden murad, ücretin helâl maldan olması lâzımdır. Çünkü süt
veren annenin yediği helal olduğu zaman bu, çocuk için daha faydalıdır ve çocuğun sâlih olmasında iyiliğe daha
yakın ve etkilidir.
(Salihler) buyurdular: Âdet bakımından geçerli olan Ģey, süt anne tutan kiĢilerin, süt anne olarak tutmuĢ oldukları
kadınların güzel ahlak ve hayrının, Ģerrinden çok olmasıdır.
Bundan dolayı Ģöyle denildi: Çocuğu, sâliha, temiz ve kökü sağlam olan bir kadın emzirmelidir. Zîrâ ahmak
kadının sütü, çocuğa sirayet eder. Ve bu ahmaklık mutlaka bir gün ortaya çıkacaktır. Hadîs-i Ģerîfte Ģöyle
buyuruldu: 251
"Süt tabiat (ve huy)lan değiĢtirir." 252
Helal süt (Hikâye)
ġeyh Ġbni Muhammed el-Cüveynî (r.h.) 253 bir kere evine geldiğinde, oğlu Ġmam Ebü'l-Meâlfnin, anasından
baĢka bir kadından süt emdiğini gördü. Hemen çocuğu kadından aldı. BaĢını ters döndürdü ve birkaç defa
karnına elini sürerek, parmağını ağzına soktu ve o sütü çıkarttı. Bunun sebebini soranlara:
-"Bu çocuk anasından baĢkasının sütünü emmekle tabiat ve huyu bozulmasın," buyurdu.
Sonra oğlu büyüdü. Devrin büyük âlimlerinden biri oldu. Ġlmî münazaralarda isabet edemediği zamanlar, babası
ona Ģöyle derdi:
-"Bu tutukluluk, o emmenin kalıntılarındandırl"
"Bununla beraber Allah'tan korkun."
Yâni, çocuklar ve süt annelerinin durumlarıyla ilgili olarak zikredilen hükümlere riâyet etme bakımından
Allah'tan korkun.
"Ve bilin ki, Allah her ne yaparsanız görür; basîrdir."
Bundan dolayı sizi cezalandırır, (iyi ve kötü yaptıklarınızın karĢılığını size verir.) Bunda gizli olmayan aĢikâr,
tehdit ve azarlama vardır.
Hüseyin el-KâĢifî buyurdular: Mühim olan cam kabının içine konulan Ģeydir. Temiz camın içine kirli mayiler
konulursa, o da kirlenir, necis olur. Onun için sen vera' ve takva elbisesini giy; eğer korku makamına yükselmek
istiyorsan... Sen takva elbisesini giy. Çünkü pislik kendi kendini yıkayamaz. 254
Beşerî Münâsebet Ve Halkla İlişkilerde Merhamet
Bu âyet-i kerîme, insanlarla beraber yaĢamanın, sohbet, iletiĢim ve beĢerî iliĢkilerin kaidelerini, güzel ahlakın
büyüklüğünü ve toplu yaĢamanın hükümlerine Ģamildir.
Hatta bu âyet-i kerîme, rahmet, Ģefkat ve sevgiyi bütün mahlûkata yaymanın gerekliliğini iĢaret etmektedir. Zîrâ:
Ġmam Ebü'l-Meâlî,
Ġranlı büyük islam alimi olup. beĢinci ve altıncı asır alimlerindendir. Beyânü'1edyân kitabının yazarıdır. Bu eser, din ve mezhebler tarihi ile ilgili en eski eserdir. Farsçadır.
"Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.255 Evlâdını öpmediğini zikreden birine, Efendimiz (s.a.v)
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En-Nahl: 16/98,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/652-653.
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ġeyh Ġbni Muhammed el-Cüveynî (r.h.) Ġmam Ebu'l-meâli'nin babası olup taKva sahibi büyük alim..
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hazretleri Ģöyle buyurdular:
"Muhakkak ki, Allahü Teâlâ hazretleri, rahmet (acıma duygusunu) ancak Ģakî (kötü) kiĢinin kalbinden
sokup çıkarır. 256
Hadîs-i Ģerîfte Ģöyle buyuruldu:
"Evlâd sevgisi, Cehennemden (azabı örten) bir perdedir. Evlâda iyilik yapmak, sıratı geçmeye vesîledir. Ve
evlâd ile beraber yemek yemek, (Cehennem) ateĢinden beraattir 257
Hadîs-i Ģerîfte buyuruldu:
"Dört nafakadan dolayı,' Allahü Teâlâ'hazretleri, kulunu hesaba çekmez.
1 - Anne ve babasına harcadığı nafaka,
2- Ġftarı için harcadığı,
3- Sahuru için harcadığı,
4- Ailesi (çoluk çocuğu ) için harcadığı nafaka. 258
Hayvanlara Şefkat Ve Merhamet
Hadîs-i Ģerîfte Ģöyle buyuruldu: tümdeki kaynaklarda bulamadım, tlımdekı kaynaklarda bulamadım.
"Günün birinde bir adam yolda yürüyordu. Susuzluğu arttı. Su ararken bir kuyu buldu, içine inerek (su) içti.
Sonra (dıĢarı) çıktı. Ne görsünî Dilini çıkarıp soluyan bir köpek... Susuzluktan (yaĢ) toprak (Iar) i yiyordu.
Adam;
-Bana gelen susuzluğun benzeri bu köpeğe de ulaĢmıĢtır; dedi ve hemen kuyuya indi. Mestine su doldurarak,
sonra ağzı ile tutup yukarı çıkardı ve köpeği suladı. Allah onun (bu ameli) için Ģükür olarak kabul edip, onu
yarlığadı (ona mağfiret etti.) Ashab (sordu):
-Ey Allanın Resulü, hayvanlar (ı bakıp korumakta) da bizim için bir ecir var mıdır? Dediler. Rasûlüllah (s.a.v.)
Hazretleri:
-"Her canlı ciğer sahibinde ecir vardır." buyurdular. 259
BaĢka bir hadîs-i Ģerîf:
"Günahkar bir kadın sıcak bir gün bir kuyunun etrafında dolaĢan bir köper gördü. Susuzluktan dili dıĢarı
çıkmıĢtı. Kadın onu suladı ve o sebeple günahları affedildi. 260
Ġmam Buhârî hazretleri bu hadîs-i Ģerîfi Ģöyle (değiĢik lafızlarla) rivayet etti:
"Günahkâr ve kötü bir kadın, (örülmedik) bir kuyunun baĢında bir köpeğe rastladı. Soluyor ve susuzluk onu
öldüreyazmıĢtı. Kadın (ayağından) mestini çıkarttı. Mestlerini baĢ örtüsüne bağlayıp, suya bıraktı. Mestleriyle su
çıkartıp, köpeğe su verdi. SusamıĢ olan bu köpeğe su vermesinden dolayı, Allah kadını bağıĢladı. 261 262 263
Kul Tevbe Etmezse Bile, Allah Yine Onu Bağışlayabilir
Bu hadis-i Ģerif, büyük günahların tevbesiz olarak atfedilebileceğine delildir. Kul, günahlarından tevbe etmezse
bile, Allahü Teâlâ hazretleri, dilediği kulun günahlarını bağıĢlayabilir. Bu hadîs-i Ģerîf, bunun en güzel delilidir.
Ehli sünnet vel-cemaat'in mezhebi budur.
Yemeğe ve gıdaya muhtaç olan birine yemek yediren kiĢi, sevabı ve âhirette mükâfatı hak eder. Akıllı kiĢiye
gereken Kitap ve sünnetle amel etmesidir. kadın, ölesiye kadar hapsettiği bir kedi sebebiyle azap olundu da bu
yüzden Cehenneme girdi. Kediyi hapsettiği vakit; onu doyurmamıĢ, su vermemiĢ, yerdeki, haĢeratı bile yemeye
bırakmamıĢtı264
Kocası Ölen Kadın Dört Ay Ongun Bekler
Meali:
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ilave: Birgün Seyyid Ahmed Rufâî Hazretlerimin paltosunun eteğinde evin kedisi gelip uyudu. Namaz vakti geldi. Müezzinler ezan
okudular. Namaza gitmesi gerekiyordu. Kediye baktı mıĢıl mıĢıl uyuyordu. Bir müddet kediyi Ģefkatle seyretti. Kediyi uyandırmaya
kıyamadı. Namaza gitmesi gerekiyordu. Kedinin uyanmayacağını anlayınca, Kedinin paltosunda kapladığı kadar yeri kesti. O hali ile kalkıp
namaza gitti. Geldiğinde kedi uyanıp oradan gitmiĢti. Kesik parçayı alıp, paltosuna yamadı
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Ġçinizden vefat edip de arkalarına kadın bırakanların zevceleri, nefislerini dört ay, on gün bekletecekler;
iddetlerini bitirdiler mi, artık kendi haklarında meĢru olarak ihtiyar edecekleri hareketten size mesuliyet yok.
Allah her ne yaparsanız habîrdir (haberdardır).234
Kadınlara namzetliği çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda da size bir beis yoktur. Allah biliyor ki, siz
onları mutlaka anacaksınız; ancak, kendileriyle bir gizliye va'dleĢ-meyin, yalnız meĢru bir söz söylemeniz
baĢka... Farz olan iddet, sonunu bulmadıkça da, nikâhın akdine azmetmeyin. Muhakkak Allah gönlünüzde ne
varsa bilir, bunu bilin de 0 ndan hazer edin (sakının), hem de bilin ki, Allah gafur, halimdir.235 265
Tefsir:
Ġki?"Ġçinizden vefat edenler," Yâni ölenler, ölümle ruhları alınanlar, demektir. "ölenler" fiiili, iĢ (ye harfinin)
fethasiyla da okundu. Yâni, ecelleri ve ömürleri fevt olanlar demektir.
kelimesinin aslı, bir Ģeyi tam ve kamilen almaktır. "ġeyi tam olarak aldı," denir. Hiç bırakılmadı. Ölen, kiĢinin
de ömrü alındığı ve hiç bırakılmadığı için vefat etti, denir.
"Arkalarına kadın bırakanlar,"
Yâni arkalarında kadınlar terkedenler. kelimesi,"eĢ" kelimesinin cemiidir. Nikahlanan kadına, hem ve hem de
denir. Bu kelimenin müzekker (yani te'siz gelmesi) daha çoktur. Allahü Teâlâ hazretleri buyurduğu gibi:
"Yâ Ademî Sen ve zevcen, Cenneti mesken edin...266kelimeleri, müzekker sîgasma göre, diye cemilendiği gibi;
müennes sîgasma göre, diye de cemiienir. Ġkisi de evli kadınlar demektir. Arkalarında zevce bırakıp ölenlerin
hanımları:
"Nefislerini bekletecekler;" Buradaki (be harf-i cerri) ta'diyet içindir. Kocalarının ölümlerinden intizâr edip
bekletirler (be harf-i cerri)nin ta'diyet için olması, mübtedânın ait (ilgi yâni zamirsiz) kalmaması içindir.
"Dört ay, on gün,
Yâni bu müddet içinde, iddetleri bitmeden evlenmesinler, demektir. Burada geçen, "on" kavl-i Ģerîfi, "on gün"
demektir. Burada kelimesinin müennes gelmesi, geceleri itibariyledir. (Burada kelimesinde o te harfinin olmayıĢı
onun müennes olduğuna alâmettir)
Araplara göre, tarih geceden baĢlar. Onlara göre ayın evveli yâni baĢlangıcı gecedir. Gündüzler geceye tâbidir.
Kocalardan sonra kadınların iddet sürelerinin dört ay on gün olarak takdir edilmesinin hikmetlerinden biri Ģudur:
Cenin eğer erkek ise, genellikle üç ayda hareket eder.
Cenin eğer kız ise, dört ayda hareket eder.
Burada en uzak olan süre itibâr edildiği gibi, ona on gün de ziyâde kılındı. Bu ziyâdelik olayın tam zahir olması
ortaya çıkması içindir. Yâni, bu on günün eklenmesiyle rahmin boĢ olduğu ve rahim'de çocuk olmadığı kesin
olarak anlaĢılmıĢ olur. Zîrâ bebeğin baĢlangıçtaki hareketlerini annesi hissetmemiĢ olabilir.
Ġslâm'dan önce iddetin süresi tam bir yıldı. Yâni kocası ölen bir kadın bir yıl süreyle beklemesi lâzımdı. Bu süre
içinde ikinci bir kocaya varamazdı. Bu âyet-i kerîmeyle bu hüküm neshedilmiĢ oldu.
Hâmile kadınlar hariç... Hamile olan kadının iddeti hamlini doğurmasıdir. Allahü Teâlâ buyurdu:
"Yüklülerin (hamilelerin) ise ecelleri (iddet süreleri) hamillerini vazı etmeleridir (doğum yapmalarıdır).267(1/366)
Cariyeler böyle değildir. Cariyelerin kocaları vefat ettiği zaman iki ay beĢ gün iddet beklerler. Selefin icmâlanyla
cariyelerin iddetleri hür olan kadınların yarısıdır.
"Ġçinizden vefat edenler," kavl-i Ģerifinde hitâb, mü'minlerle beraber. olmasından dolayı, hitabın bütün
Ģekilleriyle mü'minlere mahsûs olması gerekir. Yâni mü'mine hür ve câriye olan kadınlar içindir. Ama kitâbiyye
olan yâni yahudî veya hıristiyan kadınlara zikredilen bu iddet gerekmez.
"Ġddetlerini bitirdiler mi"
Yâni iddet süreleri bitip sona erince, ("Size mesuliyet yoktur.)
Bu hitâb, hâkimlere ve sâlih müslümanlaradır. Zîrâ eğer kadınlar, bu iddetleri içerisinde evlenecek olursa, gücü
yeten her bir müslümana düĢen, onlara mâni olmaktır. Eğer buna gücü yetmiyorsa, bu konuda sultandan (devlet
gücünden) yâni hâkimlerden yardım alması gerekir. Yâni o kadını ve onunla evlenmek isteyeni gidip kadıya
Ģikâyet etmesi lâzımdır. "Kendi haklarında ihtiyar edecekleri hareketten,"
Ġddet içerisinde haram olan, süslenme, kendisiyle evlenmek isteyenlere kendilerini süslü püslü göstermeleri ve
evliliğe taalluk eden Ģeyleri kendi kendine yapmasında size bir vebal yoktur.
"MeĢru olarak," fiilinin failinden hâldir. Yâni, Ģer'an yasak ve haram olmayan bir Ģekilde bürünüp
davranmasında, demektir.
"Allah her ne yaparsanız
habîrdir (haberdardır)." Dolayısıyla buna göre size ceza ve mükâfat verir. 0 halde emrolunduğunuzun aksi bir
Ģey yapmayın. Fârisî beyt: Her kim, Allah'ın emrine âsî olursa,
0 kiĢi, Allah'ın kahrına düçâr olur. 268
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/658.
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Kocası Ölen Kadının Yası
Bil ki, bu âyet-i kerîmede geçen, beklemekle emredilmekten murat, burada nikâhtan yâni evlenmekten imtina*
etmek demektir. Kocasının vefat etmiĢ olduğu evlerinden dıĢarıya çıkmamak ve süslenmekten imtina etmektir.
Yâni kelimesinin mânâsı:
1 - Evlenmemek,
2- DıĢarıya çıkmamak,
3- Süslenmemektir.
Bu lafız mücmeldir. Çünkü burada kadının hangi Ģey için bekleyeceği beyân edilmemiĢtir.
Ancak biz, nikâh etmekten imtina etmesi gerekli olduğunu söylüyoruz ki, bu kelimenin bu mânâları içinde
toplamasından dolayıdır.
Ama evinden çıkmasının yasak olması ise vaciptir. Ancak, zaruret ve ihtiyaç halleri hariç.
Süslenmeyi terketmesi de, vaciptir. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdu:
"Allah'a ve âhiret gününe iman eden, bir kadının, herhangi bir ölü üzerine üç geceden (yani üç günden) fazla yas
tutması helal olmaz. Ancak, eğer ölen kocası ise, dört ay on gün yas tutar. 269
Iddet süresince, kadına evlenmek haram olduğundan dolayı yas tutmak (yani süslenmemek) vacip oldu. Bu süre
içerisinde kadın, evlilik (koca) arıyormuĢ gibi olmamak için süslenmemelidir. Kadın, nikâh nimetini kaybettiği
için üzüntüsünü izhâr etmelidir. Nikâh nimeti sebebiyle kocası onun geçimini sağlamıĢ, baĢkasına muhtaç
bırakmamıĢtır. Nafakasını ve kalacağı meskenini temin etmiĢtir. 270
İslâm'da Yas
Ölü için üç gün yas tutulur. Yas tutmanın süresi üç gündür. Eğer kadın kocasından baĢkası için, yâni babası,
annesi, kardeĢleri veya herhangi bir yakını için yas tutuyorsa, ancak üç gün yas tutabilir.
Üçüncü günün sonunda kadın (ve yas tutan erkekler) koku sürünürler. Yas, üçüncü günü geçmemiĢ olsun diye...
Eğer üçüncü günün bitimine doğru koku sürünmezlerse, dört gün yas tutmuĢ olurlar.
Eğer kadın dördüncü gün koku sürünürse, yası dördüncü güne sarkıtmıĢ olur. Yâni dört gün yas tutmuĢ olur. Bu
haramdır. Yâni bir kiĢinin (üç günden fazla olarak) dört gün yas tutması haramdır.
Sünnet olan yas Ģekli
1 - Câhiliyet âdetlerinden sakınmalı,
2- Üstünü baĢını yırtmamalı,
3- Yanaklarını dövmemeli,
4- Yüzüne vurmamalı,
5- BaĢına vurmamalı,
6- Saçını traĢ etmemeli (ki, arabların âdetlerindendir.)
7- Saç örüklerini veya bir tutamını kesmemeli, bu acemlerin âdetidir.
8- Bağırmamalı,
9- Sesli ağlamamak.
10-Yüksek sesle inlememeli.
11 - Ölünün ardından mersiyeler söyleyip, baĢkalarını ağlamaya sevketmemeli.
12- Ve bunlara benzer kitap ve sünnete uygun olmayan hâl ve hareketlerden kaçınılmalıdır.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, yas tutarken bu gibi hareketlerde bulunanlardan uzaktır, beridir... Çünkü bunlar
câhiliyet döneminin âdet ve gelenekleridir. ĠĢin acı tarafı, bu gün (Müslüman) memleketlerinin çoğunda insanlar
maalesef bunlara mübtelâ olmuĢlar.
Bilhassa kadınlar, siyah elbiseler giyiyorlar, günlerce siyah elbiselerle geziyorlar, belki bir çok ay o halde
kalıyorlar.
Bazan bir adamı görürsün, cuma ve bayram elbiselerini (yani cumalık ve bayramlık güzel ve temiz elbiselerini)
giymiyorlar. Saçları baĢlan dağınık. Bunun sebebi sorulduğunda, Ģu sözüyle cevap verecektir:
-"Babam öldü! Veya annem öldü veya bir baĢkası öldü!" diyecektir. Bu durum o kiĢilerin ölümlerinden uzun bir
zaman sonra bile devam etmektedir. Bütün bunlar Ġslâm dıĢı hareketlerdir. 271
Râfızîlerin Hazret-İ Hüseyin (R.A.)'In Yasını Tutmaları
Râfizîler de böyledirler. Râfızîler. Hazret-i Hüseyin (r.a.) hazretlerinin baĢına gelen musibetten dolayı, büyük bir
aĢırılık içindedirler.
Sahîh-i Müslim: 2733. Tirmizi: 1116, Ebû Dâvûd: 1955. tbni Mace: 2077. Müsnedi Ahmed bin Hambel: 26130. Muvatta ibni Malik:
1099,
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ÂĢûrâ gününü onun için matem ve yas günü edindiler. O gün. üzüntü, hüzün ve kânYdan münkesir olduklarını
izhâr ederler. BaĢlarına bu felâket ve musibet gelenlerin yapmadıklarını yapıyorlar.
Daha ileri giderek, sahâbîlerden bâzılarına dil uzatıyorlar.
Sahâbîlere dil uzatmak, dalâlet ehli yâni inanç bakımından sapık kiĢilerin iĢleridir. Bunlar Allahü Teâlâ hazretleri
tarafından. rezil, rüsvây ve büyük bir azabı mûcibtirler. Sanki bunlar, matem ve yas ile ilgili gelen Islâmî
yasaklan duymamıĢ gibidirler. IrĢâd Allah'tandır. 272
Tev'lâtİ Necmiyye'den Tasavvufî Mânâlar
Âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır: Müslümanın ölümü, eĢ için ihtiyarî bir ayrılık değildir. Vefatının iddet
müddeti uzun oldu. Tâlib (sâlik) olan kulun hâli de böyledir. Onun matlûbunun arasındaki ölüm, onun ihtiyarı
yâni seçimiyle değildir. Onun ihtiyarının dıĢında cereyan etmektedir. Matlûbunun hâsıl olması için vefat etmek
gerekir; mahbûbunun kerem müddetinde. Allahü Teâlâ hazretleri buyurduğu gibi:
"Her kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, geniĢlik de bulur. Ve her kim,
Allah'a ve Peygamberine hicret kasdıyla evinden çıkar da, sonra kendisine Ölüm yetiĢirse, muhakkak ki, onun
ecri Allah'a düĢer. Allah, bir gafur, rahîm bulunuyor. 273
Bu, mü'minler için kalblerin teselli edilmesidir. {1/367) Mü'minler, Ģeytanların vesvese yollarını taleb
etmemeleri Ġçin... Bu düĢünceler, nefsin necis ve gadabıdır. Hakkı ve doğruyu taleb etmek nefse büyük bir iĢtir,
zordur. Bu tehlikeli bir iĢtir. Sen zayıfsın. Ömür kısadır. Allahü Teâlâ hazretlerinin fazl ü kereminin bahçesinden
keremin münâdîsi Ģöyle seslenir:
"Biliniz ki, beni taleb eden bulurl Muhakkak ki tâlibler hep beni taleb ediyorlar!"
Allahü Teâlâ hazretleri, kendisinden razı olan (k.s.) hazretlerinin Te'vilât-ı Necmiyesinde de böyledir. 274
Kadın İsteme
"Ve size bir beis yoktur."
Allahü Teâlâ hazretleri biliyor, kadının kocası vefat ettiği zaman, bazan malı veya cemâli olur veya manevî
sebeplerden dolayı insanlar kendisiyle evlenmek isterler. Kadına rağbet etmeye, iddet süresi içerisinde, ona nikâh
isteği ve evlenme arzusuyla ifâde edildi. Onun için, Allahü Teâlâ hazretleri, Ģöyle buyurdu: "Ve size bir beis
yok."
"Kendisine çıtlatmanızda,"
"Ta'riz", kendisi veya baĢkası için muhtemel olan bir mânâyı karĢı tarafa hissettirmektir.
"Kadınlara namzetliği."kelimesi, kesreyle nikâh isteği ve evlenme arzusudur. "hutbe" kelimesi, zammeyle, vaaza
ve sakındırmaya müĢtemil olan söz demektir. dut kelimesi, hitabtan gelir. O da kelâm demektir,
denir. Yâni: Nikâh iĢinde kadınla konuĢtu," demektir.
Âyet-i kerîme'de geçen, kadından murat, kocalarının vefatından dolayı, iddet bekleyen kadınlardır. 275
Evlilik Talebinde Kadın
Ama baĢkasının nikâhlısı olmayan, iddet beklemeyen ve talakı ricî ile boĢanmamıĢ olan kadınlara, ta'riz yolu
veya açıkça evlilik dileğinde bulunmak ve arzusunu söylemek caizdir.
Ancak, eğer baĢkası o kadına evlilik teklif etmiĢ ve kadın da kendi istek ve rızasıyla onaylamıĢ ve bunu
sarahaten beyan etmiĢ ise, buna evlilik teklifinde bulunmak caiz değildir.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
"Hiçbiriniz, kardeĢinin dünürlüğü üzerine dünürlük etmesin. (Yâni. hiçbiriniz müslüman kardeĢinizin istemiĢ
olduğu kadını gidip istemesin.)"276
Eğer kadın, açık bir Ģekilde kendisini isteyen kiĢiyi reddetmiĢ ise. bir baĢkasının gidip onu istemesi helâl olur.
Eğer sarahaten kabul veya açık bir Ģekilde reddetme belirtilmediyse, böyle bir kadını baĢkasının istemesinde
âlimler, ihtilâf ettiler...
Üç talakla boĢanıp iddetini bekleyen kadın, Hân277 ile bâin olup iddet bekleyen kadın ve süt emmeyle bâin olup
iddet bekleyen kadına, ta'rizde bulunup, evlilik arzusunu hissettirmenin cevazında ihtilâf vardır.
Amma bâin olduğu halde, iddet süresi içerisinde kocasıyla evlenmeleri helâl olan kadınlar, meselâ, hulû* yapan
(para karĢılığında kocasından boĢanan) ya da nikâhı, iktidarsızlık veya geçim darlığı (nafaka sıkıntısı) gibi bir
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/663-664.
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ayıptan dolayı hâkim tarafından feshedilmiĢ olan kadınlara, kocalarının kendilerine ta'rizde bulunması veya
açıkça evlilik teklifinde bulunması caizdir.
Ama kocalarından baĢkalarının, bu kadınlara açıkça ve ta'riz yoluyla evlilik arzusunu beyan etmesi helal
değildir.
Çünkü bu kadınlar, kocalarının kendilerini almasının helâl olduğu bir iddeti beklemektedirler.
Ric'î talak ile boĢanmıĢ bir kadın gibi, buna da nikâh teklifinde bulunmak caiz olmaz.278
Evlilik İsteğinde Ta'riz Nasıl Olur
Kendisine ta'riz yapmanın caiz olduğu bir kadına iddeti içinde:
"Sen güzel ve saliha bir hanım efendisin!" diyebilir. Ya da:
"Ben evlenmek istiyorum,"
"Ben senin gibi bir kadına muhtacım."
"Ben Ģu vasıfları taĢıyan bir kadına muhtacım (o kadın da bulunan vasıflar sayılır)." Veya Ģöyle söyler:
"Ben iyi huylu bir insanım, elim de oldukça açıktır, geçim konusunda iyi geçinebilecek biriyim, hanımlara
iyilikte bulunurum." Böylece kendisini över ki, kadın kendisine rağbet
etsin.
Veya Ģöyle der:
"Seni isteyenler oldukça fazladır, sana oldukça düĢkün olanlar var."
Ve bunlara benzer sözler söylenir. Bu sözlerle, bir bakıma kadının evlenmeye niyetli olup olmadığı konusunda
ağzı aranmıĢ olmakla ve eğer ona karĢı bir eğilimi varsa, baĢkasına söz vermesine mani olmuĢ olmaktadır.
Ancak karĢılıklı açıkça evlilik ifâde eden sözlerden kaçınılmalıdır. Meselâ Ģöyle dememelidir:
"Ben seni nikahlamak istiyorum."
"Seninle evlenmek istiyorum."
"Sana dünür olacağım," gibi sözler etmemelidir.
Çünkü kadınla iddeti içinde evlenmesi yâni nikâh kıyması caiz olmadığı gibi. ona açık açık evlilik teklifinde
bulunması da caiz değildir.
"Veya gönlünüzde tutmanızda da (size bir beis yoktur.)" fiilinin mef ûlü mahzûftur. O da kavl-i Ģerifinde olan
mevsûl (mâ'sına) giden zamirdir. Yâni. onları siz nefislerinizde gizlediniz, onları nikâhlamayı kalbinizde gizlice
geçirdiniz, onları sarih ve ta'riz yoluyla zikretmediniz demektir.
Birinci âyet-i kerîme, o halde, ta'rizin mübâh. ama tasrih (açıkça söylemenin) haram olduğunu beyan etmektedir.
Bu âyet-i kerîme de ise, ibâhet yâni mübâhlık vardır. Çünkü kalbinde geçirmek, iddet süresinin sona ermesinden
sonra onu zikredeceğini gösterir. Sonra Allahü Teâlâ hazretleri için mübâh olan Ģekli zikretti ve Ģöyle buyurdu:
"Allah biliyor ki, siz onları
mutlaka anacaksınız;"
Yâni Allah, o kadınlara karĢı bu tür isteklerde bulunacağınızı Ģüphesiz bilir. Burada maksat, imâ yoluyla
istemekte bir vebal olmadığını açıklamaktır.
Ancak, kendileriyle bir gizliye va'dleĢmeyin," kelimesi, fiilinin ikinci mef ûlü olmakla mensûbtur. O da
kendisine delâlet eden mahzûfun mânâsını istidrâk içindir. "yakında anacaksınız," yâni onlara olan rağbetinizi
zikredip izhâr edeceksiniz. Lakin onlarla nikâhı vaadleĢmeyin. Size ruhsat verilen ta'riz ile iktifa edin. Daha ileri
gitmeyin.
Burada kelimesiyle nikâh ifâde edildi. Çünkü nikâhın sebebi olan vatı gizli olmaktadır. Onun için nikâha denildi.
"Yalnız meĢru bir söz söylemeniz baĢka..."
Burası, istisnâ-i müferrağ'dır. Nehiy ona delâlet etmektedir. Yâni onlarla hiçbir vaadleĢmede bulunmayın. Ancak
maruf olan ve Ģer'an kötü olmayan bir vaad hariç. (1/368) O da tariz ve iĢaret yoluyla olmaktadır.
"Ve azmetmeyin." Azm", kalbin herhangi bir fiili iĢlemeye kesin karar vermesidir. "Ve azmetmeyin." Fiili kendi
nefsi (harf-i cerriyle) müteaddî olur.
Râğib (r.h.) buyurdular: Ġnsanda bir iĢi yapmaya çağrıĢım yapan Ģeyler mertebe mertebedir. (Önce) ânz olmak,
sonra hatıra gelmek, sonra onun üzerinde tefekkür (gönül ve aklın sürekli onunla meĢgul olması), sonra irâde,
sonra himmet, sonra azim gelir.
Himmet, kiĢinin bütün gayretini bir iĢ üzerine toplamasıdır.
Azim ise, imzalamak üzere yapılan sağlam sözleĢmedir. Yâni kesin kararla, harekete geçirmektir.
"Nikâhın akdine,"
Yâni nikâh akdine azmetmeyin. Çünkü azim, kalbin, fiili yapmaya akdidir. Bu ancak fiile taalluk eder. "Nikâhın
akdine," kavl-i Ģerîfmdeki izafet, izâfet-i beyâniyedir. Burada akit, mükellefi tasarrufun icrasında bağlama
mânâsına değildir. Belki bundan murat, masdardan hâsıl olandır. O da akit yapan kiĢinin akdinden meydana
gelen Ģer'î irtibattır.
Bu nehiyden maksat, iddet beklemekte olan kadının iddet zamanında (süresince) evlenmemesidir. Burada
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nikâhın akdine azmetmeyi nehyetti. Bu, iddet zamanında nikâhın akdini mübalağa ile nehiy içindir. Çünkü bir
Ģeye azmetmek, o Ģeyi yapmaktan önce. insanda meydana gelen bir hâldir. Bir Ģeyin mukaddimelerini yâni o
Ģeye götüren sebepleri nehyetmek (yani yasaklamak), o Ģeyin öncelikle yasak edildiğini ifâde eder. ġu âyeti
kerimlerde olduğu gibi:
"Zinaya da yaklaĢmayın; çünkü o pek çirkin, yolca da pek fena bulunuyor! 279
Zinaya yaklaĢmak haram olduğuna göre, zina etmek evleviyetle (öncelikle) haramdır.
"Yetim malına da yaklaĢmayın, ancak rüĢdüne erinceye kadar en güzel olan suretle baĢka! Ahdi de yerine
getirin; çünkü ahdinden mesuliyet muhakkak bulunuyor! 280
Yetim malına yaklaĢmak haram olduğuna göre, yetim malını yemek daha büyük bir öncelikle haramdır.
(Ġddet bekleyen kadınların nikâhını azmetmeyin:)
"Farz olan iddet, sonunu bulmadıkça,"
Burada kitab. mektûb (yazılan, farz olan) manasınadır. Bu da farz edilen demektir. Bu kavl-i Ģerîfin mânâsı:
Farzedilen iddet sona ermedikçe iddet bekleyen kadınları nikâhlamayı azmetmeyin, demektir.
"Muhakkak Allah gönlünüzde ne varsa bilir, bunu bilin."
Caiz olmayan bir Ģeye azmetmeyi.
"O'ndan hazer edin (sakının)."
Daha iĢin baĢında iken böyle bir karara kalkıĢmayın, uzak durun, Allah'tan korkun. Tahakkukundan sonra böyle
bir Ģeyi kendinizden söküp atın.
"Ve hem de bilin ki, Allah gafur."
Ġddet bekleyen kadının nikâhına (veya herhangi bir günaha) azmedip, Allah korkusundan dolayı vazgeçen kiĢiye
karĢı çok gafurdur.
"Halimdir."
Sizi cezalandırmada hemen acele etmez. Bu kavl-i Ģerîfi, azmetmiĢ olduğunuz Ģeyin tehiri için istidlal etmeyin.
Bu müâhaza'nın kaynağı olan Ģeylerden değildir. 0 halde cezaya sebep olacak Ģeylerden kaçının ve Rabbinizin
size emrettiğini yapın. Hayatın zamanını fırsat ve ganimet bilin, değerlendirin. Sonra piĢman olup teessüf
etmeyin. Ġfrata varıp hasret çekenler gibi...
Gücüm varken tevbe edemedim. ġimdi tevbe etmek istiyorum ama buna gücüm yok. 281
Ameller Niyetlere Göredir, Hadîs-İ Şerifinin Şerhi
Muhakkak ki. Allahü Teâlâ, hazretleri, bu âyet-i kerîmede, Ģerl bir ruhsat olmadan, Ģehvetlerine ve nefsin
hevâsına meyledenleri, Ģiddetli bir Ģekilde tevbih edip azarladı.
Akıllı kiĢiye gereken, Allahü Teâlâ hazretlerinin rızâsını, kendi nefsinin rızâsının üzerine tercih etmektir.
Akıllı kiĢi için, en yüksek arzu ve istek, maldan, kadından ve ikisinin gayrisinde (dıĢında) Allahü Teâlâ hazretleri
olmalıdır. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği Ģeyin karĢılığı vardır. Artık kimin hicreti Allah ve
Resulünün (rızası için) ise. onun hicreti Allah'a ve Rasûlüne'dir. Kimin hicreti de
kavuĢacağı dünyâ (malı) veya nikahlayacağı bir kadın için ise, onun hicreti göç ettiği Ģey içindir. 282
DüĢün! Her emel ve arzu sahibinin cezasını (amelinin karĢılığını) onun emeline göre ve her kasd edenin sevabını
maksadına göre nasıl olduğunu düĢün...
Bundan ibret al! Hadîs-i Ģerîfte:
"Kimin hicreti, Allah ve Rasûlünün (rızası için) ise, onun hicreti Allah'a ve Rasûlüne'dir," cümlelerinde Allah ve
Rasûlü kelimeleri tekrar tekrar zikredildi. Ama:
"Kimin hicreti de kavuĢacağı dünyâ (malı) veya nikahlayacağı bir kadın için ise, onun hicreti de göç ettiği Ģey
içindir." Bu bölümde dünyâ ve kadın ikinci defa zikredilmedi. Onların yerine zamir zikredildi.
Bu incelik, dünyânın itibârının düĢüklüğünü beyan içindir. Dünyanın varlığı bir eğlence ve oyalamadır. O da
sanki yok gibidir.
Burada bilhassa Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin Ģu sözüne bak: "Onun hicreti göç ettiği Ģey içindir." Ve Allahü
Teâlâ hazretlerinden uzaklaĢtıran her Ģey içindir.
Bu iĢi düĢün! Bu hadîs-i Ģerifte dünyâ ve kadının beraber zikredilmesi, dünyâda olan her Ģey. ya Ģehvet veya mal
olduğuna iĢaret etmek içindir.
Bu hadîs-i Ģeriften murat, dünyâdan çıkmak, el- etek çekmek ve belki (görünüĢte) Allah için (görünen) her
Ģeyden bile...
Ebû Süleyman ed-Dârânî (k.s.) buyurdular: üç Ģey vardır ki. onları taleb eden dünyâya meyletmiĢtir. ,
1- MaîĢet taleb etmek.
El-lsrâ: 17/32
EMsrâ: 17/34
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/666-670.
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Buharı: 2344. Müslim: 3530. Bütün hadis kitablariında geçen bu meĢhur hadîs-i Ģerîfi Ömer bin Hattab (r.a) hazretleri rivayet etmiĢlerdir.
Parantez içindeki kısım kitapta yoktur. Ancak hadis-i Ģerifin kaynağında olduğu için alınmıĢtır.
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2- Evlenmek
3- Hadîs-i Ģerîf kitapları. 283
Hak Yolun Yolcusunun Bilmesi Gereken İlimler
Bil ki, Hakkı taleb eden kiĢiye gereken, hak ile bâtılı ayırt eden sert ilimleri (fıkıh, usulû-ı fıkıh, akâid, kelâm,
tefsir, hadis, tasavvuf ve siyer gibi ilimlerini) Ģer! ilimleri, hak ile bâtılı ayırt edecek kadar (mutlaka) öğrenmek..
Sonra resmî ilimlerle meĢgul olmak (çağında kendisine lâzım olacak ilimleri yeterince bilmek)
Hadis ve tefsir kitaplarını anlayabilecek kadar kavâid (Arabî ilimleri yâni âlet kitaplarını) okumak lâzımdır. 284
(Felsefeyi korunacak kadar bilmeli,) felsefenin derinliklerine dalıp kendini kaybetmemelidir.
ġeriat ye tarikat usûlüne göre, yasaklanan ilimleri kendisine kifayet edecek kadar öğrenmeli, bu ilimlere fazla
dalmamah bu ilimlerle meĢgul olup, asıl vazifesini unutmamalıdır.
Bunlar, Hakka varma yolunda ilk emirlerdir. 285
Hakkı Taleb Edenin Nihâî İşi
Ama nihâî (son) emir ise, tahsil ve tekâmülden sonra, sâlik, zahirî ilimlerle meĢgul olduğu kadar, yâni zahir
ilimlerle uğraĢması nisbetinde, hakk'dan uzaklaĢır.
Çünkü sâlike gereken, kalbini ve beynini, bâtıl alâkalardan tahliye etmek, onlardan kesilmek, (boĢ) sözü
terketmek ve boĢ Ģeylerle ilgilenmekten kendini alıkoymaktır. Bu batıl Ģeyler velevki ilimler adı altında karĢısına
çıksa bile... Sâlik, haricî ve dahilî meĢguliyetleri tarh edip kovmalıdır. (1/369) Husûsî ve umûmî olarak beyân
edilen Ģeylerden... Bâzı (tasavvuf erbabının) husûsî ve umûmî olarak, seyr-u sülük ehlini meĢguliyetten
nefyetmelerinin niyetleri, bu mânâ üzerine mebnîdir.
Yoksa ilmin aslını terketmek için değildir. Bâzı câhil sofuların sandığı gibi değil. Bundan Allah'a sığınırız. Bu
söylediklerimizden ilme düĢman olduğumuz mânâsı asla çıkarılmasın.
Çünkü mutlak ilim nurdur, ilim, sâliki varacağı yerlere hidâyet edip götürür. Ġlim olmadan tasavvuf ehlinin seyrü sulukta ilerlemesi mümkün değildir... 286
Sulûk'tan Nihayet Erbabı
Amma seyr-u sülük ehlinden nihayet erbabının ise hallerini hasretmek ve onları bir kaide altında toplamak
mümkün değildir.
Çünkü onlar, ne vahdetten kesrete, ne de kesretten vahdete muhtaçtır... Çünkü onlar ağyar (Allah'tan gayrisiyle
meĢgul olma) makamını çoktan aĢtılar. Belki onlar müĢahede ehli oldular. Nurun kendilerini kuĢatmasını kabul
edip, o makamla yetinmezler. Belki, hakikat ile hakikate ererler. Onların yanında ne ağyar vardır ne de hakikat.
Ne de bunlara itibâr etmek... 287
Efendimiz (S.A.V.) Hazretlerine Kadın Sevdirilmesinin Sırrı
Bundan dolayı Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine kadın sevdirildi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
"Dünyadan bana (üç Ģey) sevdirildi. Kadın, güzel koku ve namaz gözümün nuru kılındı. 288
Muhakkak ki, Efendimizin (s.a.v.) sevgisi, insanların bildiği sevgi cinsinden değildi.
Belki onun sırrı mestûr'dur. Yâni Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine kadının sevdirilmesi ve onun sevgisinin sırrı
örtülü ve kapalıdır. Ona ancak ve ancak veraseti kübrâ'ya nail olan (mürĢid-i kâmiller) muttali olabilirler. Bunu
herkes anlayamaz... 289

220 Bu üç Ģeyde Allah rızâsının dıĢındaki niyetlerin katılması çok kolaydır. Bunlarda nefsi emmâre ve Ģeytan, insanın kalbini çelip.
niyetini bozabilirler, demek istemektedir. Yoksa helâl'dan çalıĢıp, çoluk çocuğunun geçimini sağlamak. Allah yoluna yardım etmek
niyetiyle çalıĢmak, ibâdettir, bir çeĢit cihâttır. ÇalıĢan kiĢi Allah'ın sevgili kuludur. Kadın saliha olursa, erkeğin dinî ibâdetlerini yapmasında
kendisine yardımcı olan en büyük unsurlardan biridir. Evlenmek peygamberlerin sünnetidir. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin sünnetidir.
Hadîsi Ģerifler. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin, fiili, kavli ve takrirleridir. Onlar olmadan, din olmaz. Ama aynı zamanda bu üç istismarı en
kolay ve dünyalık bir niyetle kullanılması mümkün olan Ģeyler olduğu için Ebû Süleyman ed-Dârânî böyle buyurdular. Bu sözü.
incelikleriyle düĢünmek lazım. Mütercim.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/670-671.
284
Çünkü Arabî ilimler, serî ilimlerin anlaĢılmasına vesiledir. Yâni Arabî ilimler olmadan Ģer! ilimlerin anlaĢılması mümkün değildir. ġer!
ilimlerin anlaĢılmasına vesile olan baĢlıca Arabî ilimler Ģunlardır: Sarf, iĢtikak, nahiv, meânî, beyan, bediî, ilmü'Ģ-Ģiir (aruz ve kaafiye ilmi)
mantık. vazpıye, lügat münazara ve inĢâ...)
Maksûd, s. 1, imam Azam Ebû Hanife (r.h.).
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/672.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/672-673.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/673.
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En-Nesâî: 3878, Müsnedi Ahmed: 11845. *(Yan Türkçe yanÂrabça ifâdeyle ne güze! buyurmuĢlar. "Tatmayan bilmez, yazık!"Mütercim)
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/673.
283

Tatmayan Bilmez
Bu nefis (tefsir) meclislerini toplayan fakir (Ġsmail Hakkı Bursevî ) derki: Bu makamda sözü yaydım ki, (bu
meselenin sırrına vakıf olamayan) bâzıları, onun eski sözleri ve kitablar, tasavvufun fesâd ve tahrifatındandır,
dememesi içindir. Belki kendisine iĢaret edilen mânâlara mühmeldir. Bu yola girmeyen kiĢi, tahkik ve tetkik
ehline uymanın kıymetini bilmez. 290
Kendisine El Sürülmeden Boşanan Kadın
Meali:
Eğer kadınları kendilerine el sürmeden ve yahut bir mehir kesmeden boĢadmızsa, olmaz değil... ġu kadar ki,
onları müstefid edin, eli geniĢ olan kaderince, eli dar olan da kaderince ve güzellikle bir mut'a verin. Bu,
muhsinler üzerine borç bir haktır.236
Ve eğer onları kendilerine el sürmeden boĢar da, mehir kesmiĢ bulunursanız, o vakit borç, o kestiğiniz miktarın
yarısıdır; meğer ki, kadınlar affetsinler veya nikâhın düğümü elinde bulunan erkek affetsin.
(Erkekler!) Sizin affetmeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazlı unutmayın. ġüphesiz ki, Allah her ne
yaparsanız görür. V "Size bir günah yok"
Bu âyet-i kerîmede geçen; "günah" kelimesinden murad, mehrin vâcipliğidir. Yâni onlar için ödemeniz vacip
olan bir mehir yoktur, demektir.
"Eğer kadınları kendilerine el sürmeden,"
Onlar için beyân edilecek olanlar ve kendileriyle cima edilenler hariç... önü ġeyh buyurdu: Zahirdir: U kelimesi
masdariyet, zarffyet ve zaman içindir. Zaman mahzûftur. Takdiri: temas etmenin olmaması müddeti, demektir.
"Ve yahut onlar için bir mehir kesmeden,"
kelimesi, manasınadır. Senin Ģu sözün gibi: "Elbette seni ilzam ederim, ya ancak hakkımı verirsin," sözünde
olduğu gibi Yâni, ancak nikâh akdi esnasında onlara bir mehir tayin etmiĢ iseniz o baĢka...
Manâsı: Eğer boĢanma yâni talak cimadan önce olmuĢ ise, onlar için, mehri taleb etmeye tâbi olmak yoktur. Her
hâl ve durumda bu böyledir.
Ancak, kendilerine mehir tayin edilmiĢ ise, bu durumda kocaya mehrin yarısını vermek düĢer.
Mehir belirtilmeden (temas da olmadan önce meydana gelen) talakta ise muta (kadına maddi yardımlarda
bulunup onu memnun etmek) gerekir. Mehrin yarısı gerekmez.
Eğer kadına temas vaki olmuĢ ise, isimlendirilmesi durumunda mehrin tamamı gerekir.
Yok eğer mehir belirtilmemiĢ ise mehr-i mislin tamamı gerekir. Mehr-i misil, emsalinin mehirleri, demektir.
Abla veya kız kardeĢlerinin, amca kızlarının ve halâlarının mehirlerine göre tayin edilen mehirdir.)
"Ve (Ģu kadar ki,) onları müstefid edin,"
Bu bir mukadderin üzerine atıftır. Yâni, boĢadığınızda, o kadınları müstefid edin, faydalandırın. Yâni kendilerine
mehir tesmiye etmeden ve kendilerine temas etmeden önce, boĢadığınız kadınların yararlanabilecekleri ve
kendisinden faydalanabilecekleri Ģeyleri onlara verin.
Mut'a, yâni kadının yararlanacağı bir Ģeyleri, kadına vermenin vacip olmasının hikmeti, erkeğin kadını
boĢamakla onu yalnız bırakması yüzünden, bir bakıma kocaya bir zorlamadır.
Bu verilecek müt'a, Ģunlardır:
Gömlek, bedeni örten elbise, Kaftan, cilbâb, baĢ örtüsü. Ayakkabı ve maddî gücüne göre diğer eĢyâ'dır. Allâhü
Teâlâ buyurdu:
'Eli geniĢ olanın üzerine,"
Bir kiĢinin maddi durumu ve hali iyi olduğu zaman. "Adam geniĢliktedir." Yâni geniĢliği ve maddî imkânı
olan demektir.
"Kaderince (maddiyatı nisbetinde)" Yâni imkânı ve takati kaderince, "Eli dar olan da,"
Katre sahibi olup, fakir düĢtüğü zaman, "Adam fakir oldu" denir, sjls katre, toz demektir. Toz, topraktan az bir
Ģeye denir. Yâni adam maddî sıkıntılar içinde olduğu bir hâlde ise; "Kaderince (maddiyatı nisbetinde)"
Müt'a, erkeğin haline göre muteberdir, kadının haline göre değil... Mut'a, beĢ dirhemden az. mehr-i mislin
yansından da çok olamaz. Çünkü mehri müsemmâ (yani isimlenirilip belirtilmiĢ olan mehir), mehri misilden
daha kuvvetlidir. Mehr-i misil de mut'adan... Onun için muta, mehr-i müsemmânın yansından daha fazla olamaz.
Dolasiyla mehr-i mislin yansını geçemez. kelimesinde iki iugat (manâ) vardır. Lügat âlimlerinden bir cemaate
göre, bu kelime sakin olduğu zaman, masdardir. Ama harekeli olduğu zaman, isimdir. Meselâ: "Sayıdan adet,
uzatmadan meded" kelimeleri gibi.
kelimesi, sakin olduğu zaman, geniĢlik ve zenginlik manasınadır. Meselâ: "O geniĢliği kadar infak ediyor" denir.
Yâni zenginliği kadar harcıyor, demektir. Amma harekeli olduğu zaman, miktar mânâsına gelir.
290

Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/675.

Bir mut'a 'verin"
Mezkûr fiilin masdarınin ismidir. Bu kavl-i Ģerifin kabilindedir:
"Ve Allah yetiĢtirdi, sizi arz'dan nebat tarzıyla,291 Yâni onları, faydalandırıp sahip kılarak, demektir.
"Güzellikle,"
Yâni Ģeriat ve mürüvvet bakımından güzel bir Ģekilde, kadını
faydalandırmak,
"(Borç bir) haktır," kelimesi, lis nin sıfatıdır. Yâni vacip bir mut'a, demektir. "Muhsinler üzerine,"
Yâni bu âyet-i kerîmelere uymak suretiyle kendilerine iyilik
yapmıĢ olanlar, demektir.
Ibni Temcîd buyurdu: BoĢanan bir kadının dört hâli vardır. Birincisi: Temas olunmamıĢ ve mehir
belirlenmemiĢtir. Ġkincisi: Temas olmuĢ, mehri belirlenmiĢ. Üçüncüsü: Temas olmuĢ fakat mehir belirlenmemiĢ,
Dördüncüsü: Temas olmamıĢ fakat mehir belirlenmiĢ. (1/370)
Bu âyet-i kerîmede geçen; "günah yoktur," diyerek günahı kaldırmak, mehri nefyetmek manasınadır. Bu durum
kadının birinci süretindedir. Yâni, mehir belirtilmeden ve temas olunmadan boĢanan kadınlar içindir.
Diğer üç suret böyle değildir. Diğer üç surette mehir vaciptir. Birinci surette, ne mehrin bir kısmı ve ne de hepsi
vaciptir.
Mehrin bâzısının vacip olmaması, mehr-i mislin bölünmemesinden dolayıdır. Mehrin hepsinin vacip olmaması
ise, kadına duhûl (temas) olmadığındandır. Lakin bu durumdaki kadına da mut'a vardır. Çünkü bunlar için,
Allâhü Teâlâ; "Ve (Ģu kadar ki,) onları müstefıd edin," buyurdu. Bu kavl-i Ģerif, zikri geçen kadınlar
hakkındadır. Bu kadınlar da, kendilerine bir mehir belirtilmeden ve temas olunmadan boĢanan kadınlardır. Zîrâ
eğer bu kadınlara mehir belirtilmiĢ olsaydı, mut'a döğil, mehrin tamamı gerekirdi. 292
Mehri Belirtilip Temas Edilmeden Önce Boşanan Kadın
Ve eğer onları kendilerine el sürmeden boĢar da mehir kesmiĢ bulunursanız;"
Yâni, ve eğer, nikâh ânında mehir belirttiğiniz halde, kendilerine temas etmeden önce boĢarsanız, demektir.
"0 kestiğiniz miktarın yarısıdır,"
Yâni o kadınlara belirttiğiniz mehrin yarısı vardır. Eğer ikisinden biri dühul'den önce vefat ederse, o erkeğe
(erkeğin ölümü anında vârislerine) mehrin hepsini kadına (kadının ölümü anında vârislerine) vermek gerekir.
Çünkü mehr-i müsemmânın takdirinde, ölüm, duhûl gibidir. Mehr-i mislin icâb etmesi de böyledir. Akitte
müsemmâ olmadığı zaman...
"Meğer ki, kadınlar affetsinler."
Hallerin umûmundan istisnâ'dır. Yâni umûmî hallerde o kadınlara takdir edilen mehrin yansı vardır. Ancak
kadının bunu bağıĢlama hali müstesna. (Kadınlar bağıĢlarsa, o zaman mehir düĢer.) Bu, yâni mehrini bağıĢlayıp
düĢürme zamanı, hiç Ģüphesiz, mehrin vucûbundan sonradır.
"Veya nikâhın düğümü elinde bulunan erkek affetsin."
Yâni nikâh akdini elinde tutan koca, mehrin diğer yarısını da bir lütuf olarak ona verirse, bu ayrıdır,
bağıĢlayabilir. Bunu da kadına bir ikram olsun diye yapar. Çünkü erkeğin kendi hakkını kadına bırakması hiç
Ģüphesiz bir bağıĢtır.
"Nikâhın düğümü elinde bulunan" kavl-i Ģerifinden murat, kocadır. Veli değildir. Onun bağıĢlamasından murad
ise, mehrin hepsini vermektir. Yansını zaten vermek mecburiyetindedir. Diğer yansını da kadına verdiği zaman,
ona ikramda bulunmuĢ olur. Erkeğin kadına verdiği mehrin her iki yarısına birden bağıĢ demesi ve bağıĢ olan
tarafın, kadının hakkı olan tarafa gâlib olmasının sebebi ise, onlara göre gâlib olan, evlilik ânında kocanın bütün
mehri kadına sevkedip vermesidir. Eğer duhûl ve temastan önce boĢarsa; erkek kadına vermiĢ olduğu mehrin
yarısını isteme hakkına sahiptir. Eğer erkek, kadından mehri istemeyi terkederse, o zaman ona bağıĢta bulunmuĢ
demektir.
"(Erkekleri) Sizin affetmeniz takvaya daha yakındır/'
"takva için" kelimesinin baĢındaki lam harfi, bağıĢlamanın yakınlığına delâlet etmektedir. Bunun tadiri Ģöyledir:
BağıĢlamak, takvaya daha yakındır, demektir. Almak ise sanki bir Ģeyi karĢılıksız almak gibidir. Veya mürüvveti
terketmiĢ gibi olur. ĠĢte bunlardan dolayı kadında olan mehrin diğer yarısını da kadından istemeyip, ona
terketmek takvaya daha yakındır. Hadis-i Ģerifte Ģöyle buyurmaktadır:
"Bir kiĢinin: 'Ben hakkımı alırım; ondan hiçbir Ģeyi terketmem,' demesi, cimrilik olarak ona yeter. 293
Ismuf nin hadisinde, arabî bir kavim geldi. Onlara Ģöyle dedi:
-"Bu hak olandandır veya ondan daha hayırlıdır," Onlar:
-"Hak'tan daha hayırlı olan nedir?" dediler.
-"Faziletli davranmak ve bâzı haklarından vazgeçmek, hakkın hepsini almaktan daha faziletli ve Öaha
291
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hayırlıdır," dedi. Sahâvfnin
"Ve aranızdaki fazlı unutmayın,"
Bundan murad, unutmayı nehyetmek değildir. Çünkü insanların bir Ģeyi unutmamaları ellerinde olan bir Ģey
değildir. Burada geçen unutmaktan maksat, terketmektir. Manâsı: Aranızdaki fazileti ve üstünlüğü terketmeyin,
onu bir kenara bırakmayın. Bu, erkeğin, mehrin tamamını kadına vermesi, kadının da, kendi payına düĢeni ona
bırakması ile olur. Ve aranızdaki faziletleri unutmayın. "aranızda" kavl-i Ģerifi, mensûbtur.
Sa'dî buyurdu:
Her iki taraf birbirine iyilik etsin.
Ki, Allah her iki taraftan da razı olsun. "unutmayın" fiiliyle dul "ġüphesiz ki, Allâh her ne yaparsanız görür."
Allah sizin iĢlediğiniz iyilikleri, fazilet ve üstün amelleri boĢa çıkarmaz. 294
Allâhü Teâlâ Basîr'dir
Allâhü Teâlâ hazretleri bâsîr'dir. Allâhü Teâlâ hazretleri hakkında basar, yâni görmek, görülen Ģeylerin sıfatları,
mahiyet ve niteliklerinin kemâliyle inkiĢâf etme vasfından ibarettir. Bu görülen Ģeylerin zahirine taalluk eden
kaasır bir görmenin idrâkinden daha açık, daha kuvvetli ve daha parlak ve belirgindir.
Allâhü Teâlâ hazretlerinin "basîr" ismi Ģerifinden kulun hazzı iki Ģeydir.
Birincisi: Allâhü Teâlâ hazretlerinin kendisine basar yâni görmeyi yarattığını ve bu görmeyi, âyetlere, melekûtun
ve semâvâtın acâiblerine bakması için yarattığını bilmesi lâzımdır. EĢyaya bakıĢı, hep ibret için olmalıdır. Bütün
mahlûkata ibretle bakmalıdır.
Ġsa Aleyhisselâm'a:
-"Halktan senin gibi biri var mı?" diye sorulur. Ġsa Aleyhisselâm:
-"Kimin, nazarı, ibret, susması tefekkür ve kelâmı zikir olursa: o kiĢi benim mislimdir."
Ġkincisi: Kul. kendisinin sürekli Allâhü Teâlâ hazretlerinin, nazarı ve görmesinde olduğunu bilmelidir. Allâhü
Teâlâ hazretlerinin kendisini iĢittiğini bilmelidir. Hiçbir hâlinde Allâhü Teâlâ hazretlerinin nazarına ve kendi
durumuna muttali olduğu hakîkatina ihanet etmemelidir.
Kim, Allah'tan gizleyemeyeceği bir Ģeyi, Allah'tan baĢkasından (yani kullardan) gizlerse, o kiĢi, Allah'ın
nazarına ve murakabesine ihanet etmiĢtir (yani hafife almıĢtır). Bu sıfatla (yani bu düĢünceyle kul) îmânın
meyvelerinden biri olan murakabeye (yani Allâhü Teâlâ hazretlerinin sürekli kendisini gözetlemekte olduğuna)
ihanet etmiĢ sayılır.. (1/371)
Kim, Allâhü Teâlâ hazretlerinin kendisini gördüğüne inandığı halde, ma'sıyete dalar ve gözünü kırpmadan günah
iĢlerse, o kiĢi ne cesur adamdır. Allâhü Teâlâ hazretlerinin kendisini görmediğini zannederek günah iĢleyen kiĢi
ise kâfirdir. Ġman Gazâlî hazretlerinin "ġerhü'l-esmâi'l-hüsnâ" isimli kitabta böyledir. 295
Te'vilât-İ Necmiyyeden Tasavvufi Mânâlar
Sonra bu âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır: ġeklen arkadaĢlardan ve aileden ayrılmanın dünyevî bir çok
maslahat ve faydaları vardır.
"Size bir günah yoktur." Yâni dünyevî ayrılıkta bir günah yoktur. Dinî yâni uhrevî bir maksat ile olan ayrılıkta
nasıl (ve neden) günah olsun? Belki siz, Beytullah'ı ziyaret etmek için, bununla yâni aileniz ve dostlarınızdan
ayrılmakla memursunuz. Ziyâretüllah için nasıl olur?... Beytüllahı ziyaret edebilmek için vatandan ve aileden
ayrılmak gerekir. Ziyâretüllah için ise, ruhlardan ve bedenlerden sıyrılmak ve ayrılmak lâzımdır. (Onun için):
"Nefsini bırak da gel," (denilmiĢtir:)
Âyet-i kerîme'de:
"Allâh"de; sonra bırak " onları, daldıkları batakta oynayadursunlar.296 Buyuruldu.
"Ve onları müstefıd edin (faydalandırın)," kavl-i Ģerifi, kimin talebeleri ve irâde ehli (yani müridleri) varsa, Hak
Teâlâ suhbâhnehû hazretlerinin rızâsını aramak için kendilerinden ayrıldığı zaman, onları faydalandırsın
(kazanmıĢ olduğu manevî derecelerin zevkini onlara tattırsın) ki, onlardan malın tatlılığı ve ayrılığın acısı gitmiĢ
olsun. Zîrâ insanın alıĢmıĢ olduğu bir Ģeyden ayrılması Ģiddetlidir. Malı onların arasında, onların kendisine olan
yakınlığı ve uzaklığı kadar infak etmesin, belki miras gibi, Allâhü Teâlâ hazretlerinin ferâizine göre taksim etsin.
Zîrâ o gerçek mânâ'da onların nezdinde artık ölmüĢtür. O bir ölüdür.
"Sizin affetmeniz takvaya daha yakındır." Kavl-i Ģerifi ise, takvaya (yani Allah'ın takvasına) vâsıl olmanın yolu,
gereğince Allah'tan korkmaktır.
"Ey o bütün iymân edenler! Allah'a nasıl korunmak gerekse öyle korunun, hakkıyla möttakî olun ve her halde
müslim olarak can verin.297
Bu da, Allah'tan gayrisini terketmekle ve mâsivâyı geçmekle olur. Zîrâ: "Hâlik'a' vasıl olmak, mahlûktan firak
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etmenin (ayrılmanın nisbetinde ve) kaderincedir. Allâhü Teâlâ hazretlerine yaklaĢmak ise, mâsivâdan (yani
Allah'tan gayrisinden) uzaklaĢma (oranında ve) kaderincedir."
"Aranızdaki fazlı unutmayın;" Bu dünyâdadır. Zîrâ cennete hulul ve duhûl (girmek) ise, ancak ve ancak Allâhü
Teâlâ hazretlerinin fazl ü keremiyle olmaktadır. Kavl-i Ģerifte olduğu,
"Fadlından bizi durulacak yurda kondurdu; burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecek 298
"ġüphesiz ki. Allah her ne yaparsanız," faziletleri bulup ermek ve kaybetmek için her ne yaparsanız, Allah:
'Basîr'dir (hakkıyla görür."
Te'vilâtı Necmiyyede de böyledir. 299
Nur Kalbe Girdiği Zaman Genişler Ve Açılır
Kula gereken, sâdece yaratıklara iltifat etmektir. Çünkü kâĢif nur, yaratıklar içindir. Ve eğer yakîn nuru parlasa,
insana, âhiretin dünyâdan daha hayırlı olduğu bilgisinin hidâyetini verir. Çünkü:
"Hasılı size verilmiĢ bulunan Ģeyler, hep dünyâ hayat'ın geçici metaldir Allah yanındaki ise, daha hayırlı ve
daha bekâlıdır."300
O zaman elbette, âhirete göçmenin daha yakın olduğunu görürdün. Yine elbette dünyânın güzelliklerini, fakat
güzelliklerden sonra gelen fena ile onu kaplayan kesafeti görürdün ve bu gerçek sana zahir olurdu.
Katiyetle gelecek olan bir Ģey, her halde mevcûd gibidir. Yâni her durumda var gibidir. Hiç Ģüphesiz baĢlangıcı,
hallerin değiĢmesi ve ehlinin intikâli zahirdir. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Muhakkak ki nur. kalbe girdiği zaman, kalb infisah ve inĢirah eder. (Yâni geniĢler ve açılır.) Sahâbîler
tarafından:
-"Yâ Rasûlellah (s.a.v.) Bunun kendisiyle bilindiği bir alâmeti var mıdır?" diye soruldu. Efendimiz (s.a.v.)
hazretleri buyurdular:
-"Aldatma evi olan dünyâdan uzaklaĢmak, daimî evi olan âhirete yönelmek, ölüm gelmeden önce ölüme
hazırlanmaktır. 301 Bitti. Allâhım! Bizleri sana kavuĢmaya hazırlananlardan ve vuslatına nail olanlardan eyle!
Âmin. 302
Namazları Muhafaza Ve Orta Namazı
Meali:
Namazlara dikkat edin, hele orta namaza... Ve kalkın Al I âh için divan durun.238
Eğer bir korku halinde iseniz, yaya veya süvari giderken kılın; emniyeti bulduğunuz vakit de böyle bilmediğiniz
Ģeyleri size öğrettiği gibi hemen Allah'ı zikredin.239303
Tefsir:
"Namazlara dikkat edin,"
Namazları, vakitlerinde edâ ederek ve onlara devam ederek koruyun. Burada "namazlar"dan murad. her gün ve
her gece farz olan beĢ vakit namazlardır. Bunların yâni farz namazların sayısı, bundan baĢka âyetlerde ve
mütevâtir hadis-i Ģeriflerde tesbit edilmiĢtir. orta namazı
Bu âyet-i kerîmeyle ile orta namazına iĢaret edildi. "orta" birbirlerine müsâvî iki adedin ortaladığı Ģeydir.
Bunun da en azı beĢtir. Üçün bu sıfatı taĢıdığı söylenemez.
Çünkü, üçte iki ayrı bir arasında bir, bir daha vardır. Bir sayıları için adet denilmez. Zîrâ sayı iki tarafı toplanan
ve katlanandır. Bir sayısında toplama ve katlama yoktur. (BeĢ sayısı sağ'da ve solda iki tane iki ve ortalarında
bulunan bir sayısından meydana geldi.
Yâni iki, bir ve iki sayılarından oluĢmaktadır. Bir sayısının sağında ve solunda bulunan iki sayısı adettir. Ziri iki
sayısı, iki tane birin toplamından meydana gelmektedir). Fakat üç sayısını meydanagetiren ise herbiri sağda,
solda ve ortada bulunmak üzere üç tane birden meydana gelmektedir.) bir sayısından önce bir Ģey, bulunmadığı
için, bir sayısı adet değildir. Çünkü bir'dir. Bundan dolayı "ortanın" en düĢüğü beĢtir.
"Ve" muhazafa edin.
"Orta namazını,"
Namazın iki tarafının ortasını ortalayan namaza dikkat edin.
"Orta" kelimesi sıfat-ı müĢebbehe olmak üzere böyle bir mânâ verilir.
Orta" kelimesi, veya ismi tafdîl olmak üzere, iki tarafında daha faziletli namaz demek olabilir. Bu durumda
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"Orta" kelimesi, kelimesinin müennesidir. "dünya" gibi. Bir Ģeyin ortası ise. en hayırlısı ve âdil olanıdır.
"Orta namazı," ikindi namazıdır. Çünkü ikindi namazı, gündüzün iki namazıyla, gecenin iki namazının
arasındadır.
Hazreti Ali (r.a.)'dan rivayet olundu. Buyurdular: Ahzâb, günü Rasûlüllah (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
-"Allah, onların (müĢriklerin) evlerini ve kabirlerini ateĢle doldursun. Onlar, bizi orta namazını kılmaktan
meĢgul ettiler. GüneĢbatasiya kadar...304
Orta namazının (yani ikindi namazının) fazileti, o vakitte insanların ticâret ve kazançlarıyla çok meĢgul
olmalarındandır.
O vakitte, gece melekleriyle gündüz meleklerinin toplanmala-nndandır. Yâni hem gece melekleri ve hem gündüz
melekleri, kiĢiyi namazda görüp, onun namazına Ģahitlik etmektedirler.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Kimi ki ikindi namazı geçirdi, o ehlini ve malını kaybetmiĢ gibidir. 305
Yâni kiĢi malını ve altınlarını kaybetmekten sakındırıp koruduğu gibi, ikindi namazının da vaktini kaçırmaktan
sakınsın, demektir. (1/372)
Sonra Ahzâb günü hadis-i Ģerifinde, orta namazının ikindi namazı olmadığını iddia edenlere bir delil ve hüccet
vardır. Ve yine Ahzâb hadis-i Ģerifi, Allâhü Teâlâ hazretlerinin, halkı "Orta namazfna teĢvik etmek ve
muhafazasına devam ettirmek için, Cuma günü icabet saati gibi, onu gizlediğini söyleyenlerin de aleyhinde bir
hüccettir.
Sual: Eğer denilse ki: Hazreti ÂiĢe (r.a.) validemizden rivayet edilen:
"Namazlan muhafaza edin ve orta namazını ve ikindi namazını (muhafaza edin). 306 Hadis-i Ģerifi, orta namazının
ikindi namazından baĢka bir namaz olduğuna delildir?"
Cevâb: Derim ki, ihtimal ki, "orta" ikindi vaktinin lakabıdır, j V«iı "asr-ikindi" ise ismidir. Burada ikindi vakti
ismiyle zikredildi.'
Ġbni Melek'in ġerhü'l-meĢârık isimli kitabında da böyledir.
"Ve kalkın Allah için," Yâni namazda kıyam edin. "Divân durduğunuz halde,"
Bu kelime, "kalkın," fiilinin failinden hâldir. Yâni kı-yâm'da Allâhı zikreder olduğunuz halde kalkın, demektir.
Çünkü kunut, ayakta Allâhü Teâlâ hazretlerini zikretmektir. Veya kunut, Allah için huĢu içinde olduğunuz halde,
demektir.
Rivayet olundu: Onlardan biri namaza kalktığı zaman. Rahmanın heybetinden, gözlerini (sağa sola)
kaydırmaktan, iltifat etmekten (bakmaktan), çakılları çevirmekten veya nefsini dünyâ iĢlerinden bir Ģeyle meĢgul
etmekten çekinirlerdi. Unutarak hariç, namazdan çıkasiya kadar, bütün halleri böyleydi. 307
Korku Halinde Namaz
"Eğer bir korku halinde iseniz,"
Yâni düĢman veya bir baĢka Ģeyden korkuyorsanız;
"Yayalar (olduğunuz halde)"
Hal olmak üzere mensûbtur. Âmili mahzûftur. Takdiri: Yaya olduğunuz halde namaz kılın, demektir.
kelimesi,yaya" kelimesinin cemiidir. kelimesinin "arkadaĢ" kelimesinin cemii olduğu gibi.
"Veya süvari giderken (kılın;)"
Yâni süvari olduğunuz halde, demektir. kelimesi, "süvâri-binici" kelimesinin cemidir kelimesi "süvari"
kelimesinin cemii olduğu gibi... 308
Yaya Yürürken Veya Koşarken Namaz Kılınmaz
Ġmam-ı Âzam Ebû Hanife hazretlerinin mezhebine göre, yaya yürüme ve koĢma hallerinde namaz kılınmaz.
Duramadığı müddetçe... Durma imkânı olduğu zaman, durup ayakta namazını kılar. Buna delilimiz:
"Eğer bir korku halinde iseniz, yaya veya süvari giderken kılın; emniyeti bulduğunuz vakit de böyle bilmediğiniz
Ģeyleri size öğrettiği gibi hemen Allah'ı zikredin.309 Âyet-i kerîmesidir.
"Emniyeti bulduğunuz vakit," Yâni korkunuz gittiği vakit.
"Hemen Allah'ı zikredin,"
Yâni emniyet halinde (kıldığınız namazlar gibi) namaz kılın, demektir. Burada namazı, zikir kelimesiyle tâbir
etti. Çünkü zikir (tilâvet) namazın büyük rükünlerindendir.
"Size öğrettiği gibi."
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Yâni Allâhü Teâlâ hazretleri size öğrettiği gibi namaz kılın, demektir.
"Bilmediğiniz Ģeyleri,"
Namazın keyfiyetinden ve kılınıĢ Ģeklinden size öğrettiği gibi namaz kılın, demektir.
TeĢbihten maksat, edâ edilen namazın, Allâhü Teâlâ hazretlerinin Öğrettiği namaza ve muradına uygun
olmasıdır.
Ya da burada nimetin zikredilmesinden dolayı, âyet-i kerîmenin mânâsı, Ģöyle olur: Allah'a Ģükredin. Bu Ģükür,
Allah'ın size öğrettiğine denk bir Ģükür olsun. Çünkü siz, Ģeriatın ve ahkâmının ne olduğunu bilmiyordunuz.
Korku ve emniyet halinde nasıl namaz kılınacağı da sizin bilmediğiniz bilgiler cümlesinden-dir. 310
Namaz Allah'ın Bir Ziyafetidir
Bil ki, namaz ziyafet mesabesindedir. Allâhü Teâlâ hazretleri, bu ziyafeti tevhid ehli için, her gün beĢ kez
hazırlamıĢtır.
Nasıl ki, ziyafette türlü türlü yiyecekler ve içecekler sunulur, her birinin rengi ve tadı farklı olursa, aynı Ģekilde
namaz için de durum böyledir. Çünkü namaz içerisinde de muhtelif rükünler ve fiiller vardır. Her bir fiilin ayrı
bir lezzeti ve günahları ortadan kaldırması ve affedilmesi vardır. 311
Beş Vakit Namaza Verilen İlâhî Mükâfat
"Ka'buVAhbâr (r.h.)' buyurdu: Allâhü Teâlâ hazretleri, Mûsâ Aleyhisselâmla münâcâti esnasında ona Ģöyle
buyurdu:
Ey Mûsâ! Ahmed (Aleyhisselâm'a) ve ümmetinin kılacağı dört rek'ât öğle namazının:
Birinci rekatında onları mağfiret ederim.
Ġkinci rekatta mizanlarını ağırlaĢtırırım.
Üçüncü rekatta, onlar için teĢbih ve mağfirette bulunan melekler tayin ederim. Gökte ve yerde onlar için istiğfar
etmeyen hiç bir melek kalmaz. Meleklerin kendisi için istiğfar ettiği kimselere de ebedî azap etmem.
Dördüncü rekâtta onlara gök (yani rahmet) kapılarını açarım; huriler nazar eder.
Ey Mûsâ! Ahmed (Aleyhisselâm) ve ümmetinin kılacağı dört rekat ikindi namazı(ından sonra) benden ne
isterlerse (ve niçin duâ) ederlerse, mutlaka onu yerine getirir ve hacetlerini gideririm.
Ey Mûsâ! Ahmed (Aleyhisselâm) ve ümmetinin kılacağı üç rekat akĢam namazında onlar için gök açarım.
Ey Mûsâ! Ahmed (Aleyhisselâm) ve ümmetinin kılacağı dört rekat yatsı namazı, kendileri için dünyâ ve
içindekilerden daha hayırlıdır ve annelerinin kendilerini doğurduğu gündeki gibi (günahsız ve isyansiz olarak)
dünyâdan 312çıkarlar."313
Cemaat İle Namaz Ve Cemaati Terkedenin Hükmü
Sonra bil ki, ezanı iĢiten kiĢinin cemaati terketmesine ruhsat yoktur. Çünkü cemaat ile namaz kılmak sünneti
müekkededir. Gayet müekked bir sünnettir.
(Denildi ki) Eğer bir nahiye (bölge) ehli, topluca cemaat ile namaz kılmayı terkederlerse, onlarla savaĢmak ve
onları silâh ile öldürmek vaciptir.
Eğer onlardan bir kiĢi. Ģer'î bir özür olmadan cemaat ile namazı terkederse, tazir edilmesi vaciptir.
Özürsüz olarak cemaat ile namaz kılmayı terkeden. kiĢinin Ģehâdeti makbul değildir.
Bir kiĢinin cemaati terketmesine sükût etmelerinden dolayı onun komĢuları, mahallenin imamı ve müezzini
günahkârdırlar. 314
Mahalle Camünin İnsan Üzerinde Hakkı Vardır
Günyetü'l-Fetevâ isimli kitapta buyuruldu: Cami (cuma ve bayram namazları kılınan büyük camilere) cemaatinin
çokluğundan dolayı gidip namaz kılmaktansa cemaati az olsa veya çok olsa bile kendi mahalle camiinde namaz
kılmak daha faziletlidir.
Çünkü mahalle mescidinin kendisinin üzerinde hakkı vardır. KiĢinin fazla cemaat veya imamın takvasının ve
ilmînin ziyâdeliğinden dolayı baĢka camilere gitmesi onu kendi mahalle mescidinin hakkından kurtaramaz. 315
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/687-688.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/688.
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Rıyâzus-sâlihîn. hadis no: 1046. 4
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/688-689
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Namazda Safların Önemi Ve Sevabı
KiĢi. birinci safta imamın tam arkasında namaz kılmaya dikkat etmelidir. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden Ģöyle
rivayet olundu: (1/373) Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Ġmâmın arkasında ve tam hizasında namaza duran kiĢiye yüz namaz yazılır, sağında durana yetmiĢ beĢ namaz,
sol tarafında durana elli namaz ve diğer saflarda duranlara ise yirmi beĢ namaz (sevabı) yazılır.316 El-Kınye
isimli fıkıh kitabında da böyledir. Ancak birinci safa geçebilmek için insanların boyunlarını basarak, insanları
çiğneyerek veya baĢkasına zarar vererek geçemez. Saflarda boĢluk bulduğu ilk yere oturur.
Namazda, birbirine değecek Ģekilde omuzların aynı hizada olması gerekir. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri
buyurdular:
"Saflarınızı sıklaĢtınn ve safları birbirine yaklaĢtırın, boyunlarınız bir hizada olsun. Nefsim yed-i kudretinde olan
Allah'a yemin ederim ki, Ģeytanların, siyah ve koçuk koyunlar gibi saf
aralıklarına girdiklerini görüyorum. 317
(Bu hadis-i Ģerifin bâzı kelimelerinin izahı)
jĠi- ha-ı mu'ceme yâni noktalı harfinin fethasıyla, boĢluk ve geniĢlik demektir.
Lüijt hâ-i mühmele yâni noktasız hâ harfinin fethası ve zâl-i mu'cemele ile, Hicaz'ın küçük siyah koyunlarına
denir. Tenvîr'de de böyledir.
Namazın kılınıĢı hakkında muteber olan durum, namazın edası, kalbin huzuru ve tam teveccüh Ģeklinde
olmalıdır, bâzıları buyurdular: Eğer senin yüzün mihrâb'ta kıbleye dönmediyse felekte meleklerle namaz
kılamadın demektir. 318
Hikâye
Hikâye olundu. ġeyh Ebûl-Abbâs el-Cevâlikî, hâlinin baĢlangıcında çuvalcılık yapardı. Bir gün bir müĢteriye
veresiye bir çuval sattı. Fakat kime sattığını unuttu. MüĢteri de malını getirmedi. Namaza kalktı. Namazda
satıĢını düĢündü. Namazda aklına geldi. Selâm verince talebesine:
-"Namazda iken çuvalı kime ve hangi Ģahsa sattığımız aklıma geldi." Dedi. Talebesi:
-"Ya Ustâdî Sen namaz mı kılıyordun yoksa çuvalı mı tahsil ediyordun?" dedi.
Talebenin bu sözü Ģeyhe çok tesir etti. Bunun üzerine Ģeyh, bir çuval giydi. Dükkânı talebeye bıraktı. Dünyayı
terketti. Riyazetle meĢgul oldu. Bu hâli elde edeceğini elde edinceye kadar yâni manevî makamlara ulaĢıncaya
kadar devam etti.
Ġnsanlar, çalıĢarak yüksek mertebelere çıkarlar. Ey nefsinin esiri! Bu halinle sen nereye vardın? 319
Te'v İlât-I Necmiyyeden Tasavvufî Mânâlar
Bu âyet-i kerîmede bulunan iĢaretler: Allâhü Teâlâ hazretleri, namazın muhafazasını mübalağa sîgasıyla binası
iki kiĢi arasında müĢareket için olan îLpU. babında, "Namazlara dikkat edin," buyurdu. Yâni benimle sizin
aranızda olan namazı muhafaza edin, demektir. Buyurduğu gibi:
"Allâhü Teâlâ (hadîs-i kudsî'de) buyurdu: Ben namazı kendimle kulumun arasında ikiye taksim edip
böldüm. Yarısı benim, kuluma da istediği vardır. Kul (namazda) Fatiha süresini okur. Ve kul:
"Hamd, o Rabbü'l-âlemînedir." Dediği zaman, Allâhü Teâlâ ve Tebâreke hazretleri:
-"Kulum bana hamdetti," der. Kul:
"O Rahmân-Rahîm'dir," dediğinde Allâhü Teâlâ hazretleri:'
-"Kulum beni övdü, bana sena etti," der. Kul:
"O Din günü'nün mâliki Allah'ın!" dediği zaman, Allâhü Tealâ hazretleri:
-"Beni temcîd etti. Bu benimdir. Benimle kulumun arasında olan ise: Sâde sana ederiz kulluğu/ibâdeti ve sâde
senden dileriz avniinâyeti yârab!
Sûrenin sonu kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. O:
"Hidâyet eyle bizi doğru yola: o kendilerine in'âm ettiğin mes'ûdların yoluna... Ne o gazap olunanların, ne de
sapkınların," kulun istediği bu nimetler kendisine verilecektir.320
Bunun mânâsı: Ben sizi, kudret, tevfık, icabet, kabul ve namazınıza sevâb vermekle sizin hakkınızı muhafaza
ederim; siz de namazı muhafaza edin; sıdk, ihlas, huzur, hudû\ tezellül ile münâcât, inkisarı kalb, yardım ve
hidâyet dilemek, sükûn, vekar, heybet, ta'zîm ve devamlı müĢâhdeyle kalblerinizi muhafaza ederek, namaz kılın.
HaĢiyetü'l-Tahtâvî alâ merâkı'l-felâh-ġerhi Nurfl-Izâh, s. 249, Muhammed . Ġsmail, et-Tahtavî. temel neĢriyat: Ġstanbul-1985.
EbûDâvûd:571,
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Ancak kalbleri muhafaza edilerek kılınan namaz, orta namazıdır. Çünkü kalb, insanın ortasindadır. Kalb, ruh ile
cesedin arasında vasıtadır. Zaten bundan dolayı kendisine kalb denildi. Namazların üzerinde özellikle
muhafazanın tahsisi buna iĢarettir. Bu da kalb namazıdır. Kalbin namazı, devamlı müĢahede ile olmaktadır.
Çünkü beden, bir saat, namazın erkân ve Ģekli gibi muhafaza edilir. Bir saat, ondan çıkar. Onun suretini
muhafaza etmeye bir yol yoktur. Manâlarını hıfzetmeden suretinin devamı, huzur ve Ģuhûd ile vasıflanır. Bu da
ancak kalbin sânı ve durumudur. Allâhü Teâlâ buyurduğu gibi:
"ġüphesiz ki bu söylenende, kalbi olan yahut Ģuhûd halinde kulak tutan kimse için uyandıracak bir ihtar
vardır!321
Kalb erbabının sıfatlarından biri de, onlar daimî namazlarının içindedirler. Te'vilatı Necmiyyede de böyledir. 322
Amr'i Niyetlenip Zeyd'e Seslenirsen Kimse Sana İcabet Etmez
Sâlikler, ölüm ve kabirden önce, haremin huzuruna koĢmalıdırlar. Zîrâ gayur olan Allâhü Teâlâ hazretlerinin
katında fütursuzca kılınan bir namaz makbul değildir. Zâtının nurunun tecelli etmesi için elbette kâinattan yüz
çevirmek lâzımdır. Yoksa, kalbinde Amr'ı hazır tutup, Zeyd'e seslenen kiĢiye asla icabet olunmaz. Kimse onun
sesine kulak vermez.
ġeyh Sa'dî eĢ-ġirâzî (k.s.) buyurdular:
O gördüğün posta oturanlar, hepsi postun kurbanı ve ona yalvaranlardır. KiĢinin Allâhi bırakıp mahluku kıble
yaparak ona yönelip kıldığı namaz, elbette namaz değildir. Tevfik ve baĢarı Allah'tandır. 323
Vefat Edecek Kişinin Hanımı İçin Vasiyeti
Meali:
Ve içinizden zevcelerini geri bırakarak vefat edecek olanlar, zevceleri için senesine kadar çıkanlmaksızın bir
intifa'ı (geçimlerinin sağlanmasını) vasiyet etmek var. Bunun üzerine kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında
yaptıkları meĢru' bir hareketten dolayı size bir mesuliyet yoktur. Maamâfıh Allah azîz. hakimdir.246
Mutallakaların (boĢananların) da maruf veçhile bir istifâde haklarıdır ki, ihkâkı (yerine getirilmesi) Allah'tan
korkanlara bir vazifedir.241
ĠĢte akıllarınız ersin diye, Allah size âyetlerini böyle beyan buyuruyor.242 324
Tefsiri:
"Ve içinizden vefat edecek olanlar,"
Yâni ölecek olanlar. Hasta ve yatağında yatıp hastalığıyla ölüme yaklaĢan kiĢilere vefat edenler diye isim verildi.
Bu bir Ģeyin kendisinin teviliyle isimlendirilmesi kâbîlindendir. Burada mecazın karinesi, vefat ettikten sonra
vasiyet etmenin imkânsız oluĢudur.
Ve zevcelerini geri bırakarak" (1/374)
Yâni kendilerinden sonra kadınlar bırakanlar, demektir. "Zevceleri için vasiyyet etmek,"
Yâni kadınları için vasiyet ederler, vasiyette bulunurlar. Bu cümle, onlar ki" ismi mevsûlünün haberidir.
"Ġntifa'ı (geçimlerinin sağlanmasını)"
Yâni meta (geçimlerinin sağlanmasını) vasiyet ederler. "Senesine kadar."
Yâni kadınları senesine kadar güzel bir Ģekilde geçimlerini sağlayın, demektir.
Çikarılmaksızın," Bukavl-iĢerif, 'Ġntifa'ı (geçimlerininsağlanmasını)"kavl-i Ģerifine bedel-i istimal ile bedei'dir.
Bu Ģekilde, kadınların faydalanmaları ve evlerinden çıkarılmamalarıma bir senenin arasında bir yakınlık olsun,
d/yedir.
Sanki Ģöyle denildi: Ölmek üzere olan erkekler, eĢlerine evlerinde bir sene kalıp faydalanmalarını ve
çıkmamalarını vasiyet eder.
Veya bu kavl-i Ģerif: "eĢlerine" kavl-i Ģerifinden hâldir. Yâni çıkmaz oldukları halde, demektir.
Âyetin mânâsı Ģöyledir: Henüz Ölüm döĢeğinde hasta yatarlarken, hanımlarının kendilerinden sonra dıĢarıya
atılmaması için, yiyecek, giyecek ve barınak hususunda bir yıl sürecek Ģekilde vasiyette bulunmaları, kendilerine
vaciptir. 325
Sebeb-i Nüzul

Kâf: 50/37,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/692-694.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/694.
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Bu âyet-i kerime, Tâif ehlinden bir adam hakkında nazil oldu. Ona, Hakîm bin el-Hâris, deniliyordu. Bu zât
Medine'ye hicret etti. Yanında çocukları, anası ve babası, bir de hanımı vardı. Bu zât vefat etti. Allâhü Teâlâ
hazretleri bu âyet-i kerîmeyi inzal buyurdu. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ölen Ģahsın mirasından ölenin ana ve
babasına, çocuklarına pay verdi; fakat hanımına bir Ģey vermedi. Ancak miras verdiği kimselere, kocasının
terekesinden bir yıl o kadına infakta bulunmalarını emretti.
Ġslâm'ın ilk dönemlerinde vefatı üzerine kadının iddet bekleme süresi bir yıldı. Bir yıl geçmeden vârisin bu
kadını evden çıkarıp atması haramdı. Kocanın da bunu vasiyet etmesi gerekirdi.
Bir yıl iddet bekleyen kadının, nafakası ve süknâsı (barınması) kocanın malından karĢılanması vacipti. O kadın
çıkmadıkça... O kadının mirasta hakkı yoktu. Eğer kadın kendi isteğiyle kocasının evinden çıkarsa, nafaka hakkı
düĢerdi. Adamın buna da vasiyet etmesi gerekirdi.
Islâmın ilk yıllarında bu Ģekilde devam etti. Daha sonra miras âyetleri nâzif oldu. Allâhü Teâlâ hazretleri, bu
âyet-i kerimeyi neshetti. Bu âyeti, çocuk ve oğlun çocuğu olmadığı zaman, kadının dörtte bir alması; ikisi
olmadığı zaman da sekizde bir mirastan pay verilerek, bu, senelik faydalanma hükmünü neshetti.
Yine Ġmam Ebû Hanife hazretlerine göre, dört ay on gün iddet beklemeyle bir senelik iddet de nesh oldu.
(Ġddetin dört ay on gün olduğunu beyan eden âyet-i kerîme) Her ne kadar tilâvet bakımından önce ise de, inzal
bakımından sonradır. Böylelikle kadına mirastan pay verildi... "(Bunun üzerine) kendileri çıkarlarsa,"
Kocalarının evlerinden kendi arzularıyla çıkarlarsa, "Size bir mesuliyet yoktur."
Ey Ġmamlar (Ġdareciler) ve hakimleri
"Kendi haklarında yaptıkları meĢru' bir hareketten dolayı,"
ġeriatın reddetmediği bir iĢ yapmadıkları takdirde, süslenmek, koku sürünmek, matemi terketmek, evlenme
giriĢimlerinde bulunmak gibi Ģeyler dıĢında, bir vebal yoktur.
Bu âyet-i kerîme, kadının kocasının evinde oturması ve onun için matem tutmasının vacip olmadığına delâlet
eder. Kadın, kocasının evinde oturmak ve yas tutup nafaka almak ve çıkıp gidip nafakayı terketmek arasında
serbest olduğuna delâlet etmektedir.
Allah, emrine gaalibtir. Kendisine muhalefet edeni cezalandırır.
"Hakimdir." Hükümlerinde kullarına maslahatlar gözetir.
Takva ehli, boĢanan kadına iyilikte bulunur
"Mutallakaların (boĢananların) hakları vardır."
Bu boĢanan kadınlarla gerdeğe girilmiĢ olsun veya olmasın müsavidir.
"Bir istifâde"
Yâni mutlak mut*a vardır. Bu hem müstehab olan mut'aya ve hem de vacip olan mut'aya Ģâmildir. Çünkü eğer
boĢanan kadın kendisine verilmiĢ (yani mehir verilmiĢ ise) ve kendisiyle gerdeğe girilmemiĢ ise, onu
fayadalandırmak vaciptir. Yok eğer, mehir kendisine verilmeden ve kendisiyle gerdeğe girilmeden boĢanmıĢ ise,
bunu da faydalandırmak müstehabtır.
Geçen âyet-i kerîmedeki, "Ve onları müstefid edin (faydalandırın),326 kavl-i Ģerifindeki temettü lafzı, buna
delâlet etmektedir. Vacibe de hamledilebilir. Onun için bu iki âyet-i . kerîmenin arasında bir zıtlık yoktur.
"Ma'rûf bir Ģekilde Yâni Ģer'an ve âdeten ma'rûf olan bir mut'a ile faydalandırmak. Yâni Ģeriatçe ve gelenek
olarak uygun olan Ģeyler vermesi
"Haklarıdır ki, ihkaakı (hakkı yerine getirmesi) Allah'tan korkanlara bir vazifedir."
Yâni takva sahibi olan kimseye gereken ve yakıĢan, vacip olmadığı halde, lakin takva gereği, kadının kalbini hoĢ
tutması bakımından ve arada bir kin kalmaması için ona teberru* da bulunup ona bir Ģeyler hibe etmesi lâzımdır.
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Akıl Erdirmeniz İçin Allah Âyetlerini Beyan Ediyor
"Böylece"
Talak ve iddetin hükümlerinden geçenlere iĢarettir. Yâni bu açık beyan misâli:
"Allah size âyetlerini böyle beyan buyuruyor."
Kullarına meĢru kıldığı hükümlere delâlet eden ayetleri beyan ediyor.
Kâdî buyurdu: Bu kavl-i Ģerif, Allâhü Teâlâ hazretleri, kullarına, meâĢ ve meâd (dünya ve âhiret) cihetinden
muhtaç olacakları hükümleri ve delilleri, kullarına yakında beyan edeceğine bir vaaddir.
"Akıllarınız ersin diye,"
Ġçindekileri anlamanız, orada aklı kullanmanız ve bu âyetlerin gereğiyle amel etmeniz içindir.
Mesnevî'de buyuruldu.
ġerli kimseler, lengersiz gemiler gibidirler.
Zararlı rüzgarlardan tehlikeye düĢerler.
Ġnsan akıl lengeri ile emniyet bulur.
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Bakara: 2/237.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/696-698.

Hemen bir akıl lengeri dilen.
Akıllılar, kerem denizinin inci hazinesinden aklın yardımını alırlar. 328
Te'vilât-I Necmiyyeden Tasavvufî Mânâlar
Bu âyet-i kerîmelerde Ģu iĢaretler vardır: BoĢanan bir kadın cebren yâni zorla ayrılığa mübtelâ olmaktadır.
Allâhü Teâlâ hazretleri, kadının kınlan kalbini mut'a ile sarılmasını emir buyurdu.
Bununla sâdık olan müride iĢaret etmektedir. Eğer sâdık müridi, talebi esnasında, azizlerden ve akrabalardan
firak (ayrılık); sevdiklerinden ve dostlarından hicran (ayrılıp gitmek),(i/375) dünyâ malından ve makamından
çıkıĢ, vatandan (memleketten) ve orada oturanlardan hicret etmek ve Allah'ın havass kullarının sohbetine
katılmak için, baĢka memleketlere taĢınmak ve faydalan elde etmek için Ģiddetlere göğüs germeğe iĢarettir.
Çünkü bu kiĢiye Allâhü Teâlâ hazretleri, ihsanını saçar, o kiĢiden hüzün ve kederlerini yâni üzüntüsünü giderir,
Allâhü Teâlâ hazretleri, mut'asıyla onun kalbinin kırıklığını sarar. Onun için Ģöyle buyuruldu:
"Ben, benden dolayı kalbi kırık olanların yanındayım. 329
Meraklı ve istekli talibe, nail olunan ma'rifetten güzel bir faydalandırma vardır. Bu Ģekilde Allâhü Teâlâ
hazretleri, âyetlrini, lütuflarının sınıflarını ve size olan Ģefkat ve merhametini izhâr ediyor ki, lütfunun nurları ve
kemâlinin sıfatlarına akıl erdirirsiniz diye.
Te'vilat-ı Necmiyyede de böyledir. 330
Akıllı Kişi Dünyâya Gönül Bağlamaz
Akıllı kiĢi, (hasretle) dünyâya nazar etmez, ona gönül bağlamaz ve dünyâdan yüz çevirir. Belki dünyânın
menfaatlerinden ve garazlarından geçip gider. Hak yolunda dünyânın Ģiddetlerine göğüs gerer... Zâta mutlaka
vâsıl oluncaya kadar dünyânın zorluklarına tahammül eder. 331
Hikâye
Hikâye olundu. ġakîk-i Belhî (r.h.) hazretleri, üç gün yemek bulamadı. Hiç bir Ģey yemedi. Ġbâdetle meĢgul idi.
Açlıktan zayıf düĢüp ibâdet yapamayacak hâle gelince, ellerini semâya dergâhı ilâhiyeye kaldırdı:
-"Yâ Rabbî! Bana yemek nimeti verip, beni yedir!" diye duâ etti. Duayı bitirdiğinde, etrafına baktığında
kendisine bakan bir adam gördü. Adam, kendisine selâm verdi ve:
-"Ey Ģeyh! Benimle gel!" dedi.
ġakîk-i Belhî hazretleri onu takip etti. Adam onu bir eve götürdü. Türlü türlü leziz ve nefis yemekler
hazırlanmıĢtı. Sofranın çevresinde, hizmetçiler, cariyeler ve köleler vardı. ġakîk-i Belhî hazretleri yemeğini yedi.
O yemeğini yerken adam ayakta bekliyordu.
ġakîk-i Belhî hazretleri, karnını doyurdu. Adama duâ ve teĢekkür etti. Kalkıp gideceği sırada adam yine sordu:
-"Ey Ģeyh! nereye gidiyorsun?" O:
-"Mescide!" dedi. Adam:
-"Senin adın nedir?" dedi. O:
-"ġakîk!" dedi. Adam:
-"Ey ġakîk! Bilgin olsun, muhakkak ki bu ev, içindeki her Ģey, senindir. Bu cariyeler ve köleler de senindir. Ben
de senin kölenim. Ben babanın kölesiyleydim. Beni ticârete göndermiĢti. Babanın parasıyla ticâret yaptım. Bütün
bunları kazandım. Geri döndüğümde babanın vefat ettiğini gördüm. Babanın mirasına konman için sana haber
vermeye geldim," dedi. ġakîk sordu:
-"Bunların hepsi benim mi?" Adam:
-"Evet!" dedi. ġakîk-i Belhî hazretleri:
-"Eğer bu köle ve cariyeler benim ise, ben hepsini Allah için âzâd ettim. Bundan böyle hepsi hürdürler. Eğer bu
mallar benim ise, ben onları size bağıĢlıyorum. Aranızda paylaĢın. Beni ibâdetten alıkoyacak hiçbir Ģey
istemiyorum!" dedi.
Sa'dî buyurdu:
Alaka kurmak, hicâb ve perdedir, kulun hiç bir Ģey elde etmemesidir.
O halde alâkayı kopar ki asıla vâsıl olasın. 332
Bu Çağda Uyumak Uyanıklıktan Hayırlıdır

Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/699.
KeĢfül-Hafâ: 614, Feyzül-kadir no: 1055, 1348,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/699-700.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/700.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/700-701.
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Dünyanın ilgisi özellikle bu çağda fitne ve Ģer'dir. Bu çağda (fitne, fesad ve serlerin uyanık olduğu dönemde)
uyumak uyanıklıktan daha hayırlıdır.333
Hîkaye
Hikâye olundu. Süleyman Aleyhisselâm'a cennet Ģarabı yâni "Âb-i Hayat334 getirildi ve Ģöyle denildi:
-"Bu sudan içersen, kıyamete kadar yaĢarsın"
Süleyman Aleyhisselâm, kendisine bu güzel haberi getiren melekten biraz müsaade istedi.
Süleyman Aleyhisselâm bu meseleyi danıĢmak için bütün canlıları topladı. Onlara danıĢtı. Canlılar:
-"Âb-ı Hayattan içmeniz sizin için hayırlı olur." Dediler.
-"Neden?" diye sordu:
-"Hayat suyundan içerek, tâ kıyamete kadar yaĢar ve sürekli Cenab-i Allah'a ibâdet edersiniz. Bu ele geçmez bir
nimettir," dediler.
Süleyman Aleyhisselâm Kirpinin toplantıda bulunmadığını fark etti. Kirpiyi toplantıya davet etmek için, At ile
Doğan kuĢunu gönderdi.
Kirpi gelmedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselâm, Köpek gönderdi. Köpeğin gitmesi üzerine Kirpi geldi.
Süleyman Aleyhisselâm, Kirpiye sordu:
-"At ile doğan kuĢunu gönderdim, neden onların davetine uyup hemen gelmedin?" Kirpi:
-"Onlar boĢturlar!"
-"Nasıl yâni?
-"Çünkü At, sahibine boyun eğdiği gibi, düĢmanına da boyun eğer ve düĢmana saldırdığı gibi, sahibine de
saldırır. Doğan kuĢu ise, sahibine itaat ettiği gibi sahibinden baĢkasına da itaat eder."
-"Ya köpek?"
-"Köpek böyle değildir. Köpek vefa sahibidir. Sahibi köpeği evden kovsa bile köpek yine ikinci defa evine
döner."
Kirpinin bu güzel bilgilerinden sonra Süleyman Aleyhisselâm, kendisine sordu:
-"Bu âb-ı hayat suyundan içeyim mi? Kirpi:
-"Ġçme!." Dedi. Süleyman Aleyhisselâm sordu:
-"Neden?"
-"Ġçerseniz, ömrünüz uzar, bu dünyâ hapishanesinde çok kalırsınız. Ġzzetle ölmek ve cennete girmek,
hapishanede yaĢamaktan daha hayırlıdır. Yâni eğer hayat suyunu içip, tâ kıyamete kadar yaĢayacak olursanız,
bütün sevdiklerinizin, çocuklarınızın, torunlarınızın hep öldüklerini görecek, üzülecek ve hatta onların Ölüm
acısını içinizde hissedeceksiniz. Evlât acısı yürekleri yakar. Ayrılık acısı çok zordur. Allah'ın sizin için âhirette
hazırladığı nimete kısa bir zamanda kavuĢmak daha iyidir," dedi.
Fârisî beyt: Esaret hayatını yaĢamaktansa, büyük bir Ģerefle ölmek daha iyidir.
Süleyman Aleyhisselâm, Kirpinin bu fikrini beğendi. Âb-ı Hayattan içmekten vazgeçti. Ona:
"Doğru söyledin, güzel bir karar! dedi. Sonra, kendine getirilen o suyu denize dökülmesini emretti. O andan
itibaren o denizin suyu tatlı oldu. Ne güzel buyurmuĢlar:
Dünyadan azık hazırla yolcu. KoĢ! Muhakkak ki ölüm, Ģek ve Ģüphesiz gelir. Bir kiĢi yetmiĢ asır yaĢasa bile
cehaletinden dolayı âhireti için azıklanmadı. Senin dünyân bir gölgedir. Hırsı terket. Bunu bildikten sonra, gölge
elbette yok olacaktır.
Sadî (k.s.) buyurdular:
Nimet, kiĢiyi mağrur ve gâfıl kıldı.
Eli dar olan taliptir.
Onda serra (sevinç) ve darra (sıkıntı) hali yoktur.
Onun kendisine gücü yetmiyor.
Allâhim bizleri mânilerden muhafaza et. 335
Allah Yolunda Cihâd
Meali:
Bakmaz mısın, o kimseler ki, binlerce ki Ģi iken ölürn korkusuyla diyarlarından çıktılar, Allah da kendilerine
"Ölün!" dedi, sonra da onlara bir hayat verdi. Her halde Allah insanlara karĢı bir fazl sahibi ve lâkin insanların
ismail Hakkı Bursevî hazretleri, bu sözleri kendi çağında söylediler. O dönem, insanların ibâdetle meĢgul olduğu, Ģeriatı garra-i
Ahmediyye. sîreti Muhammediyye , Ahlâkı Mahmude ve sünneti Mustafaviyye ile amel edildiği bir 243 ?Sdı Ev'iyâ ve âlimlerin çok
olduğu, bir dönemdi...!
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/701.
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Ab-ı Hayat; Hayat suyu. dirilik suyu, demektir. Yeryüzünde âb-ı hayat vardır. O sudan içen kimse kıyamete kadar hayatta kalır. Hızır
Aleyhisselâm ondan içtiği için hayattadır. Jlyâs Aleyhisselâm'ın da bu sudan içtiği rivayet edilmektedir.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/701-703.
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pek çokları Ģükretmiyorlar.243 0 halde Allah yolunda çarpıĢın, ve Allah'ın semî, alîm olduğunu bilin.244
"Bakmaz mısın, o kimseler ki, diyarlarından çıktılar."
"Diyarlar" kelimesi,"ev -yurt" kelimesinin cemiidir. Yâni menzil, konak ve yurtlarından çıktılar, demektir.
(1/376) Bu hitab, zahiri hasebiyle Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine tevcih edilmiĢtir. Ancak mânâ cihetinden,
onların kıssalarını iĢiten herkese, kitap ehline ve tarih erbâbınadır.
Aslında müktazâ-ı zahire göre, " Onların kıssalarını iĢitmedin mi?" denilmesiydi. Ancak, bu hâdisenin kitap ehli
yanında meĢhur olması ve hâdise'nin zahirine tenbih için, iĢitmeleri, görme mertebesine indirildi ve böylece:
"Bakmaz mısın?" kavl-i Ģerifıyle hitâb olundular. Bu onların hallerini taaccub (hayret) içindir. Yâni Kendisine
dâhil olan nefıy kelimesinden dolayı mânâ ikrara hamledilir. 336
Kur'ân-I Kerim'de Kelimesinin Mânâsı
imam Vahidî (r.h.) buyurdular:görmenin mânâsı, burada kalbin görmesidir. Kalbin görmesi de bilmek
manasınadır. (Vahidinin sözleri) bitti.
Burada, görmenin (yani, "Bakmaz mısın?) kalbi idrâk olmasıyla beraber, (harf-i cerriyle) müteaddî ise, vâsıl
olmak ve intiha mânâlarını tazammun ettiği (kapsadığı) içindir. Bunun mânâsı: ( Senin ilmin onların kıssasına
ulaĢıp intiha etmedi mi?" (BaĢka bir ifâdeyle: "Onların bilgisi gelip sana ulaĢmadı mı?) " demektir.
Alimler buyurdular: Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine, görmediği hâlde, "Bakmaz mısın (görmedin mi)?" Ģeklinde
vaki olan bütün hitâblar, bu mânâyadır (yani kalbin görmesi demek olan bilmek manasınadır). Yâni mânâları,
onların bilgisi gelip sana ulaĢmadı mı? demektir.
El-KevâĢî'de buyuruldu: Manâsı vücûb'tur. Çünkü istifham hemzesi, netinin üzerine veya istifham üzerine dâhil
olduğu zaman, takvfr ve icâb mânâsına olur. Bu kavl-1 Ģerifin mânâsı: "Diyarlarından çıkanların haberini
gerçekten bilmektesin," Ģeklindedir.
Ġbni Temcîd, HaĢiyelerinde buyurdu: "Bakmaz mısın (görmedin mi)?" kavi-i seri fiyle, kıssa yoluyla ilmi geçen
(daha önce hakkında bilgi verilen) bir Ģey hitâb edilir. Bazen de onunla ilmi geçmeyen bir,Ģeye hitâb edilir.
Bazan adamın biri diğerine, baĢlangıçta tarifini murad ederek: "Falancaya bakmadın mı ne söyledi?" der.
Burada âyet-i kerîmenin muhâtabları, ya onu iĢitenlerdir. Ki târih ehlinden daha önce bunun hakkında bilgi almıĢ
olanlardır. Onlara zikretti ve onları hayretler içerisinde bıraktı.
Veya bu âyetin muhatabı onu iĢitmeyenlerdir. Bu hâdiseyi daha önce iĢitmeyenlere tarif edip onları hayretler
içerisinde bırakmaktadır.
Denildi ki, buradaki hitâb umûmîdir. Görmek (iĢitmek ve bilmek Ģanından olan) kendisinden gelen herkesedir.
Kıssanın yaygın olmasına ve Ģöhretine delâlet etmektedir. Herkesin, bu kıssayı bilmesi, görmesi ve ondan ibret
alması gerekir. '337
Ölümden Kaçarken Toptan Ölmeleri
"Ve onlar binlerce kiĢiydiler." "binler" kelimesi, "bin"kelimesinin cemiidir. "bin"kelimesi, esmâ-iadetin
cümiesindendir.
Onların meblâğından (vardıkları son sayıdan) ihtilâf edildi.
Bu kavl-i Ģerifin lafzî tarafına bakılırsa onların (yani burad. kıssaları zikredilen kiĢilerin) onbinden daha fazla
olması gerekir Çünkü "binler" kelimesi cemi kesrettir 338Cemi kesret oldu olduğuna göre on binden fazla kiĢi
olmaları gerekir. Zîrâ, on ve daha az olan bir topluluğa: "binlerce" denilmez.
"Ölüm korkusuyla"
Mefûlü leh'tir. Yâni ölüm korkusundan dolayı memleketlerinden çıktılar, demektir.
"Allah da kendilerine dedi,"
Bir meleğin lisâniyle dedi. Burada söylemek, Allâhü Teâlâ hazretlerine isnâd olundu. Bu isnadın sebebi,
korkutmak ve iĢin vehâmetini beyan etmek içindir. Çünkü Kadir ü Kahhâr ve Melik-ü Cebbâr'in kavl-i Ģerifinde
bir hâl vardır.
Bunun takdîri, "hemen öldüler", cümlesidir. Çünkü: "sonra Allah onları diriltti" kavl-i Ģerifinin iktizâsı onların
ölmeleridir. Bu takdir, diriltmenin, ölümden sonra meydana gelmesinden dolayıdır.
iaLiM aĠ "Sonra da onlara bir hayat verdi."
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/703-704.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/704-705.
338
Cemi kesret, on sayısından baĢlayıp, ileriye devam eden bir cemidir. Cemi", müfred (bir) ve tesniye (iki) olmayan yani üç ve daha
yukarısına denir. Ama Arabî kelimelerde cemiler (Ġçerdikleri çokluk manâsı itibariyle) ikiye ayrılır. 1- Cemikıllet , 2- Cemi kesret.
Cemi" kıllet, üçten baĢlayıp, onu geçmeyen cemilerdir. Bunlarında dört vezinleri vardır. 5W iUsî Juiı j*iî dir. (Bu vezinlerin dıĢında kalan
cemiler, cemi kesrettir.) Cemi kesret ise. ondan baĢlayıp, sonsuza kadar devam eden cemilerdir. Birinin ecdadına söven bir Müslümanı
mahkemeye çıkartmıĢlardı. Kâdî efendi, ^^ ecdâd kelimesinin cemi oluĢundan hareketle, söven kiĢinin idamına karar vermiĢti. Sarf ve Nahiv
bilgisinden mahrum olan Kadî efendi ecdada, sövmenin Adem Aleyhisselâm yani peygamberlere sövmek olduğu hükmüne varmıĢtı. Fetvayı
gören Ġmam Birgivî hazretleri, ecdâd kelimesinin cemi kıllet olduğunu ve cemi kılletlerin de üçten baĢlayıp, on sayısına geçmediğini, bu
kiĢinin onuncu dedesine kadar bir peygamber olmadığına göre idam edilmeyeceğine dair verdiği fetva meĢhurdur
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Yâni ömürlerinin geri kalan kısmını tamamlamaları ve kader'den kaçmanın mümkün olmadığını anlamaları için,
Allah onları diriltti.
Ibni Arabî (r.h.) buyurdu: Onların öldürülmeleri ve sonra diriltilmeleri onlar için bir ceza idi. Çünkü,
kendisinden sonra diriltilmek olan bir ölüm, kendisinden sonra dünyevî bir hayat olmayan eceliyle gelen ölüme
itibarla bir cezadır.
Hasan Basrî (r.h.)'dan yine (buyurdu:) Allâhü Teâlâ hazretleri, onlara ceza olması için, henüz ecelleri gelmeden
onları öldürdü. Sonra geri kalan Ömürlerini bitirmek için tekrar onları diriltti. 339
Öldükten Sonra Yeniden Dirilenlerin Kıssası
Tefsîr ehli âlimlerin çoğunun zikrettiğine göre, bunlar, Isra-iloğullanndan bir kavimdi. (Irak'ın) Vâsıt Ģehrinin
kasabalarından (veya Ģehirlerden) kendisine "Dâverdân" denilen bir kasabadandılar. O kasabada "Tâûn340 vuku
buldu. Yâni veba salgını meydana geldi. Memleketin eĢraf ve zengileri gittiler. Sefil ve fakirleri kaldılar. ġehirde
kalanların çoğu helak oldular. Gidenler ise kurtuldular. Taun kalkınca, kaçanlar Ģehre döndüler.
Memlekette kalanlar:
-"ArkadaĢlarımız, bizden daha akıllıymıĢlar! Biz de onlar gibi yapmıĢ olsaydık, onlar gibi yaĢardık. Ölenlerimiz
ölümden kurtulurlardı. Eğer ikinci kez tâûn gelecek olursa elbette vebâ'nm olmadığı bir arazîye çıkacağız,"
dediler.
Ertesi sene tekrar tâûn vuku buldu. ġehrin bütün halkı kaçtı. Çıktılar, hatta iki dağ arasında bulunan, "Efyâh"
vadisinde konakladılar.
KurtuluĢ aradıkları vadiye konduklarında, vadinin alt tarafından bir melek ve vadinin üst tarafından baĢka bir
melek onlara seslendi:
"Ölün!"
Herhangi bir hastalık olmaksızın, Allah'ın emri ve meĢîetiyle hepsi öldüler. Hatta hayvanları da öldü. Hepsinin
ölümü bir adamın ölümü gibi oldu.
Üzerlerinden sekiz gün geçti. Artık ĢiĢtiler, cesetleri kokuĢtu.
Ġnsanlar, geldiler fakat onları defnetmekten aciz kaldılar. Onları yırtıcı hayvanlardan korumak için etraflarına
duvar çevirdiler ve orada oldukları gibi terkettiler.
Bir müddet geçti. Cesetleri tamamen çürüdü, kemikleri dağıldı... 341
Hazkîl Aleyhisselâm
Kendisine Hazkîl bin Bûzî, denilen nebî (peygamber), onlara uğradı. Hazkîl Aleyhisselâm, Mûsâ
Aleyhisselâm'dan sonra Ġsrâiloğullarına gönderilen üçüncü halifedir. (1/377)
Mûsâ Aleyhisselâm'ın vefatından sonra Ġsrâiloğullarının iĢlerini idare edenler YûĢâ bin Nün
Aleyhisselâm342sonra Kâlib bin Yuhannâ, sonra da Hazkîl Aleyhimüsselâm'dir.
Hazkîl Aleyhisselâm'a "Ibni Acûz" (kocakarının oğlu) denirdi. Çünkü annesi yaĢlı bir kadındı. Bu kadın
yaĢlılığından ve kısırlığından sonra Allah'tan bir evlâd istedi. Allâhü Teâlâ hazretleri de kendisine Hazkîl
Aleyhisselâmı hibe etti. 343
Zülkifl Aleyhisselâm'ın Yetmiş Peygamberi Yahudilerin Elinden Kurtarması
Hasan Basrî (r.h.) buyurdular: O peygamber, Zülkifl Aleyhisselâmdır.
Bu yüce peygambere "Zülkifl" (yani kefalet sahibi) adı verildi. Çünkü Zülkifl Aleyhisselâm, yetmiĢ peygambere
(canı pahasına) kefil oldu. Onları Öldürülmekten kurtardı.
Ġsrâilpğulları yetmiĢ peygamberi tutuklamıĢ hepsini birden öldürmek üzereydiler. Zülkifl Aleyhisselâm onlara:
-"Siz kaçın gidin. Çünkü sâdece benim Öldürülmem, topluca öldürülmemizden daha hayırlıdır," dedi.
Diğer peygamberlerin kurtulması için kendisini feda etti. O, peygamberleri Ġsrâiloğullannın elinden kurtarıp
gizlice hicret etmelerine yardımcı oldu.
Daha sonra öldürmek için gelip, Zülkifl Aleyhisselâm'a peygamberleri sordular. Zülkifl Aleyhisselâm:
-"Onlar kaçıp gittiler! Nereye gittiklerini bilmiyorum!" dedi. Fazl-ü keremiyle Allâhü Teâlâ hazretleri,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/705-706.
Taun, veba salgını demektir. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilecek bulaĢıcı bir hastalıktır. Bu hastalık, kemiriciler (fareler gibi)
hayvanların arasında salgınlar yapar. Onlardan da değiĢik yollardan insanlara geçer. Vebâ'dan korunmak için »acın yanı sıra, ilk defa tecrid
ve karantina'yı tavsiye eden Efendimiz (s.a.v.) hazretleridir.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/706-707.
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Yahudîleri Zülkilf Aleyhisselâm'dan menetti. Ona zarar veremediler. 344
Hazkîl Aleyhisselâm'ın Mucizesiyle Dirilmeleri
Hazkîl Aleyhisselâm, ölü olan bu Yahudilere uğradı. Gördükleri çok acâib Ģeyler olduğu için durdu. Onlara
baktı. Hallerine taaccüb edip tefekkür etti. Allâhü Teâlâ hazretleri, kendisine vahyetti:
-"Sana bir mucize göstermemi ister misin" dedi. O:
-"Evet!" dedi. Allâh'ü Teâlâ buyurdu:
-"Ey kemikler! ġüphesiz Allah, toplanmanızı emrediyor" diye nida et, dedi.
Hazkîl Aleyhisselâm, Allah'ın emrine uyarak:
-"Ey kemikler! ġüphesiz Allâhü Teâlâ hazretleri, toplanmanızı emrediyor"diye seslendi.
Vâdînin üst tarafından ve aĢağı tarafından kemikler toplandı. Birbirlerine yapıĢtılar. Etsiz ve kansız, kemiklerden
meydana gelen cesetler haline geldiler. Sonra Allâhü Teâlâ hazretleri, Hazkîl Aleyhisselâm'a vahyetti:
-"Ey kemikler! Size et giyinmenizi emrediyorum!" diye nida et" dedi. Hazkîl Aleyhisselâm, bu nidayı yapınca,
kemikler et giyindi. Sonra da deri giyindi. Böylece yeni ölmüĢ cesetler hâline geldiler.
Sonra Allâhü Teâlâ hazretleri, Hazkîl Aleyhisselâma vahyetti:
-"Ey ruhlar! Allah, size kalkmanızı emrediyorPdiye nida et," dedi. Hazkîl Aleyhisselâm böyle nida edince, o
ölüler ayağa kalktılar, dirildiler. Ve Allâhü Teâlâ hazretlerini Ģöyle teĢbih ettiler:
-"Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, ey Allâhım! Ey Rabbimiz, sana hamdederiz. Senden baĢka ilâh yoktur."
Fakat onlarda, o pis kokunun tesiri kaldı. Hatta bu kabilenin evladında ve günümüze kadar soylarından gelen
Yahudîlerde hâlâ bu pis koku vardır.
Sonra bunlar, memleketlerine ve kavimlerine geri döndüler. Senelerce yaĢadılar. Ölümün rengi hâlâ yüzlerinde
vardı. Herhangi bir elbise giydiklerinde kefen gibi oluverirdi. Bunlar ecelleriyle ölesiye kadar yaĢadılar.
Bu kıssadan sabit olan ve çıkarılan fayda; Müslümanları cihâd345 etmeye
cesaretlendirmek,
Ģehâdetin
sebeblerini arzetmek. Müslümanları tevekküle ve teslimiyete teĢvik etmektir. Çünkü ölüm, sâdece cihâd'a
gitmekle değildir. Ölümden kaçmak asla mümkün değildir. Evlâ olan kiĢinin Allah yolunda cihâd etmesidir. 346
Allah Fazl-Ü Kerem Sahibidir
"Her halde Allah bir fazl sahibidir/' Büyük bir fazl ü kerem sahibidir. "Ġnsanlara karĢı,"
Cemiine (hepsine) karĢı fazl ü kerem sahibidir.
Amma bunlara verdiği fazl-ü keremi, onların baĢlarından geçen Ģeylerden ibret almaları için, ölümlerinden sonra
onları diriltmesidir.
Amma onların kıssalarını iĢiten diğer insanlara ise, onları, ibret alınacak ve basîret gözüyle bakıp kendilerine
çeki düzen verecekleri bir yolu hidâyet vermesidir.
"Ve lâkin insanların pek
çokları Ģükretmiyorlar."
Allah'ın fazlına Ģükretmediler. Ġnsanların bâzısı gereğince Ģükretmekten aciz kaldılar; bâzıları da küfürlerinden
dolayı Ģükretmediler. 347
Allah Yolunda Savaşın
"Ve savaĢınl"
Hitâb, bu ümmetedir. Bu kavl-i Ģerif, mukadder bir cümle üzerine ma'tûftur. Yâni: Ġtaat edin ve savaĢın,
demektir.
"Allah yolunda"
Allah'ın dînini yüceltmek için savaĢın. Ġ'lâ-i kelimetüllah için cihâd edin. Ölümden kaçmanın mümkün
olmadığına yakînen inanın. Kader elbette tecelli edecektir. Öyleyse iki haz. nasîb ve payın birisinden mahrum
olmayın.
O iki haz. ya (Allah'ın) yardımı (zafer ve gaza) sevabıdır. Ya da Melik ve Vehhâb olan Allah'ın yolunda
ölmektir.
"Ve bilin! Muhakkak ki Allah, semî'dir."
BaĢkalarının tergib ve teĢviklerinden dolayı, cihâda koĢanların o konudaki konuĢmalarını hakkiyle iĢitir ve
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/708.
Musannif hazretleri hadise çok meĢhur olduğu için burada bu kavmin Ģehirden kaçıĢlarının asıl sebebini zikretmedi. ġöyle ki,
Ġsrâiloğullarının ölüp sonra dirilmelerinin asıl sebebi, Allah yolunda cihâd'tan kaçmalarıdır:
Onlar, cihâttan kaçtılar. Allâhü Teâlâ hazretleri, Hazkîl Aleyhisselâm'ın lisânı üzere onlara cihâdı yani savaĢmayı emretti. Onlar, cihâdda
öldürülmekle ölümden Korktular. SavaĢmamak için memleketlerini terkedip çıktılar. SavaĢtan fırâr ettiler. Onların hiçbir Ģekilde ölümden
kurtulamayacaklarını kendilerine tam olarak
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baĢkalarının nefret ettirmelerinden dolayı, savaĢtan geri kalanların konuĢmalarını da gereğince iĢitir.
"Alîm'dir." Ġnsanların kalblerinde gizlediklerini bilir. Allah, geri kalanın savaĢtan niçin geri kaldığını da bilir;
cihâda katılan kiĢinin hangi sebebten dolayı cihâda katıldığını da bilir. Mücâhidin niyetinin din için mi yoksa
dünyalık için mi olduğunu bilir. O, cezaların ötesindendir. 348
Taun Olan Yerden Kaçmak
Sonra muhakkak ki;
"Bakmaz mısın, o kimseler ki, binlerce kiĢi iken ölüm korkusuyla diyarlarından çıktılar, Allah da kendilerine
"Ölün!" dedi, sonra da onlara bir hayat verdi." kavl-i Ģerifi, evlerini ve barklarını bırakıp kaçanların kötü hallerini
reddediyor ve onları takbîh edip kınıyor.
Kaçıp gitmelerini ölümle cezalandırdı. Onlar kurtuluĢ ümit ettikleri yerde. Allah tarafından hüsrana uğradılar.
Bütün bunlar, firarın kötülüğüne delâlet etmektedir.
Bu âyet-i kerîmeyle sebat ve istikrarın faydasının sabit olduğu, firar edip kaçmanın da kötülüğü ortaya çıktı.
Hadis-i Ģerifte buyuruldu:
"Taundan (veba salgınının olduğu yerden kaçıp hastalık mikrobunu baĢka yerlere taĢımak) savaĢtan kaçmak
gibidir. Orada sabretmek, savaĢta sabretmek gibidir.
Bu hadîs-i Ģerîf, tâûn olan yerden kaçmayı nehyetmekte ve oradan firar etmenin haram ve büyük günahlardan
olduğuna delâlet etmektedir. 349
Bir Kölenin Abdulmelik'i İrşâd Edişi
Denildi: Abdülmelik, taundan kaçtı. Bir gece merkebine binip, bir kölesi (hizmetçisi) ile beraber Ģehirden çıktı.
Kendisi bineğinin üzerinde uyukluyordu. Bir ara kölesine: .
-"KonuĢ! Bana bir Ģeyler anlat!" dedi. Köle:
-"Ben kimim ki, sana ne anlatayım?" dedi. Abduîmelik:
-"Ne olursan Duyduğun bir meseleyi anlat!" dedi. Köle konuĢmaya baĢladı:
-"Duyduğuma göre, bir tilki bir aslana hizmet eder. Aslan da onu muhafaza ediyormuĢ. Bir kere tilki, bir kartal
görerek, aslana sığındı. Aslan da onu muhafaza için sırtına oturttu. Kartal da inip onu kaptı. (Kartalın ağzında
havalanan tilki, aslana sitemle seslendi:)
-"Ey Ebe'I-HârisI Hani beni koruyacağına dair bana söz vermiĢtin. Bana yardım et!" dedi. Aslan yerden baĢını
kaldırıp, kartalın pençesinde feryad ve figân eden tilkiye baktı. Ve:
-"Ben, ancak seni yerdekilerden kurtarabilirim ve onların zararını senden defedebilirim. Gök ehline benim
gücüm yetmez, seni onlardan kurtarma yolu ve yordamı yoktur!" dedi.
Kölenin bu hikâyesi üzerine, Abdülmelik:
-"Bana vaaz ettin! Ġyi ettin!"dedi.
Bu hikâyeden ders çıkaran Abdülmelik, Ģehre geri döndü. Kaza ve kaderine razı oldu. (i/378)
Sa'dî (k.s.) buyurdular:
Kaza ve kader öldürmüĢtür. etmektedir.Onun geldiği yere, onun alevlendiği yere hiç bir su fayda vermez. 350
Kader Ve Kaza
Ve bil ki: Kader ve kazadan351 kesinlikle meydana gelecek olan Ģeylere hiçbir Ģey fayda vermez. Yâni onların
meydana gelmesini engelleyemez. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurduk-lan gibi:
"Sakınmak, kadere fayda vermez. 352 Muallakta olan kadere sadaka ve benzerleri fayda verir. Efendimiz (s.a.v.)
hazretlerinin buyurduğu gibi: Sadaka ve akrabayı ziyaret, hastalıkları giderir ömrü uzatır.
"Muhakkak ki sakınmak kazâ'yı reddetmez. Lakin duâ kazayı reddeder. 353
"Kader'den sakınmak fayda vermez. Lakin inen ve inmeyen Ģeylere duâ fayda verir. Ey Allah'ın kullan size duâ
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etmeyi tavsiye ederim." 354
Bâzı muhakkikin buyurdular: Mukadderat iki kısım üzeredir. Bir kısım külliyâta mahsustur. Bir kısım da cüz'iyât
ve tafsilâta mahsustur.
Külliyat, insana mahsustur. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin haber verdikleri üzere dört Ģeye münhasırdır.
1 - Ömür,
2- Rızık,
3- Ecel,
4- Saadet ve Ģakaavet.
Bunlar değiĢikliği kabul etmezler. Sıla-ı rahim gibi iyilikler buna fayda vermez. Ancak farz-ı muhal yolu hariç.
(Bunu) Ģu mânâda (söylüyorum) meselâ: Sıla-ı rahm yapan kiĢinin- rızkının geniĢ olduğu ve ecelinin tehîr
edildiği, hayır (ve iyiliklerin) eserindendir. Eğer gerçekten, rızık ve ecelin değiĢtirilmesi mümkün olsaydı, bu
sıla-ı rahim ile olurdu, demektir.
Kendisine bir hikmet taalluk ettiği bu Ģekilde, farz-ı muhal caizdir. Meselâ Ģu âyet-i kerîmede Allahü Teâlâ
buyurduğu gibi:
"De ki: Rahmân'ın bir veledi olsa, ben ona tapanların birincisi olurdum'355 Yâni farz-ı muhal demektir...
Amma cüz'iyât ise. tafsîliyet levâzımındandır. Cüz'iyâzın bâzısının insan için zuhuru ve meydana gelmesi,
sebeblere ve Ģartlara bağlıdır.
Dua, kesb, çalıĢmak ve kasdetmek. bu sebeb ve Ģartların cümlesindendir. Yâni bunlar (dua, kesb, çalıĢmak ve
kasdetmek gibi sebepler ve Ģartlar olmadıkça) onlar meydana gelmezler. 356
Hikâye
Kasabın biri, havarilerden bir cemaatle beraber (olan) Ġsâ Aleyhisselâm'a uğradı. Isa Aleyhisselâm havarilere:
-"Öğlen vaktinde bu adamın cenazesine hazır olunPdedi.
Öğlen vakti olduğunda adam ölmedi. Cebrail Aleyhisselâm nazil oldu. Isa Aleyhisselâm ona sordu:
-"Sen bu kasabın öleceğini bana haber vermedin mi?"
Cebrail Aleyhisselâm:
-"Evet!" dedi.
-"Ölümü nasıl geciktirildi?" Cebrail aleyhisselâm:
-"Lakin bu kiĢi. bundan sonra, üç çörek ekmek sadaka verdi ve böylece sadaka verdiği üç çörek sebebiyle
ölümden kurtuldu." buyurdular.
Tâûn ve tâûn'dan kaçmakla ilgili bilgiler, daha önce:
"Bunun üzerine o zulme devam edenler sözü değiĢtirdiler, onu kendilerine söylenildiğinden baĢka bir Ģekle
soktular. Biz de kötülük yaptıkları için o zalimlere murdar bir azap indirdik..357âyet-i kerîmesinin tefsirinde geçti.
Oraya müracaat edilsin. 358
İmam Kuşeyrî'den Tasavvufî Mânâlar
imam KuĢeyrî (r.h.) hazretleri,
"O halde Allah yolunda çarpıĢın." âyet-i kerîmesinin tefsirinde buyurdular: Yâni. size bir elem ve sıkıntı gelir de.
sizden bir inleme yükselirse;
"Ve Allah semî'dir." Sizin inlemelerinizi iĢitmektedir.
"Alîm'dir." Sizin hallerinizi hakkıyle bilmektedir.
Bu âyet-i kerîme, Mevlâ'nın dostlarına onun yolunda çekmiĢ oldukları elem ve sıkıntıları kolaylaĢtırmaktadır.
Onlardan biri Ģöyle buyurdu:
"Ġnsanlar, rahat ve huzur istediklerinde, ben sana Ģikâyetlerimi ve senin beni dinlemeni isterim. 359
imam KuĢeyrî (k.s.)hin sözleri bitti.
Allâhım, bizleri tarafına koyan ve sana meyleden kiĢilerden eyle. Amin. 360
Karz-ı Hasen
Meali:
Hani kim var, Allah'a bir karz-ı hasen arzedecek ki, Allah ona birçok katlarını katlayıversin. Allah hem sıkar,
Müsned-i Ahmed: 21033.
Ez-Zuhruf: 43/81.
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hem açar; hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.245 361
Tefsir:
"Kim" Sadaka vermeye teĢvik için istifhamdır ve mübtedâ'dır. "Bu" Esmâ-i iĢarettir. Karz veren kiĢiye iĢarettir.
Mübtedânm haberidir. Yâni: "Kimdir bu" demektir.
"Bu" kelimesinin sıfatı veya bedelidir. "Allah'a bir karz arzedecek"
Aslında, "karz katı yâni kesmek, demektir. Bununla isimlendirildi. Çünkü malı veren kiĢi, verdiği malı karz
etmektedir, yâni onu malından kesip, ona vermektedir. Onun bir mislinin sevâbtan kendisine geri dönmesi için
vermektedir.
Allah'a karz arzetmek (Allah'a borç vermek) ise, Allah için önceden iyi iĢler ve ameller göndermektir.
"Karz"
Yâni ödünç. Bu kelime, fiilinin masdarıdır. "borç vermek" manasınadır. Kendisi sülâsî ama, mânâsı mezîdtir. ġu
kavl-i Ģerifte olduğu gibi sizi arz'dan nebat tarzıyla,362 Yâni karz ve öyle bir borç ki: "Ve Allah yetiĢtirdi
Yâni, ihlâs ve kalbin hoĢ tutmasına yakın bir borç. Burada, "Karz" kelimesinin, fiilinin ikinci mef ûlu olmak
üzere mef ûl mânâsına olması da caizdir.
Karz-ı hasen (yani verilen ödüncün güzel olması demek,) helâl maldan olması ve baĢkasının haklarının (kul
hakkı) Ģaibelerinden arınmıĢ olması gerekir.
Denildi ki: Karz-ı hasen, Allah yolunda mücâhede ve infaktır. Karzın çeĢitlerinden biri de, kiĢinin Ģu sözüdür:
"Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilahe illallâhü vellâhü ekber." Allah Subhânehû ve Teâlâ hazretlerini noksan
sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan baĢka ilâh yoktur. Allah en büyüktür.
"Allah (o ödüncü) katlayıversin onun için."
Ġzmâr ile mensûbtur. Eğer, "Allah'a bir karz arzedecek." cümlesinin mânâdaki mefhûmunun masdarı üzerine
atfedilirlerse, o zaman, masdar üzerine atfedilen masdar olmuĢ olurlar. Takdiri: Hani kim var, kendisinden karz
arzetmek hâsıl olsun da Allah ona birçok katlarını katlayıversin.
Veya mânâ bakımından istifhamın cevâbı olmak üzere mensûbtur. (1/379) Çünkü istifham, her ne kadar, lafzan
mukrizden (ödünç veren kiĢiden) vâkî ise de, mânâ bakımından, ödünç vermekten vâki olmuĢtur. Sanki Ģöyle
denildi: Biri Allah'a karz verdi mi, Allah kat kat karĢılığını verir (kat kat) kelimesinin aslı. bir Ģeye misli ve
emsalinin ziyâde edilmesidir.
"Katlarını" kelimesi, kelimesinin cemiidir. kat demektir. Ve ideâli "Katlayıversin onu." Zamirden yâni, u (he)den
hâldir.
"Birçok"
Bu hesâb'ın meblâğından evhamı kesip kaldırmaktadır. Yâni onun miktarını ancak ve ancak Allahü Teâlâ
hazretleri bilir, demektir. 363
Karz-I Hasene'ye Kat Kat Sevâb Verilmesinin Hikmeti
Denildi ki, bire karĢılık, yediyüz kat veriiir. Hasenatın kat kat verilmesinin hikmeti, kıyamette hasımlar
(davacılar) baĢına toplandığı zaman, kulun iflâs etmemesi içindir.
Kul hakları (ve kullara yapılan zulümlerin karĢılıkları) kıyamet günü, kat kat verilen bu sevâblardan ödenecektir;
hasenatın aslından yâni sermâyesinden değil.
Çünkü kat kat olarak fazla sevâb verilmesi, Allahü Teâlâ hazretlerin, fazlındandır. Bir hasenenin aslı ise, Allahü
Teâlâ hazretlerinden adalettir. Bir'e bir, adalettir. Bire, kat kat sevâb verilmesi ise, Allahü Teâlâ hazretlerinin
fazlıdır. Ġmam Beyhakî zikretti: Muhakkak ki kat kat verilenler, Allahü Teâlâ hazretlerinden bir fazl ve ihsandır.
Kullar ona taalluk etmezler; oruca taalluk etmedikleri gibi. Belki Hak Subhânehû ve Teâlâ hazretleri, kendi fazl
ü kereminden onları kullan için biriktirmektedir. Kul cennete girdiği zaman, o sevâbları kendisine verecektir.
Sa'dî buyurdu:
Adamın en iyi iĢi, bir Ģeyi Allah için vermesidir.
Kerem et, yarın divânlar kurulacak.
Menziller ise vermiĢ olduğun ihsanlar miktarıncadır.
Allahü Teâlâ hazretleri, insanları malı çıkarmaya (sadaka vermeye) teĢvik ettiğinde ve onlara ikrazı
kolaylaĢtırdığında onlara, bunun ancak tevfıkîyeti ile yâni baĢarı vermesiyle olabileceğini haber verdi. 364
Kabz Ve Bast
"Allah hem sıkar Bâzısının üzerine, 'Ve hem açar;"
Bâzısına geniĢlik verir. Veya Bazan kısar, bazan da geniĢ imkânlar verir. Yâni hikmet ve maslahatın icabı olarak
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/716.
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Allah'ın meĢîeti (dilemesi) neyi gerektiriyorsa o olur.
Eğer kul, bu inceliği bilen (ve sezen) ise o kula vermek daha kolay gelir. Çünkü Rezzâk olan Allahü Teâlâ
hazretleridir. Ona (kula) geniĢlik veren Allah'tır. (Rızık geniĢliği veren) O, Allah kulundan vermesini
istemektedir. Bundan dolayı da, o verilenin yerini dünyâda dolduracaktır. Âhirette ona sevâb verecektir. Sanki
Allahü Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır:
Siz, Kaabız ve Bâsıt (daraltan ve geniĢlik veren)'in ancak Allahü Teâlâ hazretleri olduğunu ve sizin yanınızda
bulunanların (sahip olduğunuz maddî ve manevî imkânların) Allahü Teâlâ hazretlerinin bastı (bol bol geniĢlikte
bulunması) ve O'nun vermesinden size ulaĢtığını bildiğinize (göre) artık bundan böyle Ona, (karĢı) cimrilik
etmeyin. O'na karz-ı hasen verin. Allahü Teâlâ hazretlerinin size geniĢlettiği ve verdiği Ģeylerden infâk edin.
Cimrilik yaparak iĢi tersine çevirmeyin ki, Allahü Teâlâ hazretleri de ta'kîs (ters çevirmede) size misliyle
muamele edip; basttan (nzik geniĢliğinden) sonra size, kabz (darlık) vermek suretiyle sizin halinizi tersine
çevirmesin.
Burada, "Allah hem sıkar, hem açar;" diyerek, kabz (darlık) hâlini bast (geniĢlik) halinden önce zikredilmesi, var
olmada geniĢliğin, darlıktan sonra olduğunu yâni darlıktan sonra geniĢliğin olduğuna imâ içindir. Bunda fakir ve
yoksullara büyük bir teselli vardır.
Ġmam Gazâlî (r.h.) hazretleri, Esmâ-i hüsnâ kitabında "el-Kaabız, el-Bâsit (c.c.) ismi Ģeriflerinin Ģerhinde
buyurdular:
"Kaabız", ölüm zamanında bedenlerden ruhları alandır.
"Basit", dirilteceği zaman, ruhları cesedlere yayandır. Kaabız", zenginlerden sadaka alandır.
"Basit", zaiflere rızıklar yayar, zenginlere bol bol rızık verir, hatta kendisine nzık vermediği kimse kalmaz.
Kaabız", fakirleri sıkar, hatta takâtları bile kalmaz.
Kaabız", kalbleri sıkar, kalblere darlık verir. Ona keĢifler açar. Ġmtihan için, Azamet ve Celâletiyle ona tasa
verip onu sıkar.
"Basit", Allahü Teâlâ hazretleri, kendisine yaklaĢan kullarına, birr (ihsan) lütuf ve cemâl sıfatlarını göstererek,
kullarının kalblerini geniĢletir.
"Kaabız" ve "Basit", sıfatlarının kullarda tecelli etmesi ise, kendisine "bedâiuri-hikem" (görülmemiĢ hikmetler)
ilham edilen ve cevâmiu'l-kelim365 (geniĢ manâları içine alan kısa kelimeler) verilenlerdir. 366
Vaaz Ü Nasihat Ve Sohbetlerde Kabz Ve Bast Hâli
Kendisine kaabız ve basit sıfatlan (ahlâkı verilenler vaaz, nasihat ve sohbetlerinde), bâzı kere, Allahü Teâlâ
hazretlerinin nimetlerini zikredip anlatarak, kulların (insanların) kalblerine geniĢlik ve ferahlık vermektedirler...
Bunlar bâzı kere de, Allahü Teâlâ hazretlerinin Kibriyâsını (büyüklüğünü) ve Celâlini beyân edip, Allahü Teâlâ
hazretlerinin çeĢitli azâb ve belâlar ile düĢmanlarından çeĢitli Ģekillerde intikam alacağını anlatarak, insanların
kalblerini daraltmakta (içlerine korku) vermektedirler.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri yaptığı.gibi... Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, sahâbîlerin kalblerini hırstan kabz edip
ibâdete teĢvik etmek için onlara buyurdu:
Allahü Teâlâ hazretleri, kıyamet günü Âdem Aleyhisselâm'a Ģöyle buyurur:
-"Ben cehenneme gitmeleri için yeniden diriltiyorum!" Âdem Aleyhisselâm, sorar:
-"Kaçını?" Allahü Teâlâ buyurur:
-"Her bin kiĢiden dokuz yüz doksan dokuz (kiĢiyi cehenneme göndermek için diriltiyorum)," der.
Bunun üzerine sahâbilerin kalbleri kırıldı, yâni üzüldüler. Kendilerine bir ağırlık geldi, ibâdet yapmaya bile
güçleri ve takâtları kalmadı. Hep bunu düĢündüler.
Ertesi gün sahabelerin hâlâ bu hâl üzere, yâni kabz durumunda olduğunu görünce. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri,
kalblerine bir esinti ve bast vermek için onlara, diğer ümmetlere nazaran kendilerinin beyaz bir öküzün (sığırın)
derisinde bulunan siyah ben (yani siyah alacalıklar) gibi (az) olduklarını beyan etti. Sahâbîler ferahladılar. Onlara
bast hali geldi sevindiler. Ġmam Gazâlî hazretlerinin sözleri bitti.
Ġmam KuĢeyrî risalesinde Ģöyle buyurdular: kabz ve bast, kulun korku ve ümit hâlinde terakki (manen
yükselmesine) göre ayarlanan iki' hâldir. Arif kiĢi için, kabz, (seyr-ü sülûka) yeni baĢlayanın korku hali
mesabesindedir. Arif için bast ise, (seyr-ü sülûka) yeni baĢlayan kiĢinin ümit hâli mesabesindedir.
"Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz."
Sizin önceden gönderdiğiniz hayır ve Ģer amellerinize karĢılık olarak size ceza (veya mükâfat) verir. Cömertliğe
cennet verir, cimriyi de cehenneme sevkeder. Bu, ya Allah'ın verdiği vaad, veya bildirdiği vaîd (cezâ)dır.
Veya bu âyet-i kerîme, ölümle zenginler, mallarından ayrılacaklar. Öyleyse (mallarının âhirette de kendileriyle
beraber olması için) ölümden önce infak etmeye çalıĢsınlar, Ģeklinde bir tenbihtir. 367

Burada: "Ben, cevâmiu'l-kelim ile gönderildim ve ben korku ile yardım olundum." Sahîh-i Buhârî: 6494. hadîs-i Ģerifine iĢaret vardır.
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Zengin Ve Fakirlerin Üstünlükleri Hakkında Bir Latîfe
Zenginlerden ve fakirlerden bir cemaat toplandılar. Zengin Ģöyle dedi: (1/380)
-"Allahü Teâlâ hazretleri bizim derecemizi yükseltti. Hatta bizden borç bile istemektedir."
Bunun üzerine fakir kiĢi:
-"Hayır! Belki Allahü Teâlâ hazretleri bizim derecemizi yükseltti. Bizim için sizden borç istedi. Çünkü kiĢi,
bazan dostu olmayan kiĢilerden de borç isteyebilir. Ama sen (yani kiĢi) ancak sevdiğin bir dostun için borç
istersin!"dedi. 368
Efendimiz (S.A.V.) Hazretlerinin Borcu
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri vefat ettiğinde, bir yahudîden ödünç olarak almıĢ olduğu arpaya karĢılık zırhı rehine
bulunuyordu. Bu arpayı ailesini geçindirmek yâni onların yemesi için almıĢtı.
Sen borç alana, kimden, (neyi ve niçin) borç aldığına bak! 369
Hasta Ziyareti Ve Muhtaca Yedirme Ve İçirme
Hadis-i Ģerifte buyuruldu:
Allahü Teâlâ Azze ve Celle kıyamet günü (Ģöyle) buyurur:
-"Ey Âdem oğlu! Ben hastalandım, sen gelip beni ziyaret etmedin? Âdemoğlu:
-"Yâ Rabbî! Seni nasıl ziyaret edeyim? Sen âlemlerin Rabbisinl" diye kendisini savunur. Allahü Teâlâ Ģöyle
buyurur.
-"Biliyorsun falanca (kulum) hasta oldu. Sen gidip onu ziyaret etmedin. Sen de iyi biliyorsun ki, eğer onu ziyaret
etmiĢ olsaydın beni (m rızâmı) onun yanında bulacaktın."
-"Ey Âdem oğlu! Ben senden yiyecek (yemek) istedim, sen bana yemek yedirmedin!" diyecek. Âdemoğlu:
-"Yâ Rabbî! Sen âlemlerin Rabbisin ben nasıl sana yemek yedireyim?" diye kendisini savunacaktır. Allahü
Teâlâ Ģöyle buyurur:
'
-"Falanca (kulum) senden yemek istedi, Ģen ona bir Ģey ; vermedin. Sen çok iyi biliyorsun ki eğer ona yemek
yedirseydin onun sevabını yanımda mutlaka bulurdun." der. (Yine Allahü Teâlâ hazretleri buyurur:)
-"Ey Âdem oğlul Senden su istedim, sen bana su vermedin?" Âdem oğlu:
-"Yâ Rabbîl Sen âlemlerin Rabbisin ben sana nasıl su vereyim?" der. Allahü Teâlâ hazretleri:
-"Falanca (kulum) senden su istedi. Sen ona su vermedin. Eöer sen ona su vermiĢ olsaydın onun sevabını
yanımda mutlaka bulurdun der.370
Karz, muhtacın yanında vaki olmaz. Allahü Teâlâ hazretleri, sanki nefsini zikretti ve kendisini muhtaç diye
vasfetti. ġu: "Hastalandım, sen beni ziyaret etmedin!"
"Acıkıp senden yemek istedim sen bana yemek vermedin! "Susadım senden su istedim, bana su
vermedin!" sözleri gibi. Bütün bu ifâdeler, fakire ve yoksula karĢı duyulan Ģefkat ve lütuftan dolayı
söylenilmiĢtir.
Bu ifâdeler, muhakkiklerce: "tenezzülât-i Rahmâniyye" bâbındandır. Bu sayede kulun muhabbeti ve sevgisi
kemâle ermiĢ olur. Aynı zamanda kullarından Ģühûd ehli olanların huzurunda cezbesini tamamlasın, diyedir.
Çünkü:
"Hak cezbelerinden bir tek cezbe, insanların ve cinlerin amellerine denk düĢer". Bu, fakir kul, Rahman olan
Allahü Telâlâ hazretlerinin Cemâlinin bir cilvesini müĢahede ettiği zamandır. Tenezzülâtının tavırlarında, ayânen
müĢahedesinde gördükleridir. Mesnevî'de buyuruldu: Güzelin güzelliği aynada güzelleĢir. Cömertliğin de
muhtaç ile güzelliği artar. Allahü Teâlâ hazretleri Duhâ sûresinde, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine "Yetimi
kahretme, fakiri de reddetme!" der.
Yoksulun gönlü, cömertliğin aynasıdır. Onu nefesle buğulandırmamak lâzım.
Fakir, cömertliği ve cömerdi ortaya çıkarır. Hakkın kat kat lütuflan bağıĢlanır. 371
Kulların Ve Nimetlerin Yaratılması Allah'ın Bir Fazl-ü Keremidir
Muhakkak ki, Allâhü Teâlâ hazretleri, kullarına olan fazlının ve kereminin kemâlinden bizzat onların (kullarının)
kendilerini yarattı.
Onları mâl (ve mülk) sahibi yaptı.
Sonra onlardan mallarını ve canlarını (karĢılığında cenneti vermek üzere) satın aldı.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/721.
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Sonra tekrar bunu ariyet yoluyla kendilerine iade etti (geri verdi).
Sonra yine onlardan borç istemek ve almak suretiyle bu konuda yine kullarına büyük ikram ve ihsanda bulundu.
Bundan dolayı da (kulların kendisine verdiği borçtan ötürü de) onlara kat kat karĢılık ve sevâb vereceğini
müjdeledi.
(Bütün bunlara karĢılık) sâdık kul, ancak himmeti kadarını ister. Bunun karĢılığını da sâdece Allahü Teâlâ
hazretlerinin zâtından bekler. Allah da onun matlub ve isteğini onun himmeti kadar ona verir. Aynı zaman da
Allahü Teâlâ hazretleri, fazlasını da verir, onlar için gizleyip, gözlerini aydın edecek olanını da kat kat ve keremi
kadar çok verir. Kimin azıcık bir dünyâ metâı varsa, o az Ģeyin kendisine nasıl çok olduğuna bak!
Allahım! Evliyanın kalblerine verdiğin ilhamı bize ver! Bizleri, gözlerini sana mulâkî olmanın nuruna muttali
olmaya kasreden kiĢilerden eyle! Amin. 372
Yahudilerin Peygamberlere Karşı Gelmeleri
Meali:
Baksana, Benî Ġsrail'in Musa'dan sonra yüze gelenlerine! Hani bir, peygamberlerine,
-"Bize bir melik gönder, Allah yolunda muharebe edelim" dediler.
-"Nasıl" dedi, "üzerinize farz kılınırsa, muharebe etmeyiverir misiniz?"
-"Biz" dediler, "niye muharebe etmeyelim? Yurtlarımızdan çıkarıldık, evlatlarımızdan cüda edildik".
Vakta ki, bunun üzerine muharebe kendilerine farz kılındı, fakat pek azından mâadası dönüverdiler. Allah o
zâlimleri bilir...
Peygamberleri onlara,
"ĠĢte" demiĢti, "Allah size melik olmak üzere Tâlût'u gönderdi".
-"Â!.." dediler, "ona bizim üzerimize melik olmak nereden? Melikliğe biz ondan daha lâyık iken? Malca bir
geniĢliğe de nail edilmiĢ değil".
-"Onu" dedi; "sizin üzerinize Allah intihâb etmiĢ ve ilimde, cisimde ona ziyâde bir vüs'at vermiĢ. Hem, Allah
mülkünü dilediğine verir. Allah vasî'dir, alîm'dir.
Peygamberleri onlara Ģunu da söylemiĢti:
-"Haberiniz olsun, onun melikliğinin alâmeti, size o Tâbutun gelmesi olacaktır ki, onda rabbınızdan bir sekîne ve
ÂI-i Mûsâ ile Âl-i Harun'un metrûkâtından bir bakiyye vardır; onu melâike getirecektir. Elbette bunda size kafi
bir alâmet vardır; eğer mü'minlerseniz.248
Vaktâ ki, Tâlût ordu ile hareket etti.
-"Muhakkak" dedi, "Allah sizi bir nehirle imtihan edecek! Kim ondan içerse benden değil, kim onu tatmazsa,
ĠĢte o benden. Ancak eliyle bir avuç alan müstesna"...
Derken varır varmaz ondan içtiler. Ancak içlerinden pek azı müstesna kaldılar. Derken Tâlût ve maiyetinde
iymân edenler nehri geçtiler. 0 vakit de,
-"Bizim bugün Câlut ile ordusuna takatimiz yok" dediler. Allah'a mülâki olacaklarına kaani' olanlar ise Ģu cevabı
verdiler:
-"Nice az bir cemiyet, çok bir cemiyete Allah'ın izniyle galebe çalmıĢlar, Allah sabırlılarla beraberdir!'249
Ve vaktâ ki, Câlut ve ordusuna karĢı meydana çıktılar, Ģöyle dediler:
-"Ey bizleri yetiĢtiren rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök ve ayaklarımıza sebat ver ve bizi kâfirler kavmine karĢı
muzaffer buyur."250
Derken, Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Dâvûd, Câlût'u öldürdü ve Allah kendisine mülk ve hikmet
verdi ve daha dilediğinden ona tâlim de buyurdu. Allah'ın insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı, arz mutlak
fesad bulmuĢ gitmiĢti... Ve lâkin Allah'ın zev'il-ukûl âlemlerine bir fazlı var.251 ĠĢte bunlar Allah'ın âyetleri...
Onları sana bi-hakkın tilâvet ediyoruz. Muhakkak ki, sen, o gönderilen resullerdensin.252 373
Tefsir:
"Bak sana! (Görmedin mi?)" ilmin ulaĢmadı mı? Yüze gelenlerin! "(Kıssası)na"
Yâni bizzat ben onların haberlerini sana bildirdim, sen hayrette kaldın. içil "Mele"' (ileri gelenler) istiĢare için
toplanan cemaattir. ĠstiĢare ehline (doldurmak mânâsına gelen) "Mele' ile isimlendirilmelerinin sebebi, onların
halkın eĢrafı ve ileri gelenleri olmaları ve onların halkın gözünü doldurmaları ve halkın üzerinde heybetlerinin
olması ve oturdukları yerlere güzellik vermelerindendir. (Yâni onlar yönetimde fikirleri sorulan, sözleri tutulan
baskı yapabilen, o günün idarecisinin danıĢmanları olan eĢrafı).
"Mele "kelimesin/n kendi lafzından müfrediyoktur, "kavim" lafzı gibi..."Benî israil'den" Crt (harf-j cerh) tebğîz
içindir. Sm'ı "Mele"' kelimesinden hâldir.
Yâni Ġsrâiloğullarından bâzıları, demektir. Onlar da Yakûb Aleyhisselâm evlatlarıdır. Ġbtidâ içindir. Birinci
372
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cârrin taalluk ettiği, mutaallaka, taalluk etmektedir.
"Sonra" Vefatından,
"Mûsâ... Hani dediler."
"Mele' kelimesindeki mukadder muza file mensûbtur.
Yâni, mele' (ileri gelenlerin) kıssası sana ulaĢtı veya dedikleri zamanki sözleri (ve hayat hikâyeleri) sana ulaĢtı.
Çünkü zâtların bizzat kendilerinden taaccub edilmez, hallerden taaccub edilir.
"Peygamberlerine"
Bu nebî ĠĢmuil Aleyhisselâm'dır. En meĢhur ve en doğru olan (rivayet) budur.
"Bize bir melik gönder"
Yâni bize bir sultan tayin et ve (baĢımıza bir idareci) dik. Önümüze geçsin. Harbin tedbiri konularında (hükümler
koyup) üzerimizde hükmetsin, (bizi idare etsin) biz de ona itaat edelim.
"Muharebe edelim"
Onunla beraber (savaĢalım.) ġartın cevâbı olmak üzere meczûm'dur.
"Allah yolunda,"
Ġsrâiloğulları, peygamberlerinden, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin, yaptığı Ģeyi istediler. Efendimiz (s.a.v.)
hazretleri, (bir seriyyeye veya gaza için) asker hazırlayıp teçhizatını tamamladığı zaman, askerlerin baĢına
askerlerin kendisine itaat edip emirlerine bağlanacakları bir ordu komutanı tayin ederdi. 374
Yolculukta Birini Emir Tayin Etmek Sünnettir
Rivayet olundu: Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, bir yolculuğa çıktıkları zaman, insanlara içlerinden birisini
kendileri için emir tayin etmelerini emrederdi.
"Sefere çıktığınız zaman, en iyi okuyanınız size imamlık etsin. küçüğünüz olsa bile. Size imamlık ettiği
zaman, o sizin emîrinizdir." "Dedi"375 376
Sanki (Ģöyle mukadder bir soru soruldu), bu durumda peygamberleri ne dedi? (Bu soruya cevap olarak) dedi.
buyuruldu.
"Nasıl (yakın olduğunuz mu?" YaklaĢtınız.
"Eğer üzerinize farz kılınırsa muharebe"
Melik ile beraber. ola yazdı"fiiliyle haberinin arasında itirâzîĢarttır. Haberi de Ģu kavĢerîftir:
"Muharebe etmezsiniz (savaĢ etmeyiverir misiniz?)"
O melikle beraber. KeĢĢafta buyurdu: Bu kavl-i Ģerîfîn mânâsı: Siz, savaĢmaya yanaĢmayıverir misiniz? Yâni. bu
iĢte benim endiĢem ve korkum sizin savaĢmamanızdır.(1/381)
peygamberleri Ģöyle demeyi murad etti: "Muharebe etmeyiverirsiniz?" Yâni, ben sizin savaĢtan korkacağınızı
(ve kaçacağınızı) sanıyorum demektir. istifham (soru) edatının dâhil olması, onlardan beklenen bu Ģeyin
gerçekleĢeğini yâni takriri beyân içindir. EndiĢe ve korkusunu beyan etmez bile. ġu âyet-i kerîmede de olduğu
gibi:
"Filhakika geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır birĢey olmadı.377 Manâsı, takrirdir.
Dediler: Niye""niye" mübtedâ'dır, istifhamı inkâriyyedir, haberi Ģu kavi-i Ģeriftir:
"Bize" Dâhil olup içine girme hakkında:
"Allah yolunda muharebe etmeyelim?"
Yâni hangi sebep ve maksattan dolayı biz savaĢı terkedelimî?
"Yurtlarımızdan çıkarıldık ve evlatlarımızdan mahrum edildik."
Halbuki, bizim savaĢ yapmamızı icâbeden haklı sebeplerimiz vardır. Çünkü bizler, vatanımızdan çıkarıldık,
ailemezden ve çocuklarımızdan uzaklaĢtırıldık. O halde neden savaĢmayalım?
Burada, memleketimiz (ve ailemizden) dedikten sonra, birde ayrıca "ve çocuklarımızdan" uzaklaĢtırıldık, diye
zikredilmesi, savaĢmanın sebeplerini ziyadesiyle takviye içindir.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/728-729.
Kenzül-Ummal: 1750,
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Seferde arkadaĢlarına emir olan kiĢi, Ġbrahim Havas hazretleri261 gibi emir olmalıdır: Ġbrahim Havas hazretleri bir talebesi Ġle yola çıkar.
Talebesine:
-"'Yol boyunca ikimizden birinin reis (baĢkan) olması gerekir. Kim baĢkan olursa
yolda iĢlerin Ġdaresi onun elinde olur." buyurdu. Talebesi de ona:
-"Reis siz olun efendim." dedi.
-"Reis olursam benim sözlerime itiraz etmeyeceksin." Talebe saygı ile:
-"Peki efendim," der.
Yolda herhangi bir yerde konaklayacakları zaman Ġbrahim Havas hazretleri talebesine "Otur" der kendisi iĢe koyulur. Kuyudan su çeker.
AteĢ yakar. Yemek piĢirir. BulaĢıkları yıkar. Bütün hizmetleri bizzat kendisi görür. Talebe utancından rengten renge girer. BaĢkana bir Ģey
de diyemez. Hatta yolda Ģiddetli bir yağmur yağar. Sığınacak bir yer bulamazlar. Oldukları yerde talebeyi oturtturur. Kendi paltosunu çıkarıp
sabaha kadar ayakta talebesinin baĢına tutar. Hac'dan sonra yolculuğun sonunda Ġbrahim Havas hazretleri talebesine Ģöyle buyurur:
-"Evlâdım! Reis olduğun zaman sana yaptığım gibi yaparsın. Reis baĢkalarına hizmet ettiren değil: onlara hizmet edendir. Onların dünyâ ve
âhireti için çalıĢan kimsedir. Reis baĢkalarından gelen sıkıntılara severek katlanan insandır." buyurdu.
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El-Ġnsan: 76/1
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Bâzıları da: "Biz yurtlarımızdan esir ve tahakküm olunarak çıkarıldık ve evlatlarımızdan uzak edildik." dediler.
Veya buna tâbi olunarak misli söylenildi, "Ġnce ve uzun kaĢlar ve gözler" (Ġnce ve uzun olan kadının kaĢlarıdır,
gözleri değil. Gözler kelimesi, söz gelimi söylenilmiĢtir.) 378
Yahudilerin Puta Tapmaları Ve Esir Edilmeleri
Bunların (yahûdîlerin) peygamberlerinden kendilerine bir idareci tayin etmesini istemelerinin sebebi Ģuydu:
Mûsâ Aleyhisselâm vefat edince, ondan sonra Isrâiloğullannm içinde Hazreti YuĢâ bin Nûn halife oldu.
YuĢâ bin Nûn Aleyhisselâm, lsrâiloğullanna peygamber olup, onların içinde Tevrâtın hükümleri ve Allah'ın
emirleri (ni ikâme ediyor ve ilâhî emirleri gereğince onları) yönetiyordu. YuĢa Aleyhisselâm vefat edinceye
kadar böyle devam etti.
(YuĢa Aleyhisselâm'ın vefatından) sonra Kâlib Aleyhisselâm onlara halife oldu. (Nebî olarak gönderildi.) 0 da
bu Ģekilde Allah'ın emirleri ve Tevrâtın hükümlerini ayakta tutmaya çalıĢtı. Allah onun da ruhunu kabzetti.
Kâlib Aleyhisselâm'ın vefatından sonra Ġsrâiloğullarının arasında büyük hâdiseler meydana geldi.
Yahudiler, Allah'ın ahdini unuttular. Hatta putlara tapmaya baĢladılar. Yahudilerin putlara taptıkları bir
dönemde, Allahü Teâlâ hazretleri, onlara Ġlyâs Aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi. Ġlyâs Aleyhisselâm
onları Allah'a davet etti.
Mûsâ Aleyhisselâm'dan sonra lsrâiloğullanna gelen peygamberler, Tevrattan unuttukları hükümleri yenilemek ve
onlara hatırlatmakla vazifeliydiler.
Allahü Teâlâ hazretleri, Ġlyâs Aleyhisselâm'dan sonra Elyesa Aleyhisselâmı gönderdi. Elyesâ Aleyhisselâm da
Allahü Teâlâ hazretlerinin dilediği kadar onların içinde kaldı, onları Allah'ın dînine davet etti. 0 da vefat etti.
Sonra lsrâiloğullanna bir çok halifeler (ve nebîler) geldiler. Yahudilerden büyük hatâlar meydana gelmeye
baĢladı...
lsrâiloğullanna bir düĢman zahir oldu. (Umulmadık bir zamanda karĢılarına bir düĢman çıktı.) Kendisine Belnân
deniliyordu, Onlar Câlut kavmiydiler. Mısır ile Filistin arasında bulunan Rum denizinin (yani Doğu ak deniz
sahilinde meskûndular) oturuyorlardı. Onlar Amâlikalılardı. Amâlika bin Âd'ın soyundan gelmekteydiler.
Amalikâlılar, Ġsrâiloğullarına zahir olup onlara saldırdılar, Isrâiloğullarına gâlib geldiler. Ġsrâiloğullarının
topraklarının çoğunu ellerinden aldılar. Birçok erkek çocuklarını (zürriyetlerini) esir ettiler ve hatta meliklerinin
oğullarından dörtyüz kırk (440) tanesini esir alıp götürdüler. Ġsrâiloğullarına ağır vergiler yüklediler,
Ġsrâiloğullarının elinde bulunan Tevrâtı aldılar. Ġsrâiloğulları bunlardan büyük belâ ve felâketler gördüler. 379
İşmuil Aleyhisselâm'ın Doğumu Ve Peygamberliği
Ġsrâiloğulları arasında iĢlerini idare eden bir peygamber de yoktu. Peygamber soyundan gelen insanların hemen
hemen hepsi helak olmuĢlardı. Onlardan sâdece hamile bir kadın kalmıĢtı. (Bütün ümitlerini o kadının hamline
vermiĢlerdi.)
Kadını, kız çocuk doğrur da, doğurduğu kız çocuğu bir erkek çocuk ile değiĢtirir korkusuyla bir evde hapsettiler.
Çünkü o kadın Ġsrâiloğullarının çocuğuna çok rağbet ettiğini biliyordu. Kadın, hep duâ ediyordu, Allah'a
kendisine bir erkek çocuk vermesi için. Allah, ona erkek çocuk verdi. Kadın erkek doğurdu. (Ġsrâiloğulları çok
sevindiler, bayram ettiler.)
Çocuğa ĠĢmuil adını verdiler. (Bu isimle kadın) Allah duamı iĢitti, diyordu. Çünkü Ġbrânice Allah, duamı iĢitti
(dileğimi kabul edip bana istediğimi verdi), demektir. ĠĢmuil, Ġbrânice'de Ġsmail demektir. Ġbrânice dilinde, (sin
harfi) (Ģin) olarak okunmaktadır.
ĠĢmuil Aleyhisselâm büyüdü. Onu Tevrat öğrenmesi için Beyt-i Makdis'e gönderdiler. Orada büyük âlimlerden
bir Ģeyh, ona kefil oldu (yani eğitim, öğretimini üstlendi). ĠĢmuil Aleyhisselâm, peygamber olacağı çağa
ulaĢınca, kendisine Cebrail Aleyhisselâm geldi. O da Ģeyhin yanında uyuyordu. ġeyh, kimseye güvenip onu
teslim etmiyordu. Onu gözü gibi koruyordu. Cebrail Aleyhisselâm Ģeyhin sesiyle ona seslendi:
-"Ya ĠĢmuil!"
ĠĢmuil Aleyhisselâm hemen uyandı. ġeyhin kendisine seslendiğini zannetti. Ayağa kalktı, Ģeyhe koĢtu. ġeyhe:
-"Ey babacığım! Beni çağırdın!" dedi.
ġeyh efendi, ĠĢmuil Aleyhisselâm'ın korku ve telâĢa kapılmasın, diye seni çağırmadım demedi. Ona:
-"Dön, git! Uyu," dedi.
ĠĢmuil Aleyhisselâm yine geldi. Uyudu. Cebrail Aleyhisselâm, ikinci kere ona seslendi:
-"Ya ĠĢmuil!"
ĠĢmuil Aleyhisselâm yine Ģeyhin yanma koĢtu:
-"Beni çağırdın!"dedi. ġeyh efendi, ona:
-"Dön, git uyu, eğer seni üçüncü kere çağıracak olursam, davetime icabet etme (sesime kulak verme, sen
uyumana bak!" dedi.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/729-731.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/732-733.

Cebrail Aleyhisselâm, zahiren kendisine göründü. O:
-"Kavmine git. Onlara Rabbinin risâletini tebliğ et. Muhakkak ki Allahü Teâlâ hazretleri, seni onların içine
peygamber olarak gönderdi." Dedi.
îĢmuil Aleyhisselâm kavmine döndü. Onlara, Allah'ın emrini tebliğ etti. Onlar, onu yalanladılar. ÎĢmuil
Aleyhisselâm'a inanmadılar. Ona:
-"Sen peygamberlikte acele ediyorsunl Sana Allah tarafından peygamberlik gelmeden sen peygamber olduğunu
iddia ediyorsun. Eğer gerçekten peygamber isen, peygamberliğine delil olması için bize bir melik tayin et.
Onunla birlikte Ailah yolunda savaĢalım!" dediler.
Çünkü Ġsrâiloğullarının iĢleri âdet ve gelenekleri, krallarının ve sultanlarının etrafında toplanmalarına bağlı
bulunuyordu. Bu krallar da mutlaka peygamberlerine itaat etmeleri gerekirdi. Krallar, toplumla beraber hareket
ederdi. Peygamberler ise onların iĢlerini düzeltir ve yapmaları gereken iĢleri onlara iĢaret ederlerdi. Doğru yolu
gösterir. Allah'tan onlara haber getirirdi.
(Yahudilerin, ĠĢmuil Aleyhisselâm'dan melik istemesi üzerine)
"Vakta ki, bunun üzerine muharebe
kendilerine farz kılındı,"
Peygamberden bunu istemeleri ve kendilerine melik tayin edilmesinden sonra:
"Dönüverdiler."
Yâni yüz çevirdiler, cihâd'tan geri kaldılar, Allah'ın emrini zayi' ettiler. Lakin bu iĢin baĢında değil de, belki
düĢmanın çokluğunu, Ģevket ve kuvvetini gördükten sonra ( yahûdîler korkuya kapılıp) savaĢtan yüz çevirip ve
Allah'ın emrini çiğnediler.
Allahü Teâlâ hazretleri, onların durumlarını burada icmâlen, fiilleriyle sözlerinin arasındaki zıtlığı ve çeliĢkiyi
izhâr ederek beyan etti.
"Pek azından mâadası (çok azı hariç)"
Onlar, Tâlût ile beraber nehri geçenlerdir, nehrin suyundan sâdece bir avuç içmekle yetinen kiĢilerdir. Onların
sayıları da üçyüzonüç (313) kiĢiydiler. Sayıları Bedir ashabı sayısında idiler.
"AIIah ° zâHmleri bilir."
SavaĢtan kaçmaları, cihâdı terketmeleri, sözleriyle fiillerinin birbirine uymaması sebebiyle yaptıkları zulümden
dolayı onlara bir vaîd (korkutma ve tehdît)tir. (Ġ/382) 380
İmtihanda Adam Ya Değer Görür Veya Küçümsenir
Bu âyet-i kerîme'de Ģuna iĢaret edilmektedir: Muhakkak ki (sözü edilen bu) kavim (yani yahûdîler), kalblerinde
olanların hilafını izhâr ettiklerinde ve içlerinde gizlediklerinin zıddını düĢündüklerinde davalarının nakdini,
mânâlarının mihengine arzedip vurdular.
Burhan (delil) getirmekten aciz oldukları için, imtihanda baĢarılı olamadılar. Zîrâ: "Ġmtihan anında adam ya
ikram olunur (değer görür) veya hor görülüp küçümsenir." (buyurmuĢlar.)
Hafız buyurdu:
Latiftir, eğer tecrübe mihengi ortaya gelse, hile ve hıyanet edenler ortaya çıkar.
ĠĢte bu ehl-i suluktan ve diğerlerinden müddeîlerin (erdiklerini iddia edenlerin) hâlidir.
Hakikat ehli buyurdular: Onlar, savaĢtan dönmenin illeti olarak, döndükleri haz ve zevkleri gösterdiler; ama
hüsrana uğradılar.
Onlar demiĢ olsalar ki: "Nasıl? Biz savaĢmayız! Gerçekten onlar, Allah'a âsî oldular, Allah'ın beldelerini tahrip
ettiler, Allah'ın kullarını kahrettiler ve Allah'ın nurunu söndürdüler, (iĢte o zaman) elbette yardım olunurlardı. 381
Allah'ın Hâs Kulları Azdır
Bu âyet-i kerîme Ģu gerçeği ifâde etmektedir: Ġnsanların içinden Allah'ın havâssı (seçkin kullan) çok azdır.
Allahü Teâlâ ġöyle buyurdu:
"ÇalıĢın ey Dâvud hanedanı, Ģükür için çalıĢın! Mamafih kullarım içinde Ģekûr olan azdır. 382
Bu her zaman böyledir. Lâkin az olup aziz ve değerli olan bir Ģey, çok olup kıymetsiz olandan daha pahalıdır.
(Altın, diğer madenlerden daha değerli olduğu gibi...) Sa'dî buyurdu:
ġarkın toprağı kırk yıl (sonra) çini bir kâse oldu.
Sen yüz gün Bağdatta gezsen bunun değerinden kıymetli bir Ģey yoktur,
Hak ehli azın azıdırlar. Halbuki insanlar ve cinler; ancak ibâdet için yaratıldılar. Allahü Teâlâ buyurduğu gibi:
"Ve ben, cinn u ins'i ancak bana kulluk etsinler diye yarattım; 383
(Ehli hakkın yâni doğruyu bulanların sayılarının az olmasının sebebine gelince) çünkü, (insanın yaratılmasından)
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/733-735.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/735.
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en büyük maksad, insan-ı kâmildir. Bu da Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, diğer peyamberân-i zî-Ģân, evliya, âlim
ve Ģehidlerin varlığıyla hâsıl olmuĢtur. Onlar sayı bakımından az olsalar bile Ģeref ve fazîlet bakımından çok
sayılırlar. Denildiği gibi:
"Sayıldıkları
zaman
azdırlar;
Ģiddetlendikleri
zaman çokturlar." Yâni Ģiddeti izhâr ettikleri zaman,
demektir, îbni Mesûd (r.a.) hazretlerinden Ģöyle rivayet olundu:
"Sevâd-ı A'zâm, bir (kiĢi de olsa) hak üzere olandır. 384 Allahü Teâlâ hazretlerinin hikmeti, bütün insanların ihlâs
üzere ittifak etmelerini ve hepsinin külliyyen Allah'a yönelmelerini Ġktizâ etmemektedir. Çünkü bu, meâĢ
(dünya) iĢlerini ihlâl edip, bozar. Bundan dolayı Ģöyle denildi: "Eğer ahmaklar, olmasaydı, elbette dünyâ harap
olurdu."
Belki hikmet-i ilâhî, her iki elden (yani amel defterlerini sağ el ve sol elden alacak olanlardan her biri için)
kendisine izafe edilen Ģeyin zuhurunu iktizâ etmektedir. Bunlardan birine izafe edilen, umûmî saadet, rahmet ve
cennetlerdir. Diğeri, içinde, (Ģakâvet), kahr, gadab ve bunlar için lazım öten Ģeylerdir. Gadab için elbette lâzım
olan Ģey, amel defterinin sol elden alınmasının tekmil edilmesi yâni tamamlanmasıdır.
Zîrâ her ne kadar bu iki elden biri, mübarek sağ el ise de, bu iki elden biri diğerine zıttır.
Akıllı kiĢiye gereken, gadabın sebeblerinden sakınması ve Rabbin keremine nail olmaya çalıĢmasıdır. 385
Allah'a Vâsıl Olmanın Yolu Çalışmaktan Geçer
Hazreti Ali (r.a.) buyurdular:
"ÇalıĢmadan (Allaha) kavuĢacağını zanneden boĢ bir temennide bulunmuĢtur. Ve tam çalıĢtığını zanneden de
boĢuna yorulmuĢtur."
Ey Allâhım? Bizim üzerimize bol bol fazl-ü kerem yağmurlarını yağdır. Bizi sana senin (yardım ve nusretin)le
kavuĢtur. Ya erhame'r-râhımîn. 386
Merkebini Ararken Saltanat Buldu
"Ve peygamberleri onlara "iĢte" demiĢti" olacak
Isrâiloğullanna bir melik
Allah'u Teâlâ hazretlerine duâ ettiğinde
ġöyle buyuruldu: Kn,arkadaġlniZln txVa- bu asâ'nın boy" kadar Isrâlloğullannın melikidir.
Veheb buyurdu: Tâlût'un babasının merkebi kaybolmuĢtu. Babası onu bir köleyle beraber merkebi aramaya
gönderdi. ĠĢmuil Aleyhisselâm'ın evine uğradılar. Köle ona:
-"ġu peygamberin yanına varıp ona kaybettiğimiz merkebi sorsak, o da bize bir yol gösterip, hacetimiz için hayır
dua etse nasıl olur?" dedi. O da: ĠĢmuil Aleyhisselâm'ın evine girdiler.
Onlar, ĠĢmuil Aleyhisselâm'a merkeblerini kaybettiklerini ve onu aradıklarını anlatırlarken, boynuzdaki yağ
kaynamaya baĢladı.
ĠĢmuil Aleyhisselâm, hemen ayağa kalktı. Tâlût'un boyunu asâ ile ölçtü. Tâlût'un boynu, asâ kadardı. (Tâlût,
ĢaĢkın ĢaĢkın ĠĢmuil Aleyhisselâm'a bakıyordu. ĠĢmuil Aleyhisselâm, aradığını bulduğu için sevinçliyidi.)
Tâlût'a:
-"BaĢını yaklaĢtır!" dedi.
Tâlût büyük bir teslimeyetle baĢını yaklaĢtırdı.
îĢmuil Aleyhisselâm, Kudüs'ün yağıyla onun baĢını yağladı. (Sırtını sıvazladı.) Sonra ona:
-"Sen Ġsrâiloğullarınin melikisin. Allah'ın Isrâiloğullanna melik tayin etmemi emrettiği kiĢi sensin!"dedi.
Tâlût sordu:
-"Hangi âyet ve delil ile?" dedi. ĠĢmuil Aleyhisselâm:
-"Bunun delili, sen eve vardığında, baban merkebini bulmuĢ olacaktır," dedi.
Gerçekten böyle oldu. Tâlût eve vardığında babası merkebi bulmuĢtu. Sonra ĠĢmuil Aleyhisselâm,
Ġsrâiloğullarına Ģöyle dedi:
"Allah size Tâlût'u gönderdi".
"Tâlût" ucme bir isimdir. Gayri münsanftır. Çünkü kendisinde, marife illeti ve ucmelik bulunmaktadır.
"Melik olmak üzere,"
Ondan (Tâlûttan) hâldir. Yâni ona itaat edin ve onunla beraber, düĢmanınızı öldürün.
"Dediler"
ĠĢmuil Aleyhisselâm'ın bu sözlerine hayret ve inkâr eder oldukları halde dediler.
Denildi ki onlar, peygamberlerini tekzîb etmekle küfre girdiler.
Denildi ki, onlar mü'mindiler; buna taaccub ettiler, hayret kaldılar ve Tâlût'un melik tayin edilmesinin hikmet
yönünü öğrenmek istediler. (1/383) Daha önce (insanın yaratılmasının hikmetinde) melekler dedikleri gibi:
Sevâdü'l-A'zâm yani çok cemaat, demektir. Süneni Ibni Mace: 3950,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/735-737.
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"Ve düĢün ki, rabbin melâikeye,
-"Ben yerde, muhakkak bir halife yapacağım" dediği vakit,
Orada fesad edecek ve kanlar dökecek bir mahlûk mu yaratacaksın; biz hamdinle tesbîh ve seni takdîs edip
dururken?!.." dediler.
-"Her halde, ben sizin bilemeyeceğiniz Ģeyler bilirim." Buyurdu. 387
Ġsrâiloğulları peygamberlerine Ģöyle dediler:
Ona bizim üzerimize melik olmak nereden?"
O nereden melik olup buna ehil olur?.
"Meiikliğe biz ondan daha lâyık iken?"
Onun üzerimize olan riyasetinden çok bizim onun üzerine riyasetimiz daha evlâdır.
"Malca bir geniĢliğe de nail edilmiĢ değil".
Yâni ona servet ve çok mâl da verilmedi ki, mâl ile Ģerefli olsun. Yâni soyca kendilerinin seviyelerinde kabul
etseler bile, malî (ve ekonomik) bir üstünlüğü yok. Bu duruma göre o nasıl bizim üzerimize melik olsun? Bu iĢe
kendisinden daha layık insanlar olduğu için, o melik olmaya ehil değildir. Melikliğin üzerinde tavakkuf ettiği
mâl onda yoktur. Melik için kendisiyle iktisâd yapacak ve geçinebileceği bir mâl ve zenginliğe sahip olması
lâzım.
Aslında Ġsrâiloğullannın, Tâlût'u meliklikten uzaklaĢtırmak istemelerinin sebebi Ģuydu:
Ġsrâiloğullannda nübüvvet muayyen bir sebt267 (belirli bir kabileden) geliyordu. O da Lâvi bin Yakûb'un
soyundan gelenlerdi. Hazret-i Mûsâ ve Harun Aleyhisselâm bu sebttendi.
Melikler ise, Yahûdâ bin Yakûb'un soyundan gelmekteydiler. Hazreti Dâvud ve Süleyman Aleyhisselâm bu
soydandılar.
Tâlût bu iki sebtin (soyun) hiçbirinden değildi. O Bünyâmin bin Yakûb'un soyundandı. Onlar, büyük ve çok
çirkin bir günah iĢlediler. Gün ortasında (sokakların birleĢtiği bir kavĢakta) yol ortasında (herkesin gözü önünde)
kadın nikahladılar (cimâ'da) bulundular. Bundan dolayı Allahü Teâlâ hazretleri, onlara- gadab etti. Onlardan
mülk, saltanat ve serveti aldı. Onlar, (Ġsrâiloğullannın içinde pek sevilmeyen ve) "günahkâr kabile" diye
isimlendirilmiĢlerdi.
Tâlût toplumda sevilmeyen" bir iĢle uğraĢıyordu. Mesleği debbâğ'lıktı. (Deri tabakçısıydı.) Fakir bir kiĢiydi.
Veya, mesleği, sakalık (merkebiyle evlere su taĢımak,) ya da hamallık yapan (merkebiyle kiralık iĢ) yapan
biriydi. "Dedi" Onların peygamberleri, onların görüĢlerini reddetmek için, buyurdu: 388
Neseb (Soy-Sop) Ve Mâl'dan Daha Değerli Şeyler De Var
"Onu, sizin üzerinize Allah intihâb etti (seçti),"
Yâni onu seçti. Her ne kadar onun neseb ve mal cihetinden (insanlar üzerinde) bir fazileti olmasa bile; (insanlara
karĢı) onun baĢka fazilet ve üstünlükleri vardır. O da Ģudur:
"Ona ziyâde bir vüs'at verdi."
Yâni geniĢlik ve uzunluk (imkanlar) verdi. (Nerede?) El-mülk" kelimesine taalluk etmektedir, ya kendisine veya
diyânata taalluk etmektedir. (Yâni bu konudaki ilim demektir.)
Yine onun diğer insanlara karĢı üstünlüğü ( daha nerede?):
"Cisim'de"
Yâni uzun boylu ve iri yapılı bir kiĢidir. Tâlût uzun boyluluğu ve terkibinin (fizîkî yapısının) büyüklüğüyle
diğerlerinden üstündür. Çünkü insanın, Ġlim ile, nefiste büyük tesiri olur ve cisminin büyüklüğüyle de insanların
kalblerine heybet (ve korku) verir. Tâlût'tan baĢka uzun adamlar, ellerini uzattıkları zaman, onun ya omuzlarına
veya baĢına yetiĢirdi. Öyle ki ayakta duran bir kiĢi ayakta ellerini uzattığında ancak onun baĢına yetiĢebilirdi.
Yahudiler, Tâlût'un nesebinin düĢüklüğü ve fakirliğinden dolayı, melik olmayı ona yakıĢtırmıyorlardı. Bu âyet-i
kerîme'de belirtildiği gibi evvelâ îĢmuil Aleyhisselâm, onların bu fikirlerini reddetti.
"Evvelâ, Allahü Teâlâ hazretleri içinizden onu tercih edip, size melik seçti. Allahü Teâlâ hazretleri, sizin için
faydalı ve maslahat olan Ģeyi sizden daha iyi bilir.
Saniyen, bunda yâni melik olmakta asıl önemli olan (ve aranan) Ģey(in birincisi) ilimdir. Ġlimle, siyâsî iĢler
(toplumun yönetimini) kazanmıĢ olur. (Bir melikte aranan ikinci Ģey ise) bedenin cüsseli olması, (gözü
doldurması, cılız bir kiĢi olmaması iri cüsseli) olmalı ki hatırı kalbler de büyük olmalıdır. DüĢmanlara
karĢikoyabilmeü ve harblerde hile yapabilmelidir. Bu iki Ģey (Ġlim ve fizîkî yapı) Tâlût'a yeterince verilmiĢtir.
"Hem Allah mülkünü dilediğine verir,"
Allah, melikü'1-müik (bütün mülklerin sahibi), melekût âleminin meliki ve dilediğini yapan olduğundan dolayı,
o mülkünü kullarından dilediğine verir.
"Allah vâsî'dir," Fakir kuluna geniĢlik verir ve onu zengin kılar. Alîm'dir."
Sebt ve Esbât. Yahudîlerde kabile demektir. bilir.
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Bakara: 2/30
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/737-740.

Allah, kimin mülke lâyık ve kimin lâyık olmadığını hakkıyle 389
Te'vilât-İ Necmiyyeden Tasavvufî Mânâlar
Te'vilât-i Necmiyyede buyuruldu: Isrâiloğullan mülkten (saltanat ve devletten) mahrum oldular.390Çünkü
kendilerini çok beğenip, Tâlût'a karĢı kibirlendiler. Tâlût'a hakaret ve küçümseme nazarıyla bakıyorlardı.
Kendilerini çok beğendiklerinden; "Melikliğe biz ondan daha lâyık iken?" dediler.
Kibirlenmelerinden dolayı da: Ona bizim üzerimize melik olmak nereden?" dediler.
Onu hakir gördükleri için; "Malca bir geniĢliğe de nail edilmiĢ değildir." dediler.
Yahudiler, kibirlendikleri için, Allah onları alçalttı ve mülkten mahrum oldular.
Sa'dî (k.s.) buyurdu.
Bir damla yağmur damlası, dağıldı denize.
GörünüĢte denizin geniĢliği büyüdü.
Deryasız yerde ben kimim? Gerçekten o varken ben yoktum.
Eğer kendini hakirlik gözüyle görürsen,
Sadef yanında mercan beslemektedir.
Ve onun yanında Lü'lü geliĢir.
Bu yüksekliği akıllılığından buldu. Bunu söyledi var oldu. 391
İmâm Zemâhşerfden Belâğât
Ġmam ZemâhĢerfnin belâğâtındandır: Ġki habasetin arasında çıkan nice Ģeyler vardır ki, halk arasında
ayıplanmazlar. Meselâ; kan ile dıĢkı, ikisinin arasından süt çıkar. Yâni çok faydalı bir Ģey meydana gelir. Yine
habis (çok kötü) iki eĢin (karı-koca'nın) arasından (yani birleĢmesinden) çok temiz bir evlâd, çıkar. Bu evlâd asla
ayıplanmaz, çirkinlikle anılmaz ve kötülükle itham edilmez. Bu (durumun meydana gelmesi) akıldan uzak
değildir. Zîrâ süt, gübre ile kan arasından çıkmaktadır, ikisi de (gübre ve kan) pislik ve artık oldukları halde
onların süte bir etkisi olmuyor. Sütün tadı ve rengini etkilemiyorlar. Belki süt onların arasından latîf, temiz ve
içenlere zevk verir bir hâlde çıkmaktadır. (Ġ/384) 392
Hayvanın Sütü Tersiyle Kanı Arasından Çıkar
(Âlimler) buyurdular: Süt, hayvan tersiyle kanın arasından çıkmaktadır. Ġkisinin arasında Allahü Teâlâ
hazretlerinin kudretinden bir berzah (çok ince perde) var.
Ters veya kandan hiçbir Ģey süte karıĢmaz. Ne rengi, ne tadı veya ne de kokusu sütü etkilemez. Belki süt bütün
bunlardan hâlis ve muhlistir.
Denildi ki, hayvan yem yediği zaman, (yem) onun iĢkembesine yerleĢir. O (yani ibarede geçe insanın mi'desinin
karĢılığıdır, iĢkembe onu piĢirir yâni öğütür ve böylece o yemin alt tarafı ters; ortası süt ve üstü de kan maddesi
olur.
Ciğer, bu üç sınıf maddeye musallat olur, yâni üç maddeyi taksim eder. Kan, damarlarda akar. Süt'ü memelere
verir. ĠĢkembenin içinde sâdece ters kalır.
Subhânallahl Allah'ın kudreti ne büyüktür! DüĢünen insan için hikmeti ne ince ve lütuf doludur. 393
İnsanda Fesâd Ve Salâh İstidadı Vardır
insanın salâh ve fesâd istidadı vardır. (Ġnsanın hem iyi ve hem de kötüye kabiliyeti vardır.) Bu istidat, bazan
babalarda bâtınî (gizli bir halde) bulunup evlâtta tezahür eder. Bazan iĢ bunun tam tersi olur. Yâni kötü bir
ebeveynden hayırlı ve iyi bir evlâd
doğar. Ġcâd (var olma) iĢi, zahir ve bâtın döngüsü üzerine deveran eder. Âdem Aleyhisselâm'a bak. bir de oğlu
Hâbil ile Kabile I
Sonra ve sonra bu hâl devam eder... Ta zamanın bitimine kadar yâni kıyamet sabahına kadar bu böyle devam
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/740-741.
Te'vilât-ı Necmiyyenin yazıldığı dönemlerde (ve Ruhul'beyânın yazıldığı çağda) Yahudî devleti yoktu. Yahudiler, iki bin sene kadar
devletsizdiler. Yahudiler, Sultan Abdulhamid Han hazretlerini devirerek ve yüzbinlerce Müslümanı öldürerek Filistine yerleĢtiler. Hâlâ da
Müslümanlara zulüm etmek ve Müslümanları öldürmektedirler. Fakat Aziz ve Müntekîm olan Allahü Teâlâ hazretleri elbette bir gün
Müslümanların intikamını Yahudilerden alacaktır. 0 günü Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle beyan ediyorlar:
"Müslümanlar, Yahudilerle savaĢmadıkça kıyamet kopmaz. Hattâ Yahudî bir taĢ ve ağacın arkasına gizlenir de taĢ ve ağaç(lar Allâhın takdiri
ile dile gelir ve Ģöyle seslenirler:) -Ey Müslüman! ġu Yahudî benim arkamda (saklanmakta)dır. Gel de onu öldür; diyecek. Ancak Ğarkad
(ağacı) müstesna! Zira o Yahudî ağacındandır." Sahîh-i Müslim: 5203, Süneni Ibni Mace: 4077, Müsnedi Ahmed: 9029, Riyâzu's-Sâlihîyn
Hadis no:!817
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/742.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/743.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/743.
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eder. (Kötü olan bir nesil her zaman kötü değildir, iyi olan da sürekli iyi değildir... Bunlar değiĢkendir.) 394
Nazar-ı ilâhî
Ve'1-hâsıl, Tâlüt Isrâiloğullannın nazarında en kötü (ve aĢağı) olsa bile; lakin Allahü Teâlâ hazretlerinin katında
Ģerefi en büyük insanlardandı. Çünkü:
"Muhakkak ki, ilâhî nazar taĢa taalluk ettiği zaman, taĢı cevher yapar. Dikene taalluk ettiği zaman da (dikeni) gül
ve reyhan haline getirir."
Allah'ın hüküm ve hikmetine karĢı gelebilecek kimse yoktur. Onun kazasını da kimse reddedemez.
Alçak ve düĢük insan, Allahü Teâlâ hazretlerinin katında değersiz olan kiĢidir; velev ki insanlar ona değer verip,
yükselt-seler bile... Değerli insan, Allahü Teâlâ hazretlerinin katında değerli olandır; velev ki insanlar, onu hakîr
ve düĢük görseler bile...
Akıllı kiĢi, bu gibi meselelerin üzerinde düĢününce, insafa gelir, ilâhî hikmetin karĢısında susar, iĢlerini (ve bu
iĢlerin iç yüzünü) asla ölmeyecek ve daima hayy olan Allahü Teâlâ hazretlerine havale eder. Zîrâ:
"Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yola hidayet eyliyor. 395
Tâlût' Un Melikliğinin Alâmeti Tâbutun Gelmesidir
"Ve peygamberleri onlara dedi
Ġsrâiloğullan, peygamberlerinden Tâlût'un melikliği hakkında alâmet istediler. "Onun melikliğinin alâmeti
nedir?" dediler. O da Ģöyle buyurdu:
"Haberiniz olsun, onun melikliğinin alâmeti"
Yâni saltanatının alâmeti:
"Size o Tâbût'un gelmesidir."
"Tâbut" kelimesi, masdanndan gelmektedir. Bu da rucü' etmek ve dönmek, demektir. Kendisine "tâbut" diye
isim verilmesinin sebebi, içine eĢya konulduğu ve eĢya bir yere gönderildiğinde sandığın içine konulmasından
dolayıdır. Ve emânet eĢya (sandığı) demektir. Çünkü ondan çıkan bir eĢya yine ona döner. Sahibi kendisine
muhtaç olduğu zaman, kendisine döner.
Burada geçen;"Tâbut" kelimesinden murad, içine Tevrâtın konulduğu sandukadır. Mûsâ Aleyhisselâm'ın
vefatından sonra, Ġsrâiloğullan azıp isyana kalkıĢmaları yüzünden, Allah onlara gadab ederek Tâbutu kaldırmıĢtı.
Yahudîler, ĠĢmuil Aleyhisselâm'dan Tâlût'un melikliğine (hükümdarlığına) delâlet etmesi için bir âyet
istediklerinde ĠĢmuil Aleyhisselâm, kendilerine Ģöyle söyledi:
-"Muhakkak ki Tâlût'un melikliğinin (hükümdarlığının) alâmeti, size gökten bir tâbutun gelmesidir. Bu tâbutu
melekler korumaktadırlar."
ĠĢmuil Aleyhisselâm'ın beyan ettiği gibi meleklerin koruması altındaki bu tâbut kendilerine geldi. Onlar tâbuta
bakıyorlardı, tâbut gelip, Tâlût'un yanıbaĢına indi. Bu Ibni Abbas (r.a.) hazretlerinin sözüdür (yani rivayetidir.)
396

Tâbût'un Tarihi
Erbâb-i Ahbâr (Tarih ve rivayet uzmanları) buyurdular: Allahü Teâlâ hazretleri Âdem Aleyhisselâm'a bir tâbut
indirdi. O tâbutun içinde. Âdem Aleyhisseiâm'ın evlâdından yeryüzüne gelecek olan peygamberlerin temsilleri
vardı.
Âdem Aleyhisselâm'a indirilen tâbut, ġimĢâr ağacının tahtasındandı. Üç zira ile iki zira kadardı. Âdem
Aleyhisselâm'ın vefatına kadar, Âdem Aleyhisselâm'ın yanında kaldı.
Âdem Aleyhisselâm'ın vefatlarından sonra evlâdı birer birer ona vâris oldular. En son Yakub Aleyhisselâma
ulaĢtı. Yakûb Aleyhisselâmın vefatından sonra Ġsrâiloğullarının eline geçti. Ġsrâiloğullanndan da Mûsâ
Aleyhisselâm'a geçti.
Mûsâ Aleyhisselâm, onun içine Tevrâtı ve bâzı eĢyalarını koyardı. SavaĢa girildiği zaman Mûsâ Aleyhisselâm
önce o tâbutu ordunun önünden yürütürdü. O tâbut Ġsrâiloğullarını heyecana getirirdi. Mûsâ Aleyhisselâm'ın
vefatından sonra Ġsrâiloğullarının eline geçti.
Isrâiloğulları, bir Ģeyde ihtilâf ettikleri zaman ona baĢvuruyorlardı. Onu aralarında hakem tayin ediyorlardı. 0 da
kendilerine konuĢurdu ve aralarında hüküm verirdi. .SavaĢa girdikleri zaman, o tâbutu önden yürütürlerdi. Tâbut
ile düĢmanlarına karĢı gelip fütuhat kazanırlardı. O tâbutu askerlerin üzerinde melekler taĢırdı. Sonra
savaĢırlardı. Tevrâttan bir sayha iĢittiklerinde düĢmana saldırır ve yakînen baĢarılı olacaklarına inanırlardı.
Ġsrâiloğullan Allah'a âsî olup, yeryüzünde fesad çıkarttıkları zaman, Allahü Teâlâ hazretleri onların baĢına
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/743-744.
El-Ahzâb: 33/4,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/744.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/744-745.
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Amalîka'lıları musallat etti. Amalikalılar, Yahudileri mağlub ettiler. Tâbutu ellerinden aldılar. Onu lağıma
koydular.
Allahü Teâlâ hazretleri. Tâlûtu melik yapmayı dilediği zaman. Amalikalılara bir belâ musallat etti. Tâbutun
olduğu yere bevleden herkes bâsûr hastalığına yakalandı...
Bundan dolayı beĢ Ģehir helak oldu. Kâfirler, helak olmalarının sebeblerinin bu tâbut olduğunu anladılar. Onu
çıkarttılar. temizlediler, bir kağnının üzerine bağladılar. Kağnıyı da iki öküze bağladılar. Ġki öküzü salıverdiler. O
iki öküz yürümeye baĢladı. Allahü Teâlâ hazretleri, onlara dört melek vekil etti. Melekler, o öküzleri
sevkediyorlardı, hatta (1/385) Tâlûtun evinin önüne getirdiler.
Yahudiler, peygamberlerinden Tâlût'un melikliğine dair alâmet ve iĢaret istediklerinde peygamberleri:
-"Tâlût'un, melikliğinin alâmeti, sizin Tâbutu onun evinde bulmanızdır," buyurdu.
(Yahudiler onun evine koĢtular.) Tâbutu, Tâlûtun evinde görünce; onun melikliğini kabul ettiler. 397
(İlmi Mütalaa)
"Haberiniz oisun, onun melikliğinin alâmeti, size o Tâbût'un gelmesi olacaktır." Kavli Ģerifindeki "gelmek"
mecazîdir. Çünkü tâbut kendiliğinden gelmedi, getirildi. GeniĢlik ve sözün bu Ģekilde kullanılmasından dolayı
tâbut geldi, denilmektedir. Mesela:kâr etti."Denildiğigibi. Birinci veçhe göre bu hakikattir. 398
Sekine Nedir?
"Onda vardır"
Yâni tâbutun gelmesinde vardır.
"Rabbınızdan bir sekîne,"
Yâni sizin için bir sükûn ve Rabbinizden bir gönül huzuru vardır. Veya zamir tâbuta gönderilir. Âyet-i kerîme'de
buyurulduğu gibi:"Haberiniz olsun, onun melikliğinin alâmeti, size o Tâbût'un gelmesi olacaktır ki, onda
rabbınızdan bir sekîne'dir."
Bâzı muhakkikler, buyurdular: "sekine" lafzının iĢtiraki ile üç mana kullanılır.
Birincisi "sekîne": Tâbuttan Isrâiloğullarına (maddî ve mânevi olarak) verilendir. Allahü Teâlâ buyurduğu gibi:
"Haberiniz olsun, onun melikliğinin alâmeti, size o Tâbût'un gelmesi olacaktır ki, onda rabbınızdan bir
sekîne'dir."
Mıifessirler buyurdular ki, bu (sekîne). insana sükûnet veren temiz ve güzel (kokulu) bir rüzgârdır. DüĢmanların
kalblerine de korku salardı. Sesiyle düĢmanları ürkütürdü. Ġki saf (kendileri ve düĢman safı savaĢ için)
karĢılaĢtığı zaman, peygamberlerine bir mucize ve meleklerine ilâhî bir yardım olması için, düĢmanlarının
kalblerine korku verirdi, düĢmanları tirtir titredi ve korkudan kaçardı.
Ġkincisi: ilsljı "sekîne": Hak Teâlâ hazretlerinin yarattığı latif bir Ģeydir. Hikmetle konuĢanın dili üzerine mülâki
olurdu. Vahiy meleği, peygamberlerin kalblerine mülâkî olduğu gibi. Esrarının tervihi (rahatlatıcılığı) ve sırrının
keĢfiyle beraber...
Üçüncüsü: "sekîne": Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin kalbinin ve mü'minlerin kalblerinin üzerine indirilen Ģeydir.
Bu mânâda, "sekîne". nur, kuvvet ve rahatı birleĢtiren bir Ģeydir. Korkan kiĢiler, kendisiyle sükûnet bulur, yâni
korkusu gider ve mahzun olanlar, onunla teselli bulurlar. Allahü Teâlâ buyurduğu gibi:
"Allah, Rasûlü'nün ve mü'minlerin üzerine sekînetini indirdi. 399
Bâzıları buyurdular: Tâbut, kalbtir. "sekîne" ise, kalbte bulunan ilim, ihlâs ve kendisiyle kalblerin mutmain
olduğu zikrullah'tır. Tâbut gelmesi, ilmin kalbe yerleĢmesi ve vekâr'dır. Sonra eğer böyle değilse:
"Ve bir bakiyye vardır; (neden?):
"0 Ģeyden ki"
Buradaki tebğîz yanı bâzı manasınadır.
Al-Ġ Mûsâ ile Âl-î Harun'un metrukâtından"400
Tâbutta Bulunan Mukaddes Emânetler
Onların ikisi de levhlerin (Tevrâtın üzerinde yazıldığı levhaların) kalıntıları,
Mûsâ Aleyhisselâm'ın asası ki bu asâ cennetin mersin ağacındandı.
Mûsâ Aleyhisselâm'ın elbisesi, Mûsâ Aleyhisselâm'ın na'lin {ayakkabı veya pabucu). Harun Aleyhisselâm'ın
sarığı, Tevrâttan bâzı Ģeyler, Süleyman Aleyhisselâm'ın yüzüğü.
Bir ölçek, menn. Menn kudret helvâsıdır. Tih çölünde Ġsrâiloğullarına iniyordu.
Ġkisinin "Âl-i" ikisinin kendileri ve kendilerine karıĢmıĢ olanlardır. Veya ikisinin haberleridir. Ya da kendilerine
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/745-746.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/747.
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El-Fetih: 48/26.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/747-748.
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tâbi olanlardır. 401
Tâbutun Taşınması Ne Demektir?
"Onu melâike getirecektir."
Tâbuttan hâldir.
Yâni onun melikliğinin alâmeti, melekler taĢıdığı halde tâbutun gelmesidir.
Veya cümle istinaftır.
Sanki Ģöyle denildi: Nasıl gelecektir? Denildi. Bu soruya cevap olarak: Onu melekler getirecektir, denildi.
Sonra tâbut, iki rivayette melekler, onu taĢımadılar. O tâbut, belki kendiliğinden gökten yere indi.
Birinci rivayete göre, melekler, onu muhafaza ettiler. O kağnı ve öküzlerin üzerinde geldi. Melekler, o öküzlerin
nereye gideceklerini sevk ve idare ediyorlardı.
Ġkinci ve diğer bir rivayete göre ise, her iki kavilde de taĢıma iĢi meleklere izafe edildi. Çünkü yolda bir Ģeyi
muhazafa eden kiĢinin, onu taĢımakla vasıflanması caizdir. Her ne kadar kendisi onu taĢımasa ve taĢıyan baĢkası
olsa bile... Yolda eĢyayı muhafaza eden birinin Ģöyle söylediği gibi: "Ben Zeyd'e eĢyalarını taĢıyıp getirdim"
TaĢıyan ondan baĢkası olsa da o muhafaza ettiği için böyle söyler. 402
Tâlûtun Melikliğini Kabul Etmeyenler Mü'min Değiller
"Elbette bunda sizin için vardır."
Bu kavl-i Ģerifin peygamberin sözünün (devamı ve)tamamı olma ihtimali de vardır; Allahü Teâlâ hazretleri
tarafından ibtidâ ve hitâb olma ihtimali de ...
Yâni ey fırka! Bu tâbutun size döndürülüp, getirilmesinde vardır (ne):
"Elbette âyet (vardır)" Büyük bir âvet... (kim için)
"Sizin için,"
Tâlût'un melik oluĢuna delâlet eden ve her ne kadar âdet ve geleneklerinize muhalif de olsa, Allahü Teâlâ
hazretlerinin Tâlût'u melik tayin ettiğine dair peygamberinizin sözlerinin doğruluğuna delâlet eden alâmet ve
iĢaretler vardır.
"Eğer mü'minlerseniz."
Eğer Allahü Teâlâ hazretlerini tasdîk ediciler iseniz; Tâlût'un sizin üzerinize melik olduğunu tasdik edin. 403
Bu Ümmetin Tâbutu Kalbleridir
Âyet-i kerîme'de Ģu iĢaretler vardır: Kul için, hilâfet mülkünün iĢaret ve alâmeti, rabbinden içinde sekîne bulunan
kalb tâbutuna karĢı zafer kazanması, yâni içinde rabbinin sekînesi bulunan bir kalb tâbutuna sahip olmasıdır. O
da îmân ile itmi'nan kazanıp mutmain olmak ve Allahü Teâlâ hazretleriyle beraber ünsiyet kazanmaktır.
"Ve Âl-i Mûsâ ile ÂI-i Harun'un metrûkâtmdan bir bakiyye vardır;"
O da: "Lâ ilahe illallah" zikrinin asâsıdır. Ve o da, takva kelimesidir. O da bir yılandır; açıldığı zaman, firavun
nefsinin sıfatının sihir ve büyülerini yutar.
ĠĢte bu zikruliah asası kalb tâbutunun içindedir. Allahü Teâlâ hazretleri, onun Cemâl ve Celâlinin kudret
parmaklarına emânet bıraktı. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdukları gibi:
"Mü'minin kalbi, Rahmanın kudret parmaklarından iki parmağının arasındadır. 404
"Muhakkak ki Âdemoğullarının kalblerinin hepsi, bir kalb gibi. Rahman (olan Allahü Teâlâ hazretlerinin) kudret
parmaklarından iki parmağının arasındadır. Dilediği Ģekilde kalblerde tasarruf edip çevirir.405
Allahü Teâlâ hazretleri, Celâl sıfatıyla ona fücurunu ilham eder ve ikram sıfatıyla da, ona takvasını ilham eder.
Allahü Teâlâ hazretleri buyurduğu gibi:
"Ve nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyleyene ki, gerçek felah
bulmuĢtur; onu temizlikle parlatan. Ve ziyan etmiĢtir; onu kirletip gömen! 406
Mü'minlerin kalbini, Allahü Teâlâ hazretleri, mukarreb melek ve mürsel nebî hiç kimseye emânet bırakmadı.
DüĢmanlarının musallat olabileceği bir sekînete sahip olan ümmetle hiçbir mahlûkun karıĢmayacağı bir sekînete
sahip olan ümmet arasında ne kadar büyük bir fark vardır. Onların sekînesi evliyalıktan dolayı değildi.(1/386)
Evliyanın onun üzerine velayeti vardır. Ġsrailoğullannın tâbutunda her ne kadar Tevrâtın bâzısı konulmuĢ ise de,
bu ümmetin kalb tâbutunda da Kur'ân-ı Kerim'in hepsi mahfûz'dur.
Ġsrailoğullannın tâbutlarında peygamberlerin suretleri bulunan beytler vardı. Ama mü'minlerin kalb tâbutları
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/748-749.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/749.
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bomboĢtur. Mü'minlerin kalblerinde Allah'tan baĢka hiçbir Ģey yoktur. Allahü Teâlâ buyurduğu gibi:
"Benim arzım ve göğüm hiçbir Ģey (anlayıp) bana vus'at bulamaz; lakin mü'min kulumun kalbi, (beni anlayıp)
kapsar."
Ġnsan ruhunun tâlûtuna, rabbânî kalb tâbutunu getirmek müyesser olduğu zaman, hilâfet ve sultaniyet sırrının
meleği ona teslim olur. Bütün insanî sıfatların esbâtı ona boyun eğerler. O kiĢi, sabah ve akĢam hiçbir vakitte
asla dünyâya rağbet edip. meyletmez. Belki dünyâdan hicret eder. Dünyalıklardan kaçar. Nefs-i emmâre
Câlutunu Öldürmek için harekete geçer. Bütün bunlar, Allahü Teâlâ hazretlerinin fazl-ü keremi, (bu da) tarikata
girmek ve hakîkata bağlanmakla olur.
Yol, tevbe yoludur. Veya yol tevbeye yardımcı olmalıdır. 407
Sekînete Nail Olmak İçin İlâhî Ma'rifete Vâsıl Olmak Şart
Sekînesini artırmak isteyen kiĢi, ma'rifete vâsıl olmalıdır. Çünkü ilâhî ma'rifet, kalbte sekîneyi gerektirir. Kalb,
sükûneti gerektirdiği gibi...
Ebû Yezîd (El-Bestâmî) hazretlerine, ma'rifetten soruldu. Buyurdular:
"'Doğrusu' dedi; mülûk bir memlekete girdiler mi, onu periĢan ederler ve ahalisinin azîz olanlarını zelîl kılarlar;
evet böyle yaparlar.408
Yâni onun üzerinde olduğu hâli değiĢtirir. Ve böylece rabbânî varidat bir kalbe geldiği zaman, o kalbte bulunan
bütün kötü sıfatları çıkarır.
Ebu Yezid Bestâmiye soruldu: Sen bu ma'rifeti neyle bulup elde ettin?" Buyurdular:
"Aç bir mi'de ve çıplak bir beden ile. Sa'dî (k.s.) buyurdular: Dolu mide, hikmetten yoksundur.
Allâhım! Bizleri, sana ulaĢma yolunda, karĢımıza çıkacak olan engellerden muhafaza eyle. Âmin 409
Tâlût Ordusuyla Ayrıldı
"Vaktâ ki, Tâlût ordu ile hareket etti (ayrıldı)." fesaîe, kendisi ayrıldı, demektir. Faiii ile mefûlü aynı kiĢiler
oldukları için mefûlünün hazfedilmesiyle kullanılması
yaygın bir hâle geldi. Hatta bu bakımından (müteaddî olan fiili) lâzim fiil menzilesine indirildi ayrıldı410 fiili
gibi...
Kavl-i Ģerifin mânâsı Ģöyledir: Amalikalılar ile savaĢmak için sahâbîleri ve yakın arkadaĢları ile beraber
beldesinden çıktığı zaman, demektir. "ordular" kelimesinin cemiidir. SavaĢ için ĢiddetlenmiĢ ordu (asker)
demektir. aJLi kelimesinden alınmadır. O da Ģiddetli arz (toprak) demektir.
Mahlukattan her bir sınıf, kendisine göre bir ordu'dur. 411
Tâlût'un Askerlerinin Vasıfları
Rivayet olundu: Onlar, kendi gözleriyle tâbutu görünce ilâhî yardımdan Ģüphe etmediler, zafer
kazanacaklarından kuĢkulan kalmadı. Cihâda çıkmak üzere koĢuĢtular. Tâlût Ģöyle buyurdu:
-"ġu kiĢiler benimle birlikte çıkmasınlar:
1-YaĢlı,
2- Bina (inĢaata) baĢlayıp bitiremeyenler,
3- Ticâret sahipleri,
4- AlıĢ veriĢle meĢgul olanlar,
5- Üzerinde borç olan, borçlu kiĢiler,
6-Yeni evlenmiĢ ve hanımıyla beraber olmamıĢ olanlar,
7- Benim istediğim, benimle savaĢa çıkacak olanlar yalnızca gayretli ve boĢta olan gençler olmalıdır.
Çok genç toplandı. Tâlût, aradığı vasıfta tam seksen bin genci seçti. SavaĢa çıktılar. Vakit, sıcakların Ģiddetli
olduğu bir dönemdi.
Halk köĢe ve bucaklara çekiliyordu. Suyun azlığından Ģikâyet ediyorlardı. Allah'ın kendileri için bir nehir
akıtmasını istediler. 412
Suyla İmtihan
"Dedi"
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/750-752.
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Tâlût, peygamberleri ĠĢmuil Aleyhisselâm'ın haber vermesiyle buyurdu:
"Muhakkak" dedi: "Allah sizi bir nehirle Ġmtihan edecek!"
Sizi seçme muamelesine tâbi tutuyor. Onun seçim ve tercihinin sebebi; içinizde kimin Tâlût'a karĢı iyi niyetli,
samîmî ve ihlaslı, kimin de böyle olmadığını meydana çıkartmak ve onları askerden ayırmak istiyor. Çünkü
savaĢmak istemeyen bir kiĢi, askerlerin içine karıĢtığı zaman, askerin içine za'fiyet girer, o kiĢilerin
uğursuzluğuyla askerler hezimete uğrar.
0 savaĢan kiĢi kendisi atılgan oldu. Meydan günü kanıyla Allah'a Ģükretti.
Bu usûl ile ikisinin (ihlaslı kiĢiler ile kötü niyetli insanların) arasını ayırttı, altın ve gümüĢ karıĢıklıktan ayrıldığı
gibi, ateĢ ile, halis olanı diğerinden ayırdı.
"Kim ondan içerse Yâni bu nehrin suyundan, avucuyla veya bir kapla değil de, olduğu yerde eğilerek suya
uzanıp içerse:
"Benden değil,"
Yâni askerlerimden ve benim mü'min arkadaĢlarımdan değildir. kavl-i Ģerîfınd teb'îz için olup, nefs-i mütekellim
vahde'nin ya'sına dâhil oldu. Bunun sebebi Ģunu bildirmek içindir: Tâlût'un ashabının ihtisasları olan
kuvvetlerinden ve onların kendisine bitiĢmelerinden dolayıdır. Sanki o askerler, onun bâzısı, yâni bir
parçasidırlar. (i/387) Veya benimle bir olanlar değildir, demektir. BitiĢik olmanın mânâsı Ģu âyet-i kerîmede
vardır:
"Münafıkların erkekleri de, kadınları da birbirlerinin tıpkıdırlar: Münkeri emir, ma'rûftan nehyederler ve ellerini
sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular da Allah da onları unuttu. Hakikat münafıklar hep fâsıktırlar. 413
Yâni münafıkların bâzıları, diğer bâzılarına muttasıl (bitiĢik), onlarla beraber ve birdirler, demektir.
"Ve kim onu tatmazsa,"
"Ta'm" yâni yemek burada zevk (tatmak) manasınadır. Tatmak bir Ģeyi azıcık yemek ve içmektir. Meselâ:
Yeniien veya içilen bîr Ģeyin tadına bakıldığı zaman: "bir Ģeyi tattı" denir.
"ĠĢte o bendendir." Yâni dînimin ehlindendir. "Ancak eliyle bir avuç alan müstesna"
Bu istisna, "Kim ondan içerse," kavl-i Ģerifinden istisnadır. Ġkinci itiraz cümlesidir.
Kim kendisiyle (susuzluğunu gidermekte) yardım için tatmazsa, çünkü o sudan re'sen içmemek azimettir. Bir
avuç içmek ise ruhsattır. Azîmetin hâlini beyan etmek, ruhsatın hâlini beyan etmekten daha ehemmiyetlidir.
üjjJi kelimesi, zammeyle okunduğu zaman, avuç içerisinde hâsıl olan su miktarı demektir. (fetha ile okunduğu
zaman ise) bir âlet He su almaktır; meselâ avuç gibi... Aslında kesmek demektir. Çünkü binadan bir parça
demektir. Yâni "oda" manasınadır. "bir avuç almak" fiiline taalluk etmektedir.
Ġbni Abbas (r.a.) hazretleri buyurdular: (ruhsat verilen) bir avuç suydu. 0 bir avuç sudan kendisi içer, hayvanını
içirir, hizmetçisi içer ve beraberinde de taĢırdı. (Yine de tükenmezdi)
Ġmam buyurdular: Bunun iki veçhe ihtimali vardır.
Birincisi: Su almada izin verilen miktar, bir kiĢinin bir defada alabileceği kadar sudur. Bu da bir kırba veya
testidir. KiĢi bir kere bunlar dolusu su aldığında, o aldığı su, kendisine hayvanına, hizmetçisine yeter ve geri
kalanı da beraberinde taĢırlar.
Ġkincisi: Az bir su almalarıdır. Aldıkları o az suyun içine Allahü Teâlâ hazretleri bereket koyar. Böylece o su,
bütün bunlara (adamın kendisine hayvanına, hizmetçisine) yeter ve artanı da beraber taĢırlar. Bütün bunlar da, o
zamanın peygamberinin bir mucizesi olarak gerçekleĢir.
Allahü Teâlâ hazretlerinin. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri zamanında halkı çok az bir su ile suladığı gibi...
(Derken varır varmaz) ondan içtiler,"
Yâni nehre vardılar. Onunla imtihan olundular. Hemen uzanıp tıpkı hayvanlar gibi kana kana içitiler. Ondan
tatmamak Ģöyle dursun, avuçla alıp kanaatkar bir Ģekilde bile içmediler.
"Ancak içlerinden pek azı müstesna kaldılar."
Onlar (yani su içmeyenler) üçyüzonüç (313) adam ki; Bedir ashabının sayısı kadardılar. Bunlar (izin verildiği
kadar) sâdece bir avuç alıp içtiler, susuzlukları gitti, tamamen suya kandılar. Ama emre muhalefet edenler ise diz
çökerek hayvanlar gibi kana kana içtiler. Onlar su içtikçe susuzlukları arttı. Dudakları simsiyah oldu. O Ģekilde
nehrin kenarında kalakaldılar. Bu hâdise üzerine, Tâlût, emrine muhalefet eden ve emrine itaat eden kiĢileri
tanıyıp bildi. Geri kalanların susamaları Ģiddetlendi.
ġeriatın hükmü olmadan su içmek hatâdır. Eğer fetvayla az bir Ģey içilse susuzluğu giderir.
Onlar, aslı helâl olan suyun, bir sıfattan yâni husûsî bir sıfat üzere kendilerine haram kılınan sudan içtikleri için
riddet olundular ve riddetten sonra helak oldular. Peki aslında haram olan bir yeme ve içmeye dalan bir kiĢinin
hali nedir? (Onun ameli nasıl) kabul olunur ve (o nasıl selâmet bulup gerçek bir) müslüman olur.
Sonra tefsir âlimlerinin arasında, Tâlûta âsî olanların (su içenlerin) geri döndüklerinden herhangi bir ihtilaf
yoktur.
Burada sahih olan görüĢ, onların suyu içip, nehri geçmeden geri döndükleridir. Çünkü Ģu kavl-i Ģerif bunu dile
getirmektedir: 414
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Et-Tevbe: 9/67.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/753-756.

Düşmanın Çokluğu Korkusu
"Derken onu (nehri) geçtiler "O" Yâni Tâlût, (ve daha)
"Ve iymân edenler."
Onlar, Tâlût'a itaat eden ve onun kendilerine yapmıĢ olduğu uyarıda ona muhalefet etmeyen az bir kiĢiydiler. Bu
kavM Ģerif, onların dıĢında kalan kiĢilerin îmândan yoksun olduklarına iĢaret etmektedir.
"Onun maiyyetinde (Tâlût ile beraber)"
Bu harf-i cerr"geçti" fiiline taaüuk etmektedir, "iman ettiler" fiiline değil... "Dediler"
Tâlût ile beraber olan mü'minlerden çok az bir kısmının bâzıları, kendilerinden olan diğer bâzısına, söylediler.
Ayeti kerîmede, zannettiler, diye buyurulan bunlardır.
Nehri geçen mü'minler iki fırka oldular.
(1-) Bir fırka, hayatı seviyordu, ölmek istemiyorlardı. Onlar tabiatında korku olan ve korkuya tamamen yenilen
kiĢilerdi.
(2-) Diğer bir fırka: Cesurdular. Kalbleri kuvvetliydi, Allah'a taat (ve yolunda) ölüme hiç aldırıĢ etmiyorlardı.
Birinci kısım, Ģöyle diyenlerdir: "Takat yoktur." Kuvvet yoktur, (neye) "Bizim bugün Câlut ile ordusuna (karĢı)"
Yâni bırakınız onlara gaalib olmayı, onlarla muharebe etmeye ve onlara karĢı koymaya bile gücümüz ve
kuvvetimiz yoktur, dediler. Bunu, onların çokluğunu ve kuvvetlerini gördükten sonra dediler. Câlût ve ordusu,
yüz bin silâhlı kiĢiydiler.
Ġkinci kısım yâni kalbleri kuvvetli ve cesur kiĢilerden, onların sözlerine muhâtab olanlar onlara: Jji olu kjğ & 14ü
"Nice az bir cemiyet, çok bir cemiyete Allah'ın izniyle galebe çalmıĢlar," kavl-i Ģerîfıyle cevap verdilkleri Ģöyle
beyan edilmektedir:
"Dedi (Ģu cevabı verdiler)"
Sanki Ģöyle denilmektedir. Onların muhâtablan ne dedi? Bu mukadder soruya verilen cevâb: dedi. (kim dedi?)
"Allah'a mülâki olacaklarına kaanı
olanlar" Yani, Allah'ın üstün yardım ve desteğinin geleceğine inancı tam olanlar(Ģöyle dediler)
"Nice az bir cemiyet, çok bir cemiyete galebe çalmıĢlar," (1/388)
Yâni {sayı bakımından) çok az bir ordu, çok olan orduları (çoğu kere) mağlûb etmiĢlerdir. ki Az veya çok olsun,
farketmez, insanlardan meydana gelen cemaate söylenir.
"Allah'ın izniyle"
Yâni Allah'ın hükmü ve kolaylaĢtırmasına, demektir. Çünkü bütün iĢlerin devrânı Allahü Teâlâ hazretlerinin
dilemesi ve meĢîetiyledir. Allahü Teâlâ hazretleri, sayıları az da olsa, dînine yardım edenleri asla zelil etmez.
Sayıları ve savaĢ aletleri (silahları) ne kadar çok olursa, Allahın dînine karĢı çıkanlara asla üstünlük vermez.
Bundan dolayı biz de bu gün mutlaka Câlûtu mağlub ederiz, dediler.
"Allah sabırlılarla beraberdir!"
DüĢmana karĢı onlara yardım etmekle ve düĢmanla karĢılaĢıldığı zaman, onlara sabretme baĢarısını vermekle,
onlarla beraberdir. 415
Dünya Tuz Gibidir
Râğib buyurdu: Bu kıssada dünyâ ve dünyâya gönül bağlayanlar ile ilgili bir misâl ve îmâ vardır. Dünyayı
kendisine yetecek kadar alan, onun Ģerrinden kurtulur; daha fazla uğraĢanın ise harareti ve susuzluğu giderek
artar. Bundan dolayı Ģöyle denilmiĢtir: "Dünya tuz gibidir; ondan artıranın (tuzlu sudan çok Ġçenin) susuzluğu
artar." 416
Âdemoğlunun Gözünü Ancak Toprak Doldurur
Hadîs-i Ģerifte Ģöyle buyurulmuĢtur:
"Eğer Âdem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa; onlara üçüncüsünü katmak ister. Âdemoğlunun iç
boĢluğunu.topraktan baĢka bir Ģey doldurmaz. Allah, tevbe edenin tevbesini kabul eder. 417 418
Yâni kul dünyâya karĢı haris olur ve ölünceye kadar bu düĢkünlüğe devam eder. Ölünce onun içi toprak ile dolar.
Ancak tevbe eden hariç. Tevbe eden kiĢinin, kötü hırsından ve diğer kötülüklerinden yapmıĢ olduğu tevbesini
Allahü Teâlâ hazretleri kabul eder.
Burada bir nükte vardır. Bu hadîs-i Ģerifte "Ġnsan" denilmedi de "Âdem oğlu" buyuruldu. Onun topraktan
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/756-758.
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yaratıldığına iĢaret etmek içindir. Kabz ve yebâset (kuruluk) onun tabiatındandır. Bunun izâlesi de mümkündür.
Allah tevfîk bulutundan nusret ve rahmet yağmurunu yağdırmakla bu kuruluğun izâlesi (insanın bu kötü
huylardan arınması) mümkündür.
Akıllı insan, dünyâ'nın sap ve samanını (feyda ve menfaatini) toplamak için kendisini asla yormamalıdir. Çünkü
nzık taksim olunmuĢtur. Allahü Teâlâ hazretleri Dâvûd Aleyhisselâm'a Ģöyle vahyetti:
"Ey Dâvud! Sen bir Ģey dilersin, be de dilerim. Eğer sen benim dilediğime razı olursan, ben de sen dilediğine
kâfî olurum. Eğer sen benim isteğime razı olmazsan, seni yorarım sonra, yine ancak benim dilediğim olur."
Ġnsanlar, nehir ile mübtelâ oldular. O nehir cismânî tabiatın ihlâlidir. Kim taĢkınlık ederek o nehirden susuzluk
hırsıyla içerse. o kiĢi hakikat ehlinden değildir. peygamber sandığı ve Efendimiz
Âhirette herkes bazı insanları "ümmetim" dedi telâĢa kapılmazlar; insanlar ateĢten emân (emniyet ve güvence)
taleb ettiklerinde onlar, korkmazlar.
Ebû Hüreyre (r.a.) sordu:
-"Ya Rasûlellah (s.a.v.)! Onlar kimlerdir?" Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Onlar ümmetimden âhir zamanda gelecek olan bir kavim (toplulukturlar), kıyamet gününde peygamberlerin
makamında haĢrolunacaklardır. Ġnsanlar, onlara baktığında gördükleri güzel hallerinden dolayı onları
peygamberler zannedeceklerdir. Tâ ki ben onları tanıyıp onlara: "Ümmetim! Ümmetimi" deyince bütün
mahlukat onların peygamber olmadıklarını anlayacaklardır. Onlar ĢimĢek ve rüzgâr gibi (sırat) geçip (cennete)
gideceklerdir. Onların gözlerinin nurundan mahĢer ehlinin gözleri kamaĢa-caktır."
Bunun üzerine ben (Ebû Hüreyre) dedim ki:
-"Yâ Rasûlellah (s.a.v.)! Onların amellerini bana emret; belki onların amellerini iĢler de onlara ilhak edip
katılırım!"
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"O kavim çok çetin ve zor bir yola girdiler. Allah, onları doyurduktan sonra, onlar açlığı tercih ettiler. Allah
onları giydirdikten sonra, onlar âri olmayı (güzel giymemeyi) tercih ettiler. Allah onları suvardıktan sonra onlar
susuzluğu tercih ettiler. (Yâni mal, mülk, servet makam, mevki ve bütün dünyevî çıkarlarını Allah rızâsı için,
kelimetüllah Allah'ın dîninin yükselmesi için harcadılar. Bu uğurda yemediler, giymediler, içmediler, yedirdiler,
giydirdiler ve içirdiler.) Bütün bunları, Aliahü Teâlâ hazretlerinin katındaki sevabları umarak terkettiler. Hesâb
korkusundan helali terkettiler. Bedenleriyle dünyâ ile beraber oldular, ama (kalbleriyle) dünyâdan hiçbir Ģeyle
meĢgul olmadılar. Melekler ve peygamberler onların Rablerine yapmıĢ oldukları taate taaccub ettiler, hayran
kaldılar. Onlara müjdeleler olsun! Allah'tan benimle onların arasını cemetmesini (toplamasını, onları benimle
beraber kılmasını) istedim."
Sonra Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, onlara (ve onların güzel amellerine olan) Ģevkinden dolayı ağladı ve daha
sonra Ģöyle buyurdular:
-"Aliahü Teâlâ, yer yüzü ehline bir azâb etmeyi murad ettiği zaman, onlara bakar; (onların yüzüsuyu hürmetine)
onlardan azabı çevirir. Ey Ebû Hüreyre, sana onların (tarikatını ve) yolunu tavsiye ederim." 419
Senin yolunda adamlar yalnız kaldılar.
Cisim ve ciheti öldürdüler, isimsiz ve niĢansız kaldılar.
Onların hem bedenleri ve hem gönülleri Ģeriata uydu.
Hem gönül gitti, hem cân; geride bir Ģey kalmadı. (1/389)
Allanın selâm, rahmet ve bereketi o kavim üzerine olsun. Allâhım bizleri de onlara ilhak olanlardan eyle! Âmin
Âmin. 420
Er Meydanında Tevekkül
"Ve vaktâ ki meydana çıktılar,"
Yâni Tâlût ve beraberindeki mü'minler zahir oldular. Harp yerine kendilerini attılar, orada göründüler.
"Câlut ve ordusuna karĢı"
Câlût ve askerlerinin sayılarını ve silahlarını gördüklerinde ve savaĢ geleneği bakımından onlara güç
yetiremeyeceklerini anladılar. "Dediler"
Hep birlikte, birinci fırkanın kalblerinin kuvveti anında, ikinci fırkanın söylediklerini söyleyerek Allah'a
yalvardılar:
"Ey bizleri yetiĢtiren rabbimiz!"
Nidalarında."Ey bizleri yetiĢtiren rabbimiz!" diyerek Allah'a yalvarırlar. Ubudiyet (kulluklarını) itiraf edip,
Ġslahlarını taleb ederler. Çünkü "Rabb" lafzı, bu mânâyı iĢar edip akla getirmektedir, baĢkasını değil...
"Üzerlerimize dök,"
Kabı boĢaltmak demek, onun içinde bulunan Ģeyi dökmektir. Yâni"üzerimize dök" demektir, ikmâl (mükemmel
ve tamam kılmak) ve çokluktan istiare'dir. Taleb için. Lafzıyla geldi. Bununla sabrın onlardan yüksek olduğunu
ve onlara Ģâmil olduğunu Ġfâde etmek içindir. Zarf ve mazruf gibi...
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"Sabır"
Yâni savaĢın sıkıntıları ve ızdırapları konusunda bize büyük bir sabır ve dayanma gücü ver. Ve savaĢ
meydanlarında:
"Ve ayaklarımıza sebat ver,"
Ve savaĢ meydanlarında ayaklarımızın kendisiyle sabit olacağı, Ģeyi bize ver. Ayakların kayacağı yer ve
zamanda kalblerimize kuvvet ver, düĢmanların kalbine korku sal ve bunlara benzer sebeblerden bize metanet ver.
Burada geçen, ayakların sebatından murad, kuvvetin kemâli, ve düĢmana yaklaĢıldığı zaman, tam bir güç ve
mukavemet esnasında asla gerilememek ve ayakların kaymaması demektir. Yoksa sâdece bir yerde ayaklarımızı
sabit kıl demek değildir.
"Ve bizi kâfirler kavmine karĢı muzaffer buyur."
Onları kahret, bozguna ve hezimete uğrat, bize zafer ihsan et.
Tâlût ve askerleri, duâ etmede belîğ bir tertibe riâyet ettiler. Önce kalblerine kalblerinin üzerine sabrın
dökülmesini istediler. Çünkü savaĢ iĢi bununla sabit ve kaaimdir.
Sonra üzerine sabır dökülmüĢ olan ayakların savaĢta sabit olmasını istediler.
Daha sonra düĢmanlara karĢı yardım ve ilâhî nusret dileğinde bulundular. En büyük gayeleri de zaten ilâhî
yardım idi. 421
Dâvûd Aleyhisselâm Câlutu Öldürdü
"Derken, onları tamamen bozdular.Yâni durmaksızın onları kırdılar.
"Allah'ın izniyle"
Allah'ın yardımı, desteği ve dualarını kabul etmesiyle "Dâvûd. Câlût'u öldürdü." 422
Câlût,
Câlût, cebbar bir adamdı. Amalikalıların reisi ve melikleriydi. Amalık bin Âd'm evlâdmdandı. insanların en
Ģiddetlisi ve kuvvetlilerindendi. (derler ki,)Tek baĢına bir orduyu mağlûb edebilecek güçteydi. BaĢına koyduğu
miğferi üç yüz rıtıldı. Boyunun uzunluğundan dolayı gölgesi eğriydi. 423
Dâvûd Aleyhisselâm
Dâvûd Aleyhisselâm'ın babası lĢâ da Tâlût'la beraber nehirden su içmeyip geçenlerin cümlesindendi. Kendisiyle
beraber yedi oğlu da vardı. Dâvûd Aleyhisselâm oğullarının en küçüğüydü. Koyun otlatıyordu. Askerlerin
peygamberi ĠĢmuil Aleyhisselâm'a vahiy geldi:
-"Câlût'u öldürecek olan Dâvûd bin Ġsa'dır."
ĠĢmuil Aleyhisselâm, hazret-i Dâvûdu bulmak için Allah'a duâ etti. Dâvûd Aleyhisselâm kendisine geldi. Nebî
ĠĢmuil Aleyhisselâm ona:
-"Muhakkak ki Allahü Teâlâ hazretleri, Câlûtu öldürme iĢini senin eline verdi. Sen de bizimle beraber Câlût ile
savaĢmaya çık," dedi. 424
Taşların Dile Gelmesi
Dâvûd Aleyhisselâm onlarla beraber savaĢa çıktı. Dâvûd
Aleyhisselâm yolda bir taĢa rastladı. TaĢ dile geldi. Kendisine: -"Ey Dâvûd! Beni alî Ben Harun Aleyhisselâm'ın
taĢıyım. 0 benimle Ģu kadar meliki öldürdü," dedi. Dâvûd Aleyhisselâm onu alıp, dağarcığına (torbasına) koydu.
Biraz daha ilerledi. Yine bir taĢa rastladı. TaĢ dile geldi, ona: -"Ey Dâvûd! Beni al! Ben Mûsâ Aleyhisselâm'ın
taĢıyım.
Benimle Ģu kadar kiĢiyi öldürdü," dedi. Dâvûd Aleyhisselâm onu da aldı torbasına koydu.
Ġlerlediler. Yolda bir taĢa daha rastladı. O taĢ ta dile geldi: -"Ey Dâvûd! Beni al! Ben senin kendisiyle Câlûtu
öldüreceğin taĢım," dedi. Dâvûd Aleyhisselâm onu da kaldırıp heybesine koydu.
Sapanıyla taĢ atmak, Dâvûd Aleyhisselâm'ın âdetiydi. Sapanıyla kurt, arslan, kaplan ve herhangi bir Ģeye taĢ
atmaya dursun; mutlaka vurur ve onu helak ederdi.
SavaĢ için Câlûtla karĢılaĢtıklarında, Câlût mübâreze için karĢısına çıkacak adam istedi. Kimse karĢısına
çıkamadı. Bunun üzerine Câlût, onlara Ģöyle seslendi:
-"Ey Isrâiloğullan! Eğer siz hak üzere olsaydınız, bâzınız bana mübâreze etmek için karĢıma çıkardı," dedi.
Yine kimse çıkmayınca, Dâvûd Aleyhisselâm, kardeĢlerine:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 2/762-763.
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-"Bu kılıflının (sünnetsizin) karĢısına kim çıkar?" dedi.
Hepsi sustular.
Bunun üzerine Tâlût, Dâvûd Aleyhisselâm'a gelip, Câlûta karĢı çıkmasını istedi. Ona kızını ve mülkünün yarısını
da vereceğini ve orada mührünün geçerli olacağını söyledi. 425
Dâvûd Aleyhisselâmın Er Meydanına Çıkması
Dâvûd Aleyhisselâm, Câlûta doğru yönelince, Tâlût ona bir at, bir zırh ve bir de silâh verdi. Dâvûd
Aleyhisselâm, zırhı giydi, silâhı kuĢandı ve ata bindi. Biraz gitti. Sonra melik'e (Tâlût'a) geri döndü.
Çevresindekiler:
-"Çocuk korktu da geri döndü" dediler.
Dâvûd Aleyhisselâm geldi. Melik'in önünde durdu. Ona: ,
-"Sana ne oldu?" diye soruldu. Dâvûd Aleyhisselâm:
-"Eğer Allah, bana yardım etmezse bu silâh hiç bana fayda vermez. Sen beni bırak da istediğim gibi savaĢayım,"
dedi. Tâlût:
-"OIur!"dedi.
Dâvûd Aleyhisselâm, silâhı, atı ve zırhı bıraktı. Torbasını boynuna taktı. Sapanını eline alıp Câlût'a doğru
yürüdü.
Rivayet olundu ki: Câlût, Dâvûd Aleyhisselâm'a baktığında kalbine korku girdi, titredi. Dâvûd Aleyhisselâm:
-"Ey gençî Geri dön, sana acıyorum, seni öldürmek istemiyorum," dedi. Dâvûd Aleyhisselâm:
-"Belki ben seni öldüreceğim," dedi. (1/390) Câlût:
-"Köpeğe gelir gibi, sapan ve taĢla mı bana geldin?" dedi.
Dâvûd Aleyhisselâm:
-"Evet! Belki sen köpekten daha Ģerli, zararlı ve kötü birisin" dedi. Câlût:
-"Hiç Ģüphesiz senin etini yeryüzünün yırtıcı hayvanlarına ve gökyüzünün kuĢlarının arasında paylaĢtıracağım,"
dedi.
Dâvûd Aleyhisselâm:
-"Belki Allah, senin etini paylaĢtıracaktir," dedi.
Sonra Dâvûd Aleyhisselâm:
-"Ġbrahim Aleyhisselâm'ın ilâhının ismiyle," diyerek torbasından bir taĢ çıkarttı.
Sonra baĢka bir taĢ çıkarttı:
-"IshâkAleyhisselâm'ın ilâhının ismiyle," dedi.
Sonra üçüncü taĢı çıkarttı.
-"Yakub Aleyhisselâm'ın ilâhının ismiyle" dedi.
Dâvûd Aleyhisselâm, üç taĢı da sapanına koydu. -Üç taĢ Allah'ın kudretiyle sapanın içinde bir taĢa dönüĢüverdi.
Dâvûd Aleyhisselâm, sapanı salladı salladı ve onu Câlût'a attı.
Allahü Teâlâ hazretlerinin rüzgârı müsahhar kılmasıyla o taĢ Câlût'un baĢında bulunan miğferin burnundan girip,
beynini dağıttı, kafasından çıkıp, Câlût'un arkasında duran, tam otuz adamını öldürdü. Allahü Teâlâ hazretleri,
orduyu iĢte böyle hezimete uğrattı.
Câlût ölüp yere düĢtü. Dâvûd Aleyhisselâm onu tutup, tâ Tâlût'un yanına kadar sürükledi. Müslümanlar çok
sevindiler, adetâ bayram ettiler.
Tâlût ve ordusu, sağ ve salim Ģehre döndüler. Tâlût, kızını Dâvûd Aleyhisselâm ile evlendirdi. Mülkünün
yarısının mührünü ona verdi. 426
Hikâye
(Bir rivayete göre bundan sonra hâdiseler Ģöyle ceryan etti:) Ġnsanlar, Dâvûd Aleyhisselâm'a meylettiler. Dâvûd
Aleyhisse-lâmı sevdiler. Onun adını çok andılar. Tâlût, Dâvûd Aleyhisselâm'a hased etti. Onu öldürmek istedi.
Dâvûd Aleyhisselâm, anlayıp kaçtı. Tâlût, Dâvûd Aleyhisselâm'ın arkasına gözcüler koydu. Onu Ģiddetle taleb
edip aradı. Bulup yakalamaya gücü yetmedi. Dâvûd Aleyhisselâm, dağa çıktı. Orada âbidlerle beraber oldu ve
uzun bir zaman Allah'a ibâdet etti.
Âlimler ve âbîdler (evliya), Dâvûd Aleyhisselâm'ın iĢinden, yâni onu öldürmekten Tâlûtu vazgeçirmeye
çalıĢtılar. Tâlût, kendisini Dâvûd Aleyhisselâmı öldürmekten nehyeden herkesi öldürdü. Kendisine nasihat
eden bir çok âlimi böylece öldürdü.
Ġsrâiloğullarından herhangi bir âlimin ona nasihat vermeye gücü yetmiyordu. Dâvûd Aleyhisselâm'ın
öldürmemesini kendisine nasihat edenleri mutlaka öldürüyordu.
Sonra Tâlût piĢman oldu. Yaptıkları isyanlar ve kötülüklerden dolayı nedamet duydu.
Gece-gündüz ağlamaya baĢladı. Hatta insanlar ona acımaya baĢladılar. Her gece mezarlığa gider orada ağlar ve
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Allah'a yalvarırdı. Ve Ģöyle derdi:
-"Benim tevbemin nasıl kabul edileceğini bilip bana bildiren kimseye Allah, rahmet etsin!"
Tâlût'un yalvarması, tazarru ve inlemesi çoğalınca, onun bâzı yakınları ona acıdılar. Ona:
-"Ey melik! Senin tevbenin kabul edilmesine delâlet edecek birini sana gösterebiliriz, ama korkarız onu da
öldürürsün!"
-"Hayır! Vallahi onu öldürmeyeceğim. Bilakis ona ikram da bulunacağım, hem de tam bir ikram ile. Onun
hükmüne boyun eğeceğim," dedi.
Melikten bu hususta misâk ve ahidler aldılar. Sonra onu Allah'ın büyük isimini yâni Ġsm-i A'zâm" duasını bilen
bir kadının kapısına götürdüler.
Tâlût, kadınla karĢılaĢınca, orada toprağı öptü, ve ona, kendisinin tevbesinin mümkün olup olmadığını sordu.
Kadın:
-"Hayır! Vallahi ben senin tevbenin kabul olunup olunmayacağını bilmiyorum. Lakin sen ĠĢmuil peygamberin
kabrinin yerini biliyor musun?"
-"Evet!" dedi.
Kadın kalkıp onunla beraber iĢmuil Aleyhisselâm'ın kabrinin baĢına gitti. Orada namaz kıldı. Dua etti. Sonra
kabrin sahibini çağırdı.
ĠĢmuil Aleyhisselâm, mezarından kalktı. BaĢının toprağını silkerek mezarından çıktı. Sonra onlara baktı. Ve
sordu:
-"Ne oldu size? Kıyamet mi koptu?"
Kadın:
-"Hayır! Lakin Tâlût tevbesinin kabul olup olmadığını soruyor?" dedi. ĠĢmuil Aleyhisselâm:
-"Ey Tâlût benden sonra ne yaptın?" diye sordu.
-"ġer ve kötülük adına hiçbir Ģey bırakmadım, hepsini yaptım, Ģimdi de tevbe taieb etmek için geldim" dedi.
ĠĢmuil Aleyhisselâm:
-"Kaç evlâdın var?" dedi. Tâlût:
-"On erkek" dedi. ĠĢmuil Aleyhisselâm:
-"Senin hakkında hiç bir tevbe yolunu bilmiyorum. Ancak sen, mülk ve saltanatını bırakır, oğullarınla beraber,
Allah yolunda savaĢmaya çıkarsın, sonra savaĢta oğullarının hepsi senin gözlerinin önünde öldürülür, sonra sen
de savaĢırsın, onlardan sonra da sen de öldürülürsen, senin tevben kabul olunur." Dedi. Ve sözlerinin ardından
ĠĢmuil Aleyhisselâm, ölü olarak mezarına düĢtü.
Tâlût döndü. Kendisine emredileni yaptı. Hatta savaĢta öldürüldü. Tâlûtu öldüren kiĢi, Dâvûd Aleyhisselâm'a
müjde vermek için yanına gitti. Ona:
-"Senin düĢmanını öldürdüm!" dedi.
Dâvûd Aleyhisselâm ona:
-"Tâlûttan sonra sen kurtulup çok yaĢayacak değilsin," dedi. Ve onun boynunu vurdu. 427
Tâlût'un mülkünün süresi tam kırk yıldı. Ġsrâiloğulları, Dâvûd Aleyhisselâma geldiler. Tâlût'un hazinelerini ona
verdiler. Onu kendi üzerlerine melik tayin ettiler. Dâvûd Aleyhisselâm, Tâlût'un öldürülmesinden sonra yetmiĢ
yıl, melik olup hüküm sürdü. 428
Dâvûd Aleyhisselâm'a Mülk Ve Hikmet Verildi
"Ve Allah kendisine mülk verdi." Yâni Allah, Isrâiloğullarınin hükümdarlığını Dâvûd Aleyhisselâm'a verdi.
Mukaddes toprakların doğusu ve batısının idaresini ona verdi. Dâvûd Aleyhisselâm'dan önce Ġsrâiloğullan,
herhangi bir kimsenin hükümdarlığı altında bir araya gelmemiĢlerdi. ĠlkJl} "Ve hikmet (verdi)"
Yâni peygamberilk verdi. Ġsrâiloğullarında, Dâvûd Aleyhis-selâm'dan önce, mülk ve nübüvvet kimsede
toplanmadı. Yâni daha önce kimseye bu ikisi beraber verilmedi. Ancak Dâvûd
Aleyhisselâm'a verildi. Çünkü daha önce mülk, baĢka bir kabileden, peygamberlik baĢka bir kabileden
geliyordu. 429
Zebur
Allahü Teâlâ hazretleri Zebûru indirdi. Zebur, dörtyüz yirmi (420) sûreydi. "Amma bundan sonra" kelimesiyle
ilk konuĢan kiĢi, Dâvûd Aleyhisselâmdı. Dâvûd Aleyhisselâm'a verilen Ģeyler. "faslü'I-hitâb'tı. 430
Dâvûd Aleyhisselâm'a Öğretilenler
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"Ve daha dilediğinden ona tâlim de buyurdu."
Yâni, Allahü Teâlâ hazretlerinin dilediklerinden, Dâvûd Aleyhisselâm'a, tâlim buyurdu ve öğretti, demektir.
Bunlar:
1 - Demirden zırh yapmak. Dâvûd Aleyhisselâm, demirden zırh yapar ve satardı. Elinin emeğiyle geçinirdi.
2- KuĢ dili,
3- Dağların teĢbihi,
4- Karıncalarla konuĢmak,
5- KuĢlarla konuĢmak,
6- Güzel ses,
7- Güzel nağmeler, (1/391)
Dâvûd Aleyhisselâm'm sesinin benzeri kimseye verilmedi. O Zebûru okumaya baĢladığı zaman, vahĢî hayvanlar,
ona yaklıĢır; hatta boyunlarından tutulacak kadar yakın olurlardı. KuĢlar onu dinlemek için gelip baĢının
üzerinde gölge yaparlardı. Akar su durur onu dinlerdi. Esen yel (rüzgâr) durur onun güzel sesine kulak verirdi. 431
Allah'ın İnsanları Birbirleriyle Defetmesi
"Eğer Allah'ın defetmesi olmasaydı,"
Burada masdar failine muzâftır. Yâni sarfetmeseydi. "Ġnsanları" "defetmenin "mefûlüdür. "Bâzılarını"
Fesâd ve Ģerre dalan yâni kötülük yapanları. "Bâzılarım" kelimesi "Ġnsanları" dan bedeli baz mine'1-külile
bedeldir.
"(Diğer) bâzısı ile"
Kendilerinden baĢkalarıyla... Onlar, Ģerre dalan kiĢileri üzerinde oldukları kötülüklerden alıkoymaya çalıĢırlar.
Allahü Teâlâ hazretlerinin takdir buyurduğu kati ile... Bu hikâye edilen kıssada ve diğerlerinde olduğu gibi.
"(Diğer) bâzısı ile" kelimesindeki harf-i cer, masdara taalluk etmektedir.
"Arz (yeryüzü) mutlak fesad bulmuĢ gitmiĢti;'
Menfaat ve faydaları bâtıl olurdu (yok olup giderdi). Islâh yollan ta'til olurdu, ekin, nesil ve yeryüzünü islâh edip
düzelten ve imâr eden diğer sebeb ve unsurlar askıya alınıp yok olurdu. 432
Bir Sâlih Müslümanın Yüz Komşuya Faydası Vardır
ġöyle denildi: Eğer Allahü Teâlâ hazretleri, mü'min ve ebrâr (iyi kiĢi!er)le kâfirleri ve fâcirleri defetmeseydi,
yeryüzü ve içinde olan her Ģey helak olurdu. Lakin Allahü Teâlâ hazretleri mü*min ile kâfiri; sâlih insan ile
fâciri defeder. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Muhakkak ki Allahü Teâlâ hazretleri, sâlih bir Müslüman sayesinde komĢularından yüz hâne halkının baĢından
belâ'yı defeder.433 Sonra Ģu ayeti okudu:
"Allah'ın insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı arz mutlak fesad bulmuĢ gitmiĢti; 434
Din Ve Devlet İkizdirler
Sonra bu âyet-i kerîme'de devletin faziletine tenbih vardır. Zîrâ eğer devlet olmazsa, âlemin iĢlerinin bir nizâm
ve intizâma sokulması mümkün değildir. Bundan dolayı Ģöyle denildi:
-"Din ve devlet ikizdirler. Birinin kalması hâlinde diğeri de ortadan kalkar. Çünkü din temeldir, devlet ise
bekçidir. Temeli olmayan yıkılır; bekçisi olmayan ise zayi olur."
Ġnsanlar, bazan bir adamın riyasetinin altına boyun eğmeyi kabul etmezler; bir çok hüccetler zahir olduğu halde.
Bu durumda dil ve kılıç ile mücâhede etmeye ihtiyaç duyulur. 435
Dört Sultan
Bu, peygamberlerden olur ve onlara tâbi olanlardan da olur. Sonra onların, onun indinde vurulmuĢ, belirli
süreleri vardır. Onun için, kendilerinden sonra, her asır, dîni ve cihâdı ikâme eden halifelerin bulunması gerekir.
ĠĢte bu, Allahü Teâlâ hazretlerinin, insanların bâzılarını, bâzısıyla defetmesidir.
"Allah'ın insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı arz mutlak fesad bulmuĢ gitmiĢti." Kavl-i Ģerifinin tafsilatı iki
vecih üzeredir.
1-Zahirî defetmek
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2- Bâtınî defetmek,
Zahîrî olan dört yöneticiyle olandır.
1 - Peygamberler,
2- Melikler,
3- Hükemâ-i kavi, Allahü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"Dilediğine hikmet verir; hikmet verilene ise, çok bir hayır verilmiĢ demektir ve bunu ancak temiz akıllılar
anlar.436
4- Vaizler.
Peygamberlerin sultanı Aleyhissalât-ü ve's-selâm, onların hepsinin hassinin avamının, zâhirflerinin ve
bâtınîlerinin sultanıdır.
Meliklerin sultanlığı ise, sâdece zahirlerin hepsinedir. Bâtınflere değildir. ġöyle denildiği gibi:
-"Biz onların bedenlerinin sultanıyız, dinlerinin melikleri değiliz."
Hükemâ'nın sultanlığı ise hass kulların üzerinde olup, avamın üzerine değildir.
Vaizlerin sultanlığı da avamın bâtınları üzerinedir
Ama gizli olanı defetmek, akıl sultanının iĢidir. Çok çirkinlikleri defeder. 0 da zahirî sultanın emrine sarılmaya
sebeptir.
"Ve lâkin Allah'ın bir fazlı var."
Büyük, miktarı ölçülmeyecek kadar büyük. âlemlerine." Hepsine... Lâkin Allahü Teâlâ hazretleri, bâzılarının
fesadını bâzısıyla defeder. Yeryüzü fesâd olmaz, âlemlerin ıslâhı onunla nizâm ve intizâm bulur ve ümmetlerin
(millet ve toplumların) halleri kendisiyle düzelir.
Allahü Teâlâ hazretlerinin fazl-ü keremi, bütün âlemlere umûmîdir.
Amma dünyâ âleminde, rüĢd ve salâh (irĢâd ve islâh) yoluyla olmaktadır. Âhirette ise, cennetler, dereceler,
kurtuluĢ ve felah bulmakladır.
Allahü Teâlâ hazretlerinin âlemlere olan fazl-ü kereminin cümlesindendir: Belâları bazı kullarından vasıtasız
olarak defetmesi ki, enbiyâ ve kâmil olan evliya ve yakînen onların yolunda yürüyen salîh kimseler gibi. 437
Bunlar Allahminzâl Ettiği Âyetleridir
"ĠĢte bunlar,hezimete uğratılmas. hâdiseler cebbârlann (Câlûfun lâm'ın Câlûfu öldürme"!
"Allah'ın âyetleri." Allahü Teâlâ hazretlerinin katından indirilen ayetler."Onları sana tilâvet ediyoruz," Cebrail
Aleyhisselâm'ın vasıtasıyla...
"Bi-hakkın"
"fiilinin mefûiünden hâl'dir. Erbab tarihçilerin, kitaplarında bulunana uygun ve ehli kitabın Ģüphe etmiyeceği
Ģekilde doğru ve mutabık olarak bunları sana tilavet ediyoruz.
"Ve muhakkak ki sen, o gönderilen resullerdensin."
Yani bizim risâletimizi tebliğ etmek, insanların üzerine ahkâm ve emirlerimizi icra etmek için gönderilen
peygamberlerin cümlesindensin. Aksi takdirde, bu âyetler, tarif ve iĢitmen olmaksızın sana bildirilmezdi. Bu
kavli Ģerif, kâfirlerin: "Sen peygamber değilsin438 sözlerine reddiye ve Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin
peygamberliğini te'kîd içindir.
Bazıları buyurdular:
Dikkat ey bütün zamanların peygamberi Ahmed Aleyhisselâm! MüĢkiller seninle hallollunur. Senin vasfını
ancaK mücmel beyan edebilirim. Çünkü sen, her efendinin sultanısın. ġeriat senin yolun, hakikat senin ahlakın,
sen iki cihanın sultanısın. 439
Te'vilât-İ Necmiyyeden Tasavvufi Manâlar
Tevilât-ı Necmiyyede buyuruldu:
Muhakkak ki, Nefs-i Emmârenin câlûtuyla mücâhede eden kimse kendi havi ve kuvvetiyle buna güç getiremez;
Rabbinden yardım istemedikçe bu konuda baĢarılı olamaz. Ancak:
"Ey bizleri yetiĢtiren rabbimiz! Üzerlerimiz sabır dök," senin taatına sarılmak ve mahiyetlerinden sakınmak
konusunda bize yardım et, demesiyle olur.
"Ve ayaklarımıza sebat ver," ġiddet ve zorluk anında teslim olmayı, sevinç ve zarar ânında kazanın hükümlerine
hücum etmeyi nasib et.
"Ve bizi kâfirler kavmine karĢı muzaffer buyur."
Onlar umûmî olarak dinde bize düĢman olan herkes, hususi olarak da. iki kaĢımızın arasında bulunan en büyük
düĢmanımız olan nefsi emmâre üzerine bize yardım et. Eğer iltica, samimi ümitle sema ve arzın rabbine
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yapılırsa, duanın icabetine ve düĢmanlar üzerine zafere yakın olur.
"Derken, Allah*ın Ġzniyle onları tamamen bozdular." Allahü Teâlâ hazretlerinin nusretiyle... O Allah ki, vaadini
doğruladı, kuluna yardım etti ve yalnız orduları hezimete uğrattı.
"Ve Dâvûd öldürdü" Kalb. öldürdü.
"Câlutu" nefs-i emmâreyi öldürdü. Dünya üzerine hırs taĢını, ukbâya yönelen taĢı ve nefsinin nevasına taalluk
eden taĢını aldığı zaman, o üç taĢ, bir taĢ oluverdi. 0 da Mevlâ'dan baĢkasına iltifat etme taĢıdır. Onu teslim ve
rızâ sapanına koydu ve bütün kuvvetiyle Câlût olan nefse attı. Allahü Teâlâ hazretleri de inayet rüzgarını ona
müsahhar kıldı. O taĢ, hevâ ve heves miğferinin burnuna isabet etti. Ondan fuzûlîleri çıkarttı. TaĢ onun
kafasından çıktı. Ondan sonra onun arkasında bulunan otuz kadar sıfatını ve ahlakını öldürdü. Allahü Teâlâ
hazretleri onun geride kalan ordusunu hezimete uğrattı. O da Ģeytan, taraftar ve ordusudur.
"Ve Allah kendisine mülk ve hikmet verdi." Yani Dâvûd olan kalb'e hilâfet mülkünü ve Rabbânî ilhamlar verdi.
"Ve daha dilediğinden ona tâlim de buyurdu." Yani Kur'ân-i kerimin hakikatlerinden, esrarından ve
iĢaretlerinden dilediğini öğretir.
"Allah'ın insanları birbiriyle de-fetrrlesi olmasaydı." Yani taleb ehlini ve erbabını, vâsıl olan meĢayih ile...
"Arz mutlak fesad bulmuĢ gitmiĢti;"
Ahsen-i takvîm üzere yaratılmıĢ olan insanların istidat arzı, Câlût olan nefsi emmâre belâsından, askerlerinden ve
sıfatlarından, onların ruhların beldelerini harab etmelerini, ahlakını ve sıfatlarını bulandırmalarını engellemek,
kendisini, hayvanı ve cehennemi sıfatlarına, esfel-i sâfılîn derekelerine atmaktan, sağlam dinin kemâlâtını
toplayıp götürmek için (mutlakfesad bulmuĢ gitmiĢti...)
"Ve lâkin Allah'ın zev'il-ukûl âlemlerine bir fazlı Var." Yani rahmetinin ve fazlının kemâlinden, taliblerin taleb
silsileleri hareket etmekte, kâmil olan meĢâyihin iradesiyle onlara sırlar ilham edilmektedir. (MürĢidi kâmillerin)
eteklerine yapıĢmak, onların terbiyesini almak, onların tasarruflarının altına girip, onların tenkidine teslim
olmak, rıyâzât ve tezkiye halindeki mücâhedelerinde sükûnet ve sabırla sabit olmak ve meĢâyihe yönelmek ve
onları kabul etmeye de iĢaret etmektedir. Onları mahlukâtın Ģiddetlerinden korur. Bu lütuflar, Allahü Teâlâ
hazretleri tarafından olmamıĢ olsaydı, nefsi tezkiye etmek ebediyen onlara nasîb olmazdı.
Bu iĢaretler, ancak ve ancak hayr ehline tahakkuk eder. Bundan dolayı Allahü Teâlâ hazretleri habibi edibine
bunları tahakkuk ettirdi. ġu kavl-i Ģerifi bunun hakikatim beyan etmektedir:
"ĠĢte bunlar Allah'ın âyetleri." Bu hakikat ve incelikleri tazammun eden bu âyetleri,
"Onları sana tilâvet ediyoruz," Yani onları senin yanında açıyoruz. "bi-hakkın" yani hakikat ile, olduğu gibi...
"Ve muhakkak ki sen, o gönderilen resullerdensin." Bu makamları geçen, bu hâl ve kerametleri müĢahede
edenlerdensin.
TeVilât-ı Necmiyye'de de böyledir.
-Ġkinci cüz tamam olduBunu müyesser kılan Allahü Teâlâ hazretlerine hamd-ü senalar olsun. BaĢarı Allahü Teâlâ hazretlerindendir... 440
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