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Yay.: Yayınları 

Önsöz 

Kur‟an-ı Kerim Ģüphe edilemez bir yolla günümüze kadar gelmiĢtir. O, 

insanlık tarafından ön yargısız kabul edilen bir gerçektir. Fakat günümüzde Kur‟an‟la 

ilgili muhatabını ihtilafa sürükleyen birtakım konular vardır. Bu konulardan biri de 

“Kur‟an ayet ve sureleri arasında efdaliyet/üstünlük” konusudur. 

“Kur‟an ayetleri arasında üstünlük (efdaliyet)” konusu, Ġslam bilginlerince 

çokça tartıĢılan bir konudur. Bu nedenle çalıĢmamızda bilginlerin farklı yorumlarını 

tespit ederek değerlendirmeye gayret ettik. Konu ince ve oldukça derindir. 

Dolayısıyla böyle bir konuyu yüksek lisans tezi olarak ele almayı uygun gördük. Bu 

çalıĢmayı yapmak istememizin sebebi, ayetler arasında efdaliyetin gerçekten olup 

olmadığını tespit etme arzumuzdur. 

Efdaliyet konusunda Kur‟an‟da açık bir bilgiye rastlanmaz AraĢtırmamızda 

ilgili ayetlerin içerik, anlam ve iĢlevsellik açısından ve bazı hadisler çerçevesinde 

ayetler arasında üstünlüğün konumunu incelemeye çalıĢtık. Zira konu çok değiĢik 

Ģekillerde ele alınarak yorumlanmakta ve üzerinde eleĢtiriler yapılmaktadır. Biz 

detayları tespit ederek, alanımıza küçük bir katkıda bulunmayı istedik. 

ÇalıĢmamız giriĢ, iki bölüm ve sonuçtan ibarettir. GiriĢte konunun amacı, 

önemi ve yönteminden bahsedilmiĢtir. Konunun aydınlık kazanması için efdaliyet 

kavramının etimolojik ve epistemolojik anlamına değinmek yararlı görülmüĢtür. 

Aynı zamanda Kur‟an‟da efdaliyet konusunun iĢleyiĢi üzerinde de kısaca 

durulmuĢtur. 

Birinci bölümde, ayetlerin içerik, anlam ve iĢlevsellik açısından üstünlüğü 

üzerinde durulmuĢtur. Ayrıca ayetlerin içeriği, iĢlevselliği, anlamlarının açıklık-
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kapalılığı yönünden birbirinden üstünlüklerinin olup olmadığı tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Ġkinci bölümde, bazı müfessir ve bilginlerin görüĢleri ele alınmıĢtır. Burada 

bilginlerin konuyla ilgili olarak gündeme getirdikleri hadislere de yer verilmiĢtir. 

Ġmkanımız nispetinde konuyu derin bir Ģekilde araĢtırmaya çalıĢtık. Ancak 

yine de eksik kalan noktalar olmuĢtur. Buna rağmen konu çerçevesinde araĢtırma 

yapmak isteyenlere bir ıĢık tutabildiğimize inanıyoruz. 

ÇalıĢmamın her aĢamasında yardımlarını esirgemeyen tez danıĢmanım Prof. 

Dr. Halis ALBAYRAK‟a teĢekkürü bir borç bilir, maddi ve manevi desteklerinden 

dolayı Türkiye Diyanet Vakfının yetkililerine teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca tezi 

hazırlamamda her türlü yardımlarından dolayı hocalarıma ve arkadaĢlarıma 

müteĢekkirim. 

Aytmırza SATIBALDĠEV 

Ankara-2007 
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Giriş 

A. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Kur‟an her türlü Ģek, Ģüphe, zan ve çeliĢkiyi akla getirebilecek Ģeylerden uzak 

bir kitaptır. Ama muhatabı Kur‟an metnini ve onun hakkında rivayet edilen pasajları 

farklı Ģekillerde yorumlamaktadır. Birisine çeliĢkili görünen konular, baĢka birisi için 

çeliĢki arz etmemektedir. Dolayısıyla Kur‟an ayetleri arasında üstünlük, bazı fikirlere 

göre mümkün görünürken bazılarına göre ise imkansızdır. Hiçbir görüĢün etkisi 

altında kalmadan konuyu objektif bir Ģekilde ele almak, araĢtırmamızın amacını 

ihtiva eder. 

Bilindiği gibi, Kur‟an‟da geçmiĢten günümüze kadar tartıĢıla gelen bir takım 

konu vardır. Bunlar nasih ve mensuh, muhkem ve müteĢabih, amm ve hass, mutlak 

ve mukayyed gibi konulardır. Bu konularda iĢlevsellik ve açıklık-kapalılık yönden 

ayetler arasında üstünlük mümkün görünmektedir. O üstünlüğü birçok görüĢ 

açılarıyla değerlendirerek, konuyu aydınlatmak çalıĢmamızın önemini 

belirlemektedir. 

Bununla birlikte hadis kaynaklarında sıhhat bakımından sahih sayılan 

rivayetler ele alınmıĢtır. Bu konuda çeĢitli görüĢlerin ileri sürülmesi, bizi konu 

üzerine çalıĢmaya sevk etmiĢtir. Konumuzun esasını teĢkil eden sözkonusu rivayet ve 

bilgilerin, tekrar gözden geçirilerek irdelenmesi zorunluluk arzetmektedir. 

Bu bağlamda bir ayetin üstünlüğünün olup olmadığı, böyle bir durum varsa 

hangi anlamda üstünlük taĢıdığı göz önünde bulundurularak, konunun bilimsel 

düzeyde çalıĢılması önem arz etmektedir. 
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B. Araştırmanın Yöntemi ve Kaynakları 

AraĢtırmanın ilmi sonuçlara ulaĢabilmesi için ana kaynaklara inilmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte klasik kaynakları eleĢtiren çağdaĢ eserlerden 

yararlanmadan yeterli sonuçlara ulaĢılamayacağı bir gerçektir. Tezimizin ana 

kaynağı hiç tartıĢmasız Kur‟an‟dır. Bununla birlikte tefsir ve hadis araĢtırmamızın 

esas kaynaklarındandır. Aynı zamanda araĢtırmamızı uzak ve yakından ilgilendiren 

kaynaklara da inilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Kur‟an ve Sünnetin inceliklerine vakıf olan bilginlerin sahip oldukları ilim ve 

birikimlerine müracaat ederek ortaya atılan iddiaları incelenmiĢtir. Metinler taranarak 

konuyla ilgili bilgiler tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın devamında ayetlerin fazileti 

konusundaki görüĢler değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda  en çok yararlandığımız esas kaynaklar; Taberi‟nin “Tefsiri”, 

Razi‟nin “Tefsiru‟l-Kebiri”, Ġbn Kesir‟in “Hadislerle Kur‟an Tefsiri”, çağdaĢ 

tefsirlerden M. Hamdi Yazır‟ın “Hak Dini Kur‟an Dili”dir. Bunun yanında 

Buhari‟nin “Sahih-i”, Tirmizi‟nin “Süneni” hadis kaynaklarından istifade ettik. 

Tefsir ve hadis kaynaklarının yanı sıra eserlerinde konuyla ilgili bilgileri içeren 

Gazali‟nin “Cevahiru‟l Kur‟an”, Suyuti‟nin “Ulumu‟l-İtkan” ve “ZerkeĢi‟nin “el-

Burhan” isimli eserlerinin yanında, konuyla ilgili baĢka eserlerden ve makalelerden 

de faydalandık. 
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C. Efdaliyet Kavramı 

1. Kavram olarak Efdaliyet 

Tarihi süreç içerisinde kelimeler anlam kaymalarına ve değiĢimlerine 

uğramıĢtır. Bir kavramı veya kelimeyi etimolojik ve epistemolojik yönden 

inceleyerek analiz etmede yarar vardır. Dolayısıyla efdaliyet kavramının sözlük 

anlamlarına ve günümüzde hangi anlamlarda kullanılmakta olduğuna değinmek 

gerekmektedir. 

Efdaliyet kavramı Arapça‟da noksanlık ve eksikliğin zıddı olarak kullanılan 

„fadl‟ kökünden türemiĢtir.1 Sözlükte „fadl‟ kelimesi mastar olarak “artmak, 

fazlalaĢmak, üstün olmak”, isim olarak ise “eksikliğin zıddı, artık, fazlalık”2, “ihsan, 

meziyet, üstünlük, iyilik ve kerem3” gibi manalara gelmektedir. 

Ragıb el-Ġsfehani iki Ģeyin birinin diğerine fazlalığı, ziyadesi anlamına gelen 

“fadl”ı üç kısma ayırır: Birincisi, cins yönünden fadl: Canlı cinsinin bitki cinsinden 

üstünlüğü gibi. Ġkincisi ise tür bakımından fadl: Ġnsanın diğer hayvanlardan 

üstünlüğü gibi.4 Buna örnek olarak “Biz Ademoğullarını şan ve şeref sahibi kıldık”5 

ayeti gösterilebilir. Üçüncü kısım ise zat (öz) yönünden fadl: Bir ferdin diğer 

insanlara üstünlüğü konusudur. Kur‟an‟da, “Allah rızk konusunda bazılarınızı, 

                                                        
1 Ġbn Manzur, Ebu‟l-Fadl Cemalü‟d-Din Muhammed, Lisanu’l-Arab, C.XI, Beyrut trz., s. 524-525 

2 Ġbn Manzur, Lisanu’l-Arab, C. XI, s. 524; Mustafa Çağrıcı, “Fazilet”, ĠA, TDV Yay., Ġstanbul 

1995, C.XII, s. 268 

3 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, Türdav Yayınları, Ġstanbul 1978, C. I, s. 373 

4 Ragıb el-Ġsfehani, Ebu‟l Kasım el-Huseyn b. Muhammed, el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’an, thk. 

Muhammed Seyd Keylani, Beyrut trz., s. 381 

5 Ġsra, 17/70 
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diğerlerinden daha üstün kılmıştır”6 denilerek üçüncü kısma iĢaret edilmektedir. 

Burada ilk iki fadl konusunda onların noksanlıklarını değiĢtirebilecek bir yol yoktur. 

Üçüncü kısım ise değiĢebilen yani arızi bir üstünlüktür. Kazanılması mümkün olan 

üstünlük çeĢididir.7 

Fadl kelimesi genel olarak fazlalık, üstünlük, lütuf ve ihsan anlamına gelen, 

özellikle de Allah‟ın çok yönlü lütuf ve keremini ifade eden bir terimdir. Bu kelime 

masdar olarak “artmak, fazlalaĢmak: meziyet sahibi ve üstün olmak” anlamlarında, 

isim olarak ise, “isteyerek yapılan iyilik, lütuf ve ihsan, sevabı çok olan iĢ”8 

manalarında kullanılır. Fazilet, insanı iyi davranıĢlarda bulunmaya ahlakî kurallara 

uymaya iten manevi güç ve erdemdir.9 

Ġmam Gazali‟ye göre efdaliyet “fadl” kökünden gelir; “ziyadelik, artma, 

çoğaltma ve fazlalıktır. Bir hükümde ortak olan iki Ģeyden birisine has bir ziyadelik 

olursa, iĢte diğerine fazileti var denir ve bu ziyadeliğin onun kemâli olduğunu 

belirtir. Gazali, “at merkepten efdaldır” denildiği zaman, bunların yük taĢımakta 

ortak oldukları, fakat atın daha ağır yük taĢımakta, düĢmana saldırmakta, koĢup 

kaçmakta ve güzellikte merkepten üstün ve kemâlli olduğunu örnek gösterir.”10 

Fahreddin er-Razi fazilet kelimesinin genellikle „ihsanda çokluk‟ anlamını 

ifade ettiğini vurgular. Çokça iyilikte bulunan kimseye fâdıl adını verir. Zamanla bir 

                                                        
6 Nahl, 16/71 

7 Ragıb el-Ġsfehani, a.g.e., s. 288-289 

8 Mustafa Çağrıcı, Fazl, TDV ĠA, Ġstanbul 1995, C.XII, s. 271 

9 Meydan Laraousse, “Fazilet”  maddesi, Meydan Yay., Ġstanbul 1969-1971, C. IV, s. 553 

10 Gazali, Ebu Hamid Muhammed, İhya’u Ulumu’d-Din, trc. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, 

C.I, Ġstanbul 1973, s. 38 
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insanın iyilik yapma düĢüncesiyle baĢka birisine sağladığı, faydaya da fadl 

denildiğini söyler.11 

Sözlükte ise “efdal” ve “tafdil” kelimeleri birini diğerine üstün tutmak, bir 

Ģeyi tercih etmek, birini iyilikle memnun etmek gibi12 anlamlara gelmektedir. Tafdil, 

bir Ģeyin diğerinden üstünlüğü meselesi üzerinde durmaktır. Tafdil kelimesi, birini 

veya bir Ģeyi diğer Ģahıs veya Ģeylerden üstün tutmak, onlara tercih etmek manasında 

fdl kökünün II. vezninden masdardır. Gramer ıstılahı olarak ismu‟t-tafdîl, bir Ģahıs 

veya Ģeyin, müĢterek olarak sahip bulundukları bir vasfı diğer bir Ģahıstan, bir Ģeyden 

veya diğerlerinden daha çok taĢıdığını, yahutta o vasıfta en üstün olduğunu ifade 

eden mukayese, üstünlük ve mübalağa sıfatlarına denir. Mesela bu durum a‟lam 

(pek, çok, daha veya en alim); a‟lam minhüm (O, onlardan daha bilgilidir); hüva 

a‟lam minhüm (O, onların en bilgilisidir) Ģeklindeki örneklerde görülebilir.13 

Ġslam‟a göre faziletin niteliği sadakat, istikamet, adalet, ilim ve iman sahibi 

olmayı gerekli kılan bir unsurdur.14 Tasavvufta ise fazilet, insanın bütün varlığı ile 

Allah‟a yönelmesi, her olay ve eĢyaya Allah‟ın tezahür ettiğine inanması, hem dil, 

hem gönülle Allah‟ı zikretmesidir.15 

Efdaliyet kavramı çeĢitli konularda incelense de duruma göre farklılık 

arzeder. Bu nedenle günümüzde fazilet ve efdaliyet denilince daha ziyade Allah 

                                                        
11 GeniĢ bilgi için bkz.: Razi, Fahreddin Ebu Abdullah Muhammed, Tefsir’ul-Kebir Mefatihu’l-

Gayb, trc. Suat Yıldırım, Akçağ Yayınları, Ankara 1989, C.VI, s. 402-403 

12 Ġbn Mansur, a.g.e., C. XI, s. 525; Firuzabade, Mecduddin Muhammed b. Yakub, el-Kamusu’l-

Muhit, NĢr. Matbaatü‟s-Saade, Mısır 1913, C. IV, s. 31 

13 Nihat Çetin, Tafdil, ĠA, Milli Eğitim Basımevi, 1. Baskı , C. XI, Ġstanbul 1970, s. 619 

14 Meydan Laraousse, C. IV, s. 553 

15 Aynı yer, s. 553 
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katındaki konum anlaĢılır. Ayrıca Kur‟an ve hadislerde çeĢitli ahlâkî faziletlere geniĢ 

Ģekilde yer verildiğinden fazilet kavramının bir terim olarak ahlak literatüründe 

değerlendirildiği görülür. 

 

 

2. Kur’an’da “Efdaliyet” Kavramı 

Kur‟an‟da efdaliyet kavramı çerçevesinde fadl ve tafdil kelimelerinin 

incelenmesinin gerekli olduğu düĢünülmektedir. 

Bu bağlamda Kur‟an‟da “fadl” kelimesi, mükemmellik, üstünlük, hayır ve 

kerem manalarında kullanılmaktadır.16 Kur‟an‟da 104 yerde geçen fadl kelimesi ve 

bu kökten türeyen diğer kelimelerin büyük bir kısmı, Allah‟ın varlıklar alemine, 

bütün insanlara, inananlara ve özel olarak da Muhammed‟in ümmetine, ayrıca belli 

kiĢi veya zümrelere maddi ve manevi lütuf ve cömertliğini ifade etmektedir. Aynı 

zamanda “Allah büyük fadl sahibidir”17 ifadesi birçok ayette tekrar edilmektedir. 

Kur‟an‟a göre, “Fadl Allah‟ın elindedir, onu dilediğine verir”18 ayetinde fadl 

kelimesi üstün manasında kullanılmaktadır. Bazı ayetlerde bir kimseyi veya bir Ģeyi 

diğerinden üstün kılma anlamına gelen tafdil masdarından fiillerle Allah‟ın bütün 

insanlığa veya belli kimselere Ģamil olan fadlından da söz edilmektedir. 

Kur‟an-ı Kerim‟de üstünlük anlamında kullanılan fadl kelimesinin geçtiği 

bazı ayetler üzerinde kısaca durmak istiyoruz: 

                                                        
16 Kur’an-ı Kerim Lugatı, trc. Mahmud Çanga, TimaĢ Yay., Ġstanbul 1989, s. 369 

17 Ali-Ġmran, 3/73 

18 Hadid, 57/29 
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Peygamberlerin birbirinden üstünlüğü konusu: Kur‟an‟da bazı 

peygamberlerin diğer bazılarından üstünlüğü ile ilgili bilgiler geçmektedir. 

Kur‟an‟da: “O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık...”19 

buyrulmaktadır. BaĢka bir ayette: “...gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden 

üstün kıldık...”20 Ģeklinde ifade edilmektedir. Dinler tarihinde dini tebliğ etmek için 

bir kavme, bir millete peygamberler gönderildiği öğrenilmektedir. Bunun yanı sıra 

bazı peygamberlerin tüm insanlığa gönderildiği bilinmektedir. Bazı peygamberlere 

kitap, bazılarına ise sahifeler verilmiĢtir. Mesela Musa, Davud, Ġsa ve Hz. 

Muhammed gibi peygamberlere kitap gönderilmiĢtir. Diğer peygamberlere de 

sahifeler verildiği öğrenilmektedir. Bazı ayetlerde, peygamberlerin bazısının 

bazısından üstün olduğu ve aynı zamanda Hz. Peygamber‟in bunların hepsinden 

üstün olduğu belirtilmektedir. “Biz seni ancak alemler için rahmet olarak 

gönderdik”21 ayetinde Hz. Muhammed‟in alemlere rahmet olarak gönderilmesi onun 

diğer peygamberlerden üstün bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in kelime-i Ģahadette, ezanda ve teĢehüdde Allah‟ın 

adı ile birlikte zikredilmesi ona diğer peygamberler arasında üstün bir yer verildiğini 

göstermektedir. Kur‟an‟da diğer peygamberlerin zikri ise böyle değildir.22 “Kim 

Resule itaat ederse Allah‟a itaat etmiş olur...”23 ayetinde belirtildiği gibi Allah Hz. 

Peygambere yapılan itaatin kendine itaat gibi olduğunu beyan etmektedir. Bu 

                                                        
19 Bakara, 2/253 

20 Ġsra, 17/55 

21 Enbiya, 21/107 

22 Razi, a.g.e., V, s. 377 

23 Nisa, 4/80 
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ayetlerde Allah, Hz. Peygamber‟in Ģerefinin kendi Ģerefi24, onun rızasının kendi 

rızası25 ve ona uymanın kendine uyma26 olduğunu belirtmektedir. Bu sıfatların 

dıĢında Hz. Peygamber‟in mucizesinin diğer bütün peygamberlerin mucizesinden 

üstün olması da onun üstünlüğü ile ilgili bir baĢka konudur. Bundan baĢka diğer 

peygamberlerden farklı olan yönü bütün insanlığa peygamber olarak 

gönderilmesidir.27 Beyhaki‟nin “Fedailu‟s-Sahabe”sinde geçen rivayete göre, Hz. 

Peygamber (s.a.v.) Ali Ġbn Talibi uzaktan görünce “Bu Arapların seyyidi, 

efendisidir” dedi. Bunun üzerine Hz. AyĢe “Arapların efendisi sen değil misin?” 

deyince, Hz. Peygamber “Ben bütün alemlerin efendisiyim...” buyurdu. Bütün bunlar 

Hz. Peygamber‟in ne kadar büyük bir fazilet sahibi olduğunu göstermektedir.28 Bu 

durum Kur‟an‟da peygamberlerin birbirinden üstünlüğü29 konusunda açıkça beyan 

edilmektedir. Peygamberlerin birbirinden üstün olduğunu beyan eden yukarıdaki 

ayetlerde geçen „fadl’ kelimesinin üstünlük anlamında kullanıldığı açıkça 

görülmektedir. 

İnsanın alemlere üstünlüğü konusu: Allah geçmiĢte bazı kavimleri veya 

toplulukları kendi zamanlarında alemlere üstün kıldığını beyan etmektedir. 

Kur‟an‟da, “Andolsun ki biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, 

onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık”30 ayetinde 

                                                        
24 Münafikun, 63/8 

25 Tevbe, 9/62 

26 Enfal, 8/24 

27 Sebe, 34/28 

28 Razi, a.g.e., V, s. 382 

29 Ġsra, 17/55 

30 Casiye, 45/16 
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Ġsrailoğulların alemlere üstün kılındığı belirtilmektedir. Bu ayette zikredilen 

üstünlük, Ġsrailoğullarına Tevrat‟ın indirilmiĢ olması, Musa ve Harun gibi 

peygamberlerin gönderilmesi ve zamanlarının seçilmiĢ bir toplumu olmalarıdır. O 

toplumun bu yönleriyle alemlere üstün olduğuna iĢaret edilmiĢtir. BaĢka bir ayette: 

“Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar aleme üstün kıldığımı 

hatırlayın”31 buyrulmaktadır. Yine bir baĢka ayette de: “İsmail, Elyesa, Yunus ve 

Lut‟u da (hidayete erdirdik). Hepsini alemlere üstün kıldık”32 buyrulmaktadır. Allah, 

milletler arasından bir toplumu seçmiĢ, kitap vermiĢ ve onların arasından birini 

Peygamber olarak görevlendirmiĢtir. Bu Kur‟an ifadelerinden anlaĢıldığına göre bir 

toplumun, Kitap ve peygamber gönderilmesi ile diğerlerine üstünlüğü oluĢmaktadır. 

Dolayısıyla bu ayetlerde geçen “fadl” kelimesi üstün anlamında kullanılmıĢtır. 

İnsanın insana üstünlüğü konusu: Allah bu dünya hayatında insanları farklı 

konumlarda yaratmıĢtır. Kur‟an‟da Cenab-ı Hak Ģöyle buyurmuĢtur: “Allah rızkta 

kiminizi kiminizden üstün kıldı...”33. Bu ayette de fadl kelimesi üstünlük manasında 

kullanılmıĢtır. 

Dünya hayatında bazı insanlar maddi ve manevi açıdan birbirine üstünlük 

sağlamaktadırlar. Mesela Allah bazı insanları maddi açıdan çok nimet vererek 

zengin, bazı insanları ise bunun aksine, fakir yapmıĢtır. Bu iki çeĢit özelliğe sahip 

insanın biri maddi, biri de manevi yönden olmak üzere birbirinden üstün olan 

tarafları vardır. Fakir insan, manevi yönden, sıhhat ve kuvvet bakımından zengin 

adamdan üstün olabilmektedir. Allah insanlara rızk verirken farklı Ģekillerde 

                                                        
31 Bakara, 2/47, 122 

32 En‟am, 6/86 

33 Nahl, 16/71 
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vermektedir. Rızk konusunda bir kimse maddi açıdan diğerlerinden üstün olurken, 

bazıları ise, ruhi dünyası sıhhatli ve kuvvetli olması bakımından üstün olmaktadır. 

Rızk denince ilk olarak aklımıza gelen Ģey mülktür. Allah bu dünya hayatında, bazı 

insanları, toplumun fakir kesimine yardımda bulunması için zengin yapar ve bunları 

toplumun lokomotifi kılar. Kur‟an‟da rızk konusunda insanlar birbirinden farklı 

yönlerden üstün olduğu belirtilir. 

Takvada üstünlük: Kur‟an‟ı Kerim‟de: “ittika edenler ise kıyamet gününde 

onların üstündedir”34 ayetinde müminlerin kıyamet gününde kafirlerden üstün 

olduğu beyan edilmektedir. Ayetteki fadl kelimesinin üstünlük anlamında 

kullanıldığı görülmektedir. Ayetin yorumuna bakıldığında, dünya hayatında hayat 

Ģartlarının ve her yönden üstün ve ileri mesafede olması kafirlerin müminlerden 

üstün olduğunun bir göstergesidir. Fakat ahirette ise, bu durumun aksine müminlerin 

kafirlere üstünlük sağlayacağı anlaĢılmaktadır. Allah Kur'an‟da, müminleri ayak 

altına alan ve onlarla alay eden kafirlerin durumunun ahirette çok kötü olacağını35 

beyan etmektedir. Böylelikle burada Allah, dünya saadetinden ahiret saadetinin çok 

üstün olduğu haberini de vermiĢ olmaktadır. BaĢka bir yerde “Şüphesiz sizin, Allah 

nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileride olanınızdır”36 buyrulmaktadır. Bu ayeti 

“kim en muttaki olursa, Allah katında en iyi ve kerim olur” Ģeklinde izah etmek 

mümkündür. Burada takvanın her çeĢit faziletten önce geldiği anlaĢılmaktadır. 

Takva, amel ve ilimden daha kıymetlidir. Muttaki olmayan kimse meyvesi olmayan 

                                                        
34 Bakara, 2/212; Hucurat, 49/13 

35 Mutaffifin, 83/29-34 

36 Hucurat, 49/13 
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ağaç gibidir.37 Muttakileri Allah, “...takvaya erenleri kurtaracağız...”38 ayetinde 

kurtuluĢa erenler olarak vasıflandırılmaktadır. 

İlimde üstünlük: Kur‟an‟da “Bizi mü‟min kullarının bir çoğundan üstün kılan 

Allah‟a hamd olsun...”39 ayetinde ilmin yüceliğine dair delil bulunmaktadır. “And 

olsun ki biz, Davud‟a ve Süleyman‟a ilim verdik. Onlar, bizi mümin kullarının 

birçoğundan üstün kılan Allah‟a hamd olsun, dediler”40 ayetinde de ilmin 

üstünlüğünden bahsedilmektedir. Kur‟an‟da bir çok ayet41 ilmin önemini ve 

üstünlüğünü belirtmektedir. Allah Telala “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 

Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar”42 ayetinde de ilmin öneminden ve 

üstünlüğünden bahsedilmektedir. ĠĢte bu konudaki ayetlerin birçoğunda da fadl 

kelimesi “üstünlük” anlamını taĢımaktadır. 

Erkeklerin kadınlardan üstünlüğü konusu: Kur‟an‟da erkeklerin kadınlardan 

bazı yönlerde üstün olduğu beyan edilmektedir. Allah Teala; “... erkekler, kadınlara 

göre bir derece üstünlüğe sahiptirler...”43 ayetinde erkeklerin kadınlardan üstünlüğü 

konusu ele alındığı müfessirlerce ileri sürülmektedir. BaĢka bir ayette: “Allah‟ın 

insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması sebebiyle ve mallarından 

harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur”44 

                                                        
37

 Razi, a.g.e., XX, s. 238 

38 Meryem, 19/72 

39 Neml, 27/15 

40 Neml, 27/15 

41 Yusuf, 12/76; Nahl, 16/43; Kasas, 28/14; Alak, 96/1-3 

42 Zümer, 39/9 

43 Bakara, 2/228; Nisa, 4/32 

44 Nisa, 4/34 
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buyurmaktadır. Birçok bilgin ve müfessir bu konudaki ayetleri faklı Ģekilde 

yorumlamıĢlardır. Tefsirlerde erkeklerin kadınlardan üstünlüğünün sebepleri Ģöyle 

izah edilmekte; akıl, diyet, miras, devlet baĢkanlığı, Ģahitlik ve mirasta hissesinin 

kadının hissesinden daha çok olması, ganimet payının kadının payından çok olması 

gibi hususlardır.45 Ġslam‟da kadının konumunu değerlendiren bilginlerin bazıları 

Kur‟an‟ın erkeği kadından üstün gördüğü kanaatinde ısrarlıdır.46 Bazı müfessirlere 

göre genel olarak erkeklerde akıl ve mantık ön plandadır, kadınlarda ise duygu öne 

çıkar, bu yönden erkekler daha güçlüdürler.47 H. Yazır erkeklerin kadınlara üstünlüğü 

konusunu “Allah o erkekleri kadınlara üstün kılmıştır”48 Ģeklinde mutlak surette 

erkeklere tahsis etmediğini, kapalı olarak bazısının diğer bazısına üstünlüğünü ifade 

ettiğini belirtmektedir. Burada erkeğin kadında bulunmayan, yaratılıĢtan var olan bir 

takım üstünlüklere sahip olduğu gibi, kadının da erkekte bulunmayan yaratılıĢtan var 

olan bazı üstün vasıflara sahip olduğu belirtildiğini ileri sürmektedir.49 

Hz. Peygamber: “Kadınlara iyi davranın. Çünkü onlar sizin yanınızda 

acizdirler”50 buyurmaktadır. Bu hadislerden anlaĢılan; fizik ve kuvvet bakımından 

erkeklerin kadınlardan üstün yarattığı ve erkeğin her zaman kadını kendi koruması 

altına alması gerektiğidir. Bunun yanı sıra aileyi dıĢ tehlikelerden ve zorluklardan 

                                                        
45

 Razi, a.g.e., V, s. 202 

46 Bilgin, Beyza, İslam’da Kadının Rolü Türkiyede Kadın, Sinemis Yay., Ankara 2005, s. 67 

47 Bilgin, Beyza, a.g.e., s. 69 

48 Nisa, 4/34 

49 Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, Ġstanbul trz., C. II. s. 

557 

50 Muslim, Ebu‟l-Hasan b. Muslim b. el-Haccac en-Neysaburi, Sahih-i Muslim, Rada, NĢr. 

Matbaatu‟l-Amire, Daru‟l-Hilafetil 1330, C. III, s.178/1469 
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korumak ve savaĢmak erkeğin asli görevlerindendir.51 Zira kadınlar yaratılıĢ 

itibariyle, yani fizik bakımından erkeklere nispeten daha zayıftırlar.52 Allah katında 

kadınla erkek değer ve hak açısından eĢittirler. Onlar sorumluluklarını aynı 

yükümlülükle paylaĢırlar. Ancak kadınla erkeğin birbirine karĢı yaratılıĢtan 

kaynaklanan farklılık ve üstünlükler vardır. Kur‟an‟da “Herkes varlık yapısına 

uygun iş görür”53 Ģeklinde ifade edilmektedir. Görevleri yaratılıĢ yasasına uygun 

olarak paylaĢılır. 

İnsanların diğer canlılardan üstünlüğü: Ġnsanoğlu Ģan, Ģeref, fıtrat 

bakımından ve diğer canlıların onun koruması altında olması bakımından üstündür 

diyebiliriz. Kur‟an‟da, “Biz insanoğlunu ... yaratıklarımızın birçoğundan cidden 

üstün kıldık”54 ayetinde insanoğlunun diğer canlılardan üstün olduğu beyan 

edilmektedir. Ġnsanın diğer canlılardan üstün kılan ve ayıran özelliği ise onun akıl ve 

düĢünme yeteneği bulunan bir varlık olmasıdır. Melekler ise Ģehevi ve tabii kuvvete 

sahip değildir. Diğer canlılarda bu özellikler hiç yoktur. Ġnsanın maden, bitki ve 

cansız varlıklardan üstün olduğuna Ģüphe yoktur. ġu açıktır ki, en Ģerefli varlık 

Allah‟tır. En Ģerefli varlığa daha yakın olan varlık olması itibariyle diğerlerine göre 

daha Ģerefli olur. ĠĢte Allah‟a en yakın olan, kalbinin ma‟rifetullah, lisanın zikrullah 

ile müĢerref, organların ve uzuvların da Allah‟a taat ile mükerrem ve aziz olması 

sebebiyle insandır.55 Diğer ayetlerde olduğu gibi bu ayette “fadl” kelimesi üstünlük 

manasında geçmektedir. 

                                                        
51 Kaynak, Mesut, Kur’an’da Kadın, Matbaacılık Yay., Ġstanbul 2000, s. 71 

52 Okiç, Tayyib, İslamiyette Kadın Öğretimi, D.Ġ.B. Yay., Ankara 1979, s. 11 

53 Ġsra, 17/84 

54 Ġsra, 17/70 

55 Razi, a.g.e., XIV, s. 542 
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Bununla birlikte Kur‟an‟da fadl kelimesi hayır56, lütuf57 ve iyilik58 

anlamlarında kullanılmaktadır. Kur‟an‟da fadl kelimesinin birçok yerde üstün 

anlamında geçtiğini görülmektedir. 

 

 

3. Efdaliyetle İlgili Diğer Kelimeler 

Efdaliyetin daha iyi anlaĢılması için üstünlük ifade eden diğer kavramları ele 

almak ve kökenini belirlemek önemlidir. Konunun daha iyi anlaĢılması için fadl 

kelimesi ile beraber efdaliyet/üstünlük anlamında kullanılan diğer kelimler üzerinde 

durmak istiyoruz. 

Üstün anlamında kullanılan diğer bir kelime de hasene kelimesidir. Hüsn 

kökünden türemiĢ olan hasene kelimesi “güzel olmak” anlamına gelmekle birlikte 

isim olarak “iyilik, iyi hal, iyi nesne” anlamlarını da ifade etmektedir.59 

Ragıb el-Ġsfehani; “insanın ruhu, bedeni ve halleriyle ilgili olarak elde ettiği, 

kendini mutlu kılan her türlü Ģeye hasene” demiĢtir.60 M. Hamdi Yazır; haseneyi, 

akıl ve basiret açısından güzel olan, sonucu iyi iyilikler olarak tanımlamıĢtır.61 

Kur‟an‟da ahsene kelimesi ismi tafdil anlamında “en güzel”, “daha güzel” 

manalarında kullanılmaktadır.62 M. Yazır; en güzel demek güzel demekten ibaret ve 

                                                        
56 Tevbe, 9/59; Yunus, 10/3; Yusuf, 12/1; Neml, 27/16 

57 Al-i Ġmran, 3/174; Nisa, 4/173; Enfal, 8/29; Tevbe, 9/28 

58 Bakara, 2/64, 237 

59 Mustafa Çağrıcı, “Hasen”, ĠA, TDV Yay., XVI, Ġstanbul 1997, s. 376 

60 el-Ġsfehani, a.g.e., s. 117, “hsn” md.; Bkz. Firuzabade, a.g.e., IV, s. 213 

61 Yazır, a.g.e., C.II, s. 59 
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herhangi bir güzel demek de değildir, diye ifade etmektedir. Hiçbir güzelde 

bulunmayan, güzellikleri kendinde toplayan ve hepsinden üstün, tek ve yegane güzel 

demektir, Ģeklinde yorumlamaktadır.63 Buna göre üstünün daha üstünü veya en 

üstünü var demektir. 

Kur‟an‟da hasene kelimesi birçok yerde üstünlük anlamında 

kullanılmaktadır. Allah Teala Ģu ayette: “... Şüphesiz Allah rızk verenlerin en 

hayırlısıdır”64 buyurmaktadır. Bu ayette Allah‟ın rızk verenlerin en üstünü, hiçbir 

Ģeyin ona denk gelemeyeceği anlatılmaktadır. BaĢka bir ayette ise: “... biz insanı en 

güzel biçimde yarattık”65 buyurmaktadır. Bu ayette geçen “en güzel biçimde 

yarattık” ifadesi insanın ruh ve beden bakımından diğer canlılardan daha üstün 

yaratıldığını ifade etmektedir. “Rabbinizden size indirilenin en güzeline ... tabi 

olun”66 ayetinde geçen “...indirilenin en güzeline tabi olun” ifadesinde sözlerin en 

üstününe tabi olmayı buyurmaktadır. Görüldüğü gibi ayetlerde geçen “ahsana” 

kelimesi üstünlük anlamında kullanılmıĢtır. Bu ayette, kötü söze uymadı, kastedilen 

beĢerin sözü değildir. Çünkü güzel söz sıfatı doğrudan Allah‟ın kelamına aittir. 

Burada ayetlerden söz edilmektedir. Çünkü bu ayette “güzel” ve “en güzelden” 

bahsedilmektedir. Böylece bu ayet ayetler arasında üstünlüğün varlığına iĢaret 

edebilir. Bununla beraber “en güzel” sözü ile murad edilenin mensuh değil nasih 

olduğu belirtilmektedir. “Allah, kelam‟ın en güzelini ... indirmiştir”67 ayeti de bu 

                                                                                                                                                             
62 Bkz: Firuzabade, a.g.e., IV, s. 213-214; Kur’an’ı Kerim Lugatı, s. 144 

63 Yazır, a.g.e., X, s. 82. 

64 Hacc, 22/58 

65 Tin, 95/4 

66 Zümer, 39/55 

67 Zümer, 39/23 
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ayeti desteklemektedir. Bakara suresinin 106. ayetinde belirtildiği gibi, nasih olan 

ayet, mensuh olandan daha hayırlıdır.68 Bu ifadelerden, Kur‟an ayetlerinin bazılarının 

bazılarından daha güzel veya üstün olduğu anlaĢılabilir.69 Görülüyor ki “hasene” 

kelimesi bazen üstünlük anlamında kullanılmaktadır. 

Üstün anlamını taĢıyan diğer bir kelime de hayır kelimesidir. Hayır kelimesi, 

sözlükte “iyi olmak, iyilik etmek, üstün olmak, üstün kılmak” gibi anlamlara 

gelmektedir. Hayır kelimesi masdar-isim olduğunda “iyi” veya “iyilik” manasında 

ve Ģerrin zıddı olarak kullanılır.70 Ragıb el-Ġsfehani, hayrı “akıl, adalet, fazilet ve 

faydalı nesne gibi herkesin arzuladığı Ģey” diye tanımlar.71 Aristo en- yüksek hayrı 

sıradan hayırlardan ayırır.72 

Kur‟an‟da: “Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık 

edinin; bilin ki en hayırlı azık takvadır”73 Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Hayır kelimesi ismi-tafdil anlamında daha hayırlı, en hayırlı74 anlamlarına 

gelmektedir. Kur‟an‟da hayır kelimesi iyilik, Ģeriat ve lütuf anlamlarında da 

geçmektedir.75 Kur‟an‟da hayır kelimesinin üstünlük anlamında geçtiği bazı ayetler 

                                                        
68 Razi, a.g.e., XIX, s. 207; ZerkeĢi, Bedruddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhan fi Ulumu’l-

Kur’an, thk. Muhammed Ebu Fadl Ġbrahim, NĢr. Daru‟l-Ġhyai‟l-Kütübi‟l-Arabiy, 1958, C. II, s. 441 

69 AteĢ, Suleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar NeĢriyat, C. VIII, Ġstanbul 1988, s. 

29 

70 Ġbn Manzur, a.g.e., IV, s. 264 

71 el-Ġsfehani, a.g.e., s. 159, “hyr” md. 

72 Namık, Mustafa, Aristo, Kanaat Kütüphanesi NeĢriyat, Ġstanbul 1931, s. 122 

73 Bakara, 2/197 

74 Kur’an-Kerim Lugatı, s. 178 

75 Bkz: el-Hakim, Suad, İbnü’l-Arabi Sözlüğü, trc. Ekrem Demirli, Kabalcı Yayınları, Ġstanbul 2004, 

s. 270 
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Ģöyledir. Kur‟an‟da: “Biz bir ayeti kaldırır ve unutturursak ondan daha iyisini veya 

onun bir benzerini getiririz”76 ayetinde geçen hayır kelimesi “daha iyi” anlamında 

kullanılmaktadır. Bu ayette “ayetin ... daha iyisini getiririz” ifadesi ayetler arasında 

bir üstünlüğün olduğuna iĢaret etmektedir. ġu ayette: “... Bilin ki, azığın en hayırlısı 

takvadır...”77 buyrulmaktadır. Ayette muttakilerin faziletinden söz edilmektedir. Bu 

ayette geçen en hayırlı ifadesinin de üstün anlamında kullanıldığı görülmektedir. “... 

putperest bir kişiden inanmış bir köle daha iyidir...”78 ayetinde ise, Allah‟a 

inanmayandan inanan bir kölenin Allah katında üstün olduğu belirtilmektedir. Ayette 

geçen “daha iyidir” ifadesi de üstünlük anlamındadır. “(Ey insanlar!) ahiret daha 

hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz”79 ayetinde 

ahiret hayatının dünya hayatından daha üstün olduğu beyan edilmektedir. Bu ayette 

geçen “daha hayırlı” ifadesi üstün manasında kullanılmaktadır. Demek ki 

Kur‟an‟da geçen hayır kelimesi de üstün anlamını taĢıyan kelimelerden biridir. 

Fadl, hasene ve hayır kelimelerinin Kur‟an‟ın bazı ayetlerinde üstünlük 

anlamında kullanıldığını gördük. Bu üç kavramın dıĢında Kur‟an‟da üstünlük ve 

aĢağılık psikolojisi, toplumsal konum ve dini durum olarak değerlendirilebilecek 

kelimeler de bulunmaktadır. Bu kelimeler efdaliyet anlayıĢının oluĢumuna doğrudan 

ve dolaylı katkılar sağlamaktadır. 

Efdaliyet konusu Kur‟an açısından değerlendirildiğinde üstünlük anlamını 

taĢıyan bazı kelimeler Ģunlardır: 

                                                        
76 Bakara, 2/106 

77 Bakara, 2/197 

78 Bakara, 2/221 

79 A‟la, 87/16-17 
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Kerem: Kerim Allah‟ın isim ve sıfatlarındandır. Tüm iyiliği, Ģerefi ve fazileti 

içine alır.80 Kerem sözü Allah‟a nispet edildiğinde; ihsan, nimet ve bol lütuf 

anlamında kullanılmıĢtır. Ġnsana izafe edildiğinde; “güzel ahlaklı ve güzel 

davranıĢlara sahip kiĢi” anlamını ifade etmiĢtir. Ekrem, davranıĢlarında takva sahibi 

insandır.81 Kerem kelimesi birçok ayette82 üstün anlamında kullanılır. 

Istıfa: Safa, saf ve temiz anlamındaki Arapça bir kelimeden türemiĢ olan 

ıstıfa kelimesi seçmek, bir Ģeyin iyisini almak, Allah‟ın kullarından bazısını 

seçmesi83 anlamında kullanılmaktadır. Cenab-ı Hakk: “özellikle onu kendisi için 

seçti”84 ayetinde de beğenilip seçilmiĢ olduğu belirtilmiĢtir. Allah Teala 

peygamberleri seçmekle onları da, “Seçilmiş Hayırlılar”85 olarak tavsif etmektedir. 

Bununla beraber bazı peygamberlerin seçilerek alemlere üstün kılınması86, Hz. 

Meryem‟in bütün kadınlar arasından seçilmesi ve üstün kılınması87 gibi ayetlerde 

ıstıfa kelimesi üstün anlamına gelmektedir. 

Derecatun: Derece “basamak, kademe yükseklik ve mertebeler”88 

anlamındadır. Arapça kelime olan derece her hangi bir mertebe düzenindeki ileri ve 

yukarı doğru giden menzilelerin her biri veya yüksek olanı anlamına gelir.89 

                                                        
80 Ġbn Manzur, a.g.e., XII, s. 510 

81 el-Ġsfehani, a.g.e., s. 282, “krm” md. 

82
 Bkz: Ġsra, 17/62, 70; Hucurat, 49/13 

83 Ġbn-i Manzur, a.g.e.., XIV, s. 463; Bkz: el-Ġsfehani, a.g.e., s. 283, “safa” md. 

84 Bakara, 2/247 

85 Sad, 38/47 

86 Ali-Ġmran, 3/33-34 

87 Ali-Ġmran, 3/42 

88 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lugat, C.I, s. 270 

89 Cengiz Çağrıcı, “Derece”, ĠA, TDV Yay., Ġstanbul 1994, C. IX, s. 169 
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Bazılarının diğerlerine olan mertebesi, makamının yüksekliği, basamak, mertebenin 

dereceleridir.90 Kur‟an‟da derece, bir Ģeyin veya bir Ģahsın ileride üst basamakta 

olması, yahut iki Ģey arasında yapılan karĢılaĢtırmanın oranı anlamındadır. Buna 

örnek olarak; “erkeklerle kadınların derece bakımından birbirine üstünlüğü”91, 

“peygamberlerin bazısını bazısından üstün kılarak derecelerini yükseltmiĢtir”92, 

“malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenlerin derece bakımından üstün 

kılınması”93 gibi ayetlerden vermek mümkündür. Bu ayetlerdeki derece kelimesi de 

üstünlük anlamındadır. 

Yukarıda kısaca üzerinde durulan bu kavramların Kur‟an‟da birçok yerde 

efdaliyet / üstünlük anlamını içerdiği görülmektedir. Efdaliyet kavramının 

anlaĢılmasında fadl kelimesi ile beraber üstünlük anlamını taĢıyan diğer kelimelerin 

sözlük ve terim anlamları üzerinde durduk. Bu kavramların dıĢında 

efdaliyet/üstünlük anlamında baĢka birçok kavram da vardır.

                                                        
90 Ġbn-i Manzur, a.g.e., C.II, s. 266 

91 Bakara, 2/228; Nisa 4/34 

92 Bakara, 2/253 

93 Nisa, 4/95 
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Birinci Bölüm 

İçerik, Açıklık-Kapalılık ve İşlevsellik Açısından Ayetlerin Üstünlüğü 

A. İçeriği Bakımından Üstünlük 

Kur‟an metninin ve nazmının güzellikleri insanı aciz bırakmaktadır. ÇeĢitli 

konuları konu edinmektedir. Bazı ayetler içeriği yönden değerli sayılmaktadır. Bu 

konulardan biri de Allah‟ı her yönüyle tanıtan ayetlerdir. Bununla ilgili çeĢitli görüĢ 

ve rivayetler ileri sürülmektedir. Bunu bir baĢlık altında değerlendirmeye 

çalıĢılacaktır. 

 

 

1. Allah’ı Tanıtan Ayetler 

Malum ki, kainat ve kainattaki bütün varoluĢ derece derece hepsi Allah‟ın 

yaratmasıyla ve emriyle meydana gelmiĢtir. O‟nun varlığını dile getiren deliller 

ayetlerdir. Kelimelerin medlullerine, isimlerin müsemmalarına, alametlerin, 

ayetlerin, belirtilerin, niĢanelerin konularına, eserlerin müessirlerine delalet 

eyledikleri gibi, hepsi O‟na delalet eyler ve O‟na olan iliĢkisini ifade eder. VaroluĢun 

hepsinin varlığının kıymeti O‟nun varlığına delalet eder. Dolayısıyla kelimenin 

kıymeti de taĢıdığı mananın kıymetinden ibarettir.94 

Ġnsan, ruhunun derinliklerinde, kendisi ve evrenin tanrısını bilmek araĢtırma 

ve tefekküre, ona ibadete, hayatın musibet ve sıkıntılarının çoğaldığı zamanlarda 

ondan yardım istemek gayesiyle onunla bağ kurmak için ve ona sığınmaya 

sürükleyen bir motifin olduğunu hissetmektedir. Ġnsan tanrının koruması ve 

                                                        
94 Yazır, a.g.e., X, s. 79 
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gözetiminde güven ve huzur bulmaktadır. Bundan dolayı bazı Kur‟an ayetleri, 

dindarlık motifinin doğal olduğunu ifade etmektedir.95 

Bununla birlikte insanda sevginin zirvesi, yücelik, saflık ve ruhsal açıdan en 

büyüğü, onun Allah‟a karĢı olan sevgisi olup en çok ulaĢmak istediği, Allah‟a olan 

yakınlıktır.96 Bundan dolayı dindar insan psikolojik yönden etkilenerek tanrı ile ilgili 

ayetleri diğer ayetlere nispeten değerli görmektedir. 

Ġnsanlara gönderilen ilahi kelamın ilk amacı Allah‟ı tanıtmaktır. Sonra diğer 

hükümler gelmektedir. Yüce Yaratıcının tanıtılmasında önemli rol alan ayetler büyük 

anlamlar taĢımaktadır. Kur‟an‟da Allah‟ı tanıtan ayetlerdeki ifadeler ve içerdiği 

anlamlar muhatabı için kıymetlidir. 

Kur‟an‟da belirtildiği gibi gökte ve yerde tüm egemenlik, otorite ve yetki 

Allah‟a aittir. O, hiç bir Ģeyin gücü yetmediği ve aklı aĢan tüm sıfatlara sahiptir. 

Allah bu kainatın sahibi, hiçbir Ģeye muhtaç olmayan, baĢkaları tarafından kendisine 

ihtiyaç duyulan ve bu alemin nizamı üstünde otorite sahibi olan varlıktır. Uluhiyet  

aslında bir otoritedir. Kur‟an‟ın pek çok ayetinde ve suresinde Allah‟ın birliği ve 

ilahi sıfatları beyan edilmektedir. Ġslam dini de “tevhid dini” sembolü altında 

adlandırılmaktadır. Bütün kainatın yaratıcısı olan Allah kendisini tanıtmak için bazı 

ayetlerinde kendisi ile ilgili bilgiler sunmaktadır. 

Ayetler arasında efdaliyet konusuna gelince, anlam bakımından bazı ayetlerin 

bazılarından daha değerli olabileceği bazı bilginler tarafından kabul edilmektedir.97 

Anlam bakımından bazı ayet ve surelerin diğer bazılarından daha hayırlı ve daha 

                                                        
95 Necati, Osman, Kur’an ve Psikoloji, trc. Hayati Aydın, Fecr yayınları, Ankara 1998, s. 39 

96 Necati, a.g.e., s. 74 

97 Ebu Zeyd, Nasr Hamid Muhammed, İlahi Hitabın Tabiatı, trc. Mehmet Emin MaĢalı, Kitabiyat 

NeĢriyat, Ankara 2001, s. 343 
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üstün olduğu ileri sürülmektedir. Anlam bakımından ayetler arasında üstünlük 

deyince ilk akla gelen Allah‟ı tanıtan ayetlerdir. 

Fahreddin Razi “Tefsiru‟l-Kebir” adlı eserinde, “Bizi mü‟min kullarının bir 

çoğundan üstün kılan Allah‟a hamd olsun”98 ayetine dayanarak Allah ve onun 

sıfatlarını bilmenin diğer ilimlerden daha Ģerefli olduğunu ifade etmektedir.99 

Bununla birlikte Razi‟ye göre, zikir ve ilim, mezkura ve maluma tabidir. Mezkur ve 

malum her ne kadar Ģerefli ise, zikir ve ilim de o kadar Ģereflidir. Mezkuratın ve 

malumatın en Ģereflisi Allah‟tır. Dolaysıyla Allah‟ın celal ve kibriyasının 

sıfatlarından Ģamil olan her sözün, son derece Ģerefli söz olduğunu vurgulamaktadır. 

Bundan dolayı Allah‟tan söz eden ayetlerin Ģeref hususunda zirvede olduğunu 

belirtmektedir.100 Allah‟ı tanıma en önde gelen gaye olduğundan, ilim ve bilginin en 

yüksek hedefi bu gayeye ulaĢmaktır. 

Kur‟an‟da Allah‟ı tanıtan ayetler; Ayete‟l-Kursi, HaĢr suresinin son üç ayeti, 

Ġhlas suresi ve bu konuyla ilgili baĢka ayet ve surelerdir. O halde Allah‟tan bahseden 

bazı ayet ve surelerin diğerlerinden üstünlüğü mana ve muhtevası ile alakalıdır.101 Bu 

ayetler ve sureler inanç sisteminin sağlam temeller üzerine oturtulmasında da büyük 

önem taĢırlar. 

Bazı bilginler ayetler arasında üstünlüğün sadece mana itibariyle olduğunu 

ileri sürmüĢlerdir. Bir kısım bilginler Kur‟an‟ın manalarının üç ilme raci olduğunu ve 

                                                        
98 Neml, 27/15 

99 Razi, a.g.e., XVII, s. 409 

100 Razi, a.g.e., V, s. 404 

101 Nevevi, Muhyiddin Ebu Zekeriyya b. ġeref, Riyazu’s-Salihiyn, trc. ve Ģrh.YaĢar Kandemir, Erkan 

Yayınları, C.V, Ġstanbul 1998, s. 93; Bkz.: Suyuti, Celaluddin Abdurrahman, el-İtkan fi Ulumü’l-

Kur’an, NĢr. Mustafa el-Babi‟l-Halebi, Mısır 1951, C.II, s. 157 
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bunların tevhid, Ģeriat ve ahlak ilmi olduğunu söylemiĢlerdir. Bazıları ise Kur‟an‟ın 

inanç, ahkam ve kısas Ģeklinde üç ana konuyu içine aldığını ifade etmiĢlerdir. Diğer 

bazıları da Kur‟an‟daki bilgilerin ana hatlarıyla üç tür bilgi olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir ki bunlar; mebde ilmi, mead ilmi ve bu ikisi arasındaki “sırat-ı 

müstakim” bilgisidir. Bu görüĢe göre Allah sadece mebde‟den ibaret değil, evvel ve 

ahir‟dir. Yani hem mebde hem de mead‟dir. Bilginler tevhidin bütün Kur‟an 

ilimlerinin aslı olduğunu, diğerleri ise onun ayrıntıları olduğunu söylemektedirler.102 

Buna örnek olarak Ġhlas suresi, Ayete‟l-Kursi ve HaĢr suresinin son üç ayeti ve 

tevhid ilmini kapsayan diğer ayet ve sureler gösterilmektedir. Bilginlerin görüĢlerine 

göre tevhid ilmini içeren ayet ve sureler diğerlerinden mana bakımından daha değerli 

ve farklı bir konuma sahiptir. 

Ġbnu‟l Arabi “Ahkamu‟l-Kur‟an” adlı eserinde; Ayete‟l-Kursi‟nin en değerli 

ayetlerden üstünlüğünün manalarının ve hikmetlerinin büyüklüğünde olduğunu 

belirtmektedir.103 

Ġbnu‟l-Muneyyir, Ayetü‟l-Kursi‟nin Allah‟ın isimleri bulunmayan bir ayete 

nazaran, bu isimleri ihtiva etmesi açısından daha üstün olduğunu vurgulamaktadır.104 

ġeyh Ġzeddin b. Abdusselam, Allah‟ın kendisi hakkında sözünün bir baĢka 

Ģey hakkındaki sözünden daha faziletli olduğunu söylemektedir. Buna örnek olarak 

Ġhlas suresinin Tebbet suresinden daha faziletli olduğunu göstermektedir.105 

Gazali‟ye göre Kur‟an‟ın en önemli konuları ma‟rifetullah, ahiret ve sırat-ı 

müstakimdir. Ona göre bu üç bilgi asıldır, diğerleri ise bunların uzantılarıdır. 

                                                        
102 Yazır, a.g.e., X, s. 120-121 

103 Suyuti, a.g.e., II, s. 158 

104 Suyuti, a.g.e., II, s. 159 

105 Suyuti, a.g.e., II, s. 156 
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Gazali, Kur‟an metnini içerdiği bilgilere göre Ģu üç grupta 

sınıflandırmaktadır: 

1) En üst tabakadaki ilimler: Bu tabakaya Allah‟ı anlatan ayetler girmektedir. 

Gazali, bu ayetleri en önemli ve alternatifi asla olmayan ayetler olarak 

belirtmektedir.106 

2) Orta tabakadaki ilimler: Bu tabakaya hükümler girmektedir. 

3) En alt tabakadaki ilimler: Bu tabakaya bilgilendirmek amaçlı beyan 

edilen kıssa ve rivayetler girmektedir.107 

Gazali, “en üst tabakadaki ilimler” tasnifinde Allah‟ı tanıtan ayetleri değerine 

göre tasnif etmektedir. Ġlki, Allah‟ı tanıma bilgisine kırmızı yakut adını vermektedir. 

Bunu Allah‟ın sıfatlarını tanıma bilgisi takip eder, o da boz yakuttur. Ondan sonra 

Allah‟ın fiillerini tanıma bilgisi gelmektedir, o da sarı yakuttur.108 Bu sınıflandırmada 

en değerli veya diğer ayetlerden üstün olan ayetler de ma‟rifetullaha delalet eden 

(cevher ayetler) ayetlerdir. Bu ayetleri sırat-ı müstakime delalet eden (inci ayetler) 

ayetler takip eder.109 Bu değerlendirmelerden hareketle Gazali, Ġhlas suresinin, bu üç 

bilginin ilkini temsil ettiğini söylemektedir. Bu surede Allah‟ın bir olduğunu, cins ve 

çeĢit olarak ortağı bulunmaktan münezzeh olduğunu, Allah‟ın doğmadığını ve 

doğurmadığını ve denginin bulunmadığını belirtmektedir. Surede, bu varlık aleminde 

O‟nun dıĢında ihtiyaçları için baĢvurulacak baĢka bir Ģeyin bulunmadığı hissini 

                                                        
106 Gazali, Ebu Hamid Muhammed, Cevahiru’l-Kur’an, NĢr. Matbaatu Kurdistan el-Ġlmiyye, Mısır 

1329, s. 29 

107 Gazali, Cevahiru’l-Kur’an, s. 25 

108 Gazali, a.g.e., s. 11 

109 Gazali, a.g.e., s. 10 
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vermektedir. Sure yalnızca ma‟rifetullahı ihtiva ettiği için, Peygamberin de belirttiği 

gibi, Kur‟an‟ın üçte birine denk sayılmaktadır.110 

Yukarıda örnek sunulan sure ve ayetlerdeki muhteva, Kur‟an‟ın diğer 

ayetlerinde görmek mümkün değildir. 

Bazı bilginler, ayet ve sureler arasında üstünlüğün, mana ve hikmetinin 

önemine, bazıları ise üstünlüğün sadece sevap bakımından olacağına iĢaret 

etmektedir.111 

Peygamberimizin: “İhlas suresi Kur‟an‟ın üçte birine denktir”112 hadisinde 

belirtildiği gibi surenin diğer sure ve ayetlerden üstün olduğu vurgulanmaktadır. Zira 

Ġhlas suresi dinin temeli olan tevhid inancını en mükemmel tarzda dile getirmektedir. 

Bu surenin mana ve mahiyetine gönülden inanmak ve tefekkür etmek insanı Ģirkten 

alıkoymakta ve sürekli tevhidi hatırlatmaktadır. Sure bunu dört ayette en kısa ve öz, 

kapsamlı, veciz ve beliğ bir Ģekilde ilahi bilgileri ve Ġslam akaidine ait bütün 

ayrıntıları içine almaktadır. Enes‟ten gelen rivayete göre, “... her biriniz her gece 

“kulhu vellahu ehad” suresini okuyunuz. Çünkü o Kur‟an‟ın üçte birine 

muadildir”113 denmektedir. “Kur‟an‟ın üçte birine denktir” ifadesi Ġhlas suresinin 

anlam, sevap bakımından, üstünlüğünü vurgulamaktadır. 

Bu konuda bilginler hadislerden hareketle çeĢitli görüĢleri ileri sürmektedir. 

Kur‟an‟ın muhtevası genel olarak üç temel üzerine kuruludur. Birincisi tevhid 

                                                        
110 Gazali, a.g.e., s. 59 

111 Suyuti, a.g.e., s. 156-157 

112 el-Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. Ġsmail, Sahih-i Buhari, Fedailü‟l-Kur‟an, NĢr. Matbaatu‟l-

Kübra el-Emiriyye, Bulak 1312, C. VI, s. 189 

113 Tirmizi, Ebu Ġsa Muhammed b. Ġsa b. Sevre, Sunenu’t-Tirmizi, Sevabu‟l-Kur‟an, Matbaatu‟l-

Mustafa el-Babi, Kahire 1965, s. 168/2899 
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ilmidir. Diğer ikisi de Ģeriat ve ahlak ilmidir. Bundan hareketle bir kısım bilgin 

hadisin “üçte birine denktir” ifadesinin sevap bakımından değil, anlam bakımından 

üstünlüğe iĢaret ettiğini söylemiĢlerdir.114 Diğer bazı bilginler ise Ġhlas suresinin 

sevap yönünden “Kur‟an‟ın üçte birine denk” olduğunu söylemektedirler. 

Hz. Peygamber, bir sahabinin “ben İhlas suresini seviyorum” demesi üzerine, 

ona: “Şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar”115 diye cevap  vermiĢtir. Bu 

hadiste Ġhlas suresinin üstünlüğü ihtiva ettiği ilim ve mana derinliği ile ilgilidir. 

Hadisten Ġhlas suresinin mana, bakımından Kur‟an‟ın üçte birine denk olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Allah‟ı tanıtan ayetlerden biri de Allah‟ın zatını ve sıfatını eksiksiz açık ve 

özlü bir tarzda anlatan “Ayetü‟l-Kursi”dir. Çünkü taĢıdığı anlam Kur‟an‟ın temel 

konusunu oluĢturan Uluhiyetin niteliklerini vermektedir. Bu ayet ihtiva ettiği anlam 

bakımından ayetler arasında en kıymetli ve en faziletli ayettir. Peygamberimiz bir 

hadisinde: “Ayetü‟l- Kursi Kur‟an‟ın efendisidir”116 Ģeklinde buyurmaktadır. Bu 

hadisin devamında: “... ey Ali bunu evladına, ailene ve komşularına öğret, bundan 

büyük bir ayet inmedi”117 Ģeklinde ifade edilmektedir. Allah‟ın kendisini kendi 

isimleriyle tanıtması hadiste Ģöyle açıklanmaktadır: “Allah‟ın ismi a‟zamı üç 

yerdedir. Bu yerler: Bakara, Ali-İmran ve Ta‟ha sureleridir.” HiĢam bunu Ģöyle 

açıklamaktadır: Bakara suresinde “Allahu la ileha illâ huva‟l hayy”118, Ali Ġmran 

                                                        
114 Nevevi, a.g.e., s. 133 

115 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, s. 169/2901 

116 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, s. 157/2878 

117 Ġbn Hanbel, Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed, el-Müsned, NĢr. el-Matbaatu‟l-Meymemiyye, 

Mısır 1313, C. V, s. 142, 178 

118 Bakara, 2/255 
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suresinde “Elif lam mim, Allahu la ilahe illa huva‟l-hayyul kayyum”119, Ta‟ha 

suresinde ise “Va anati‟l-vucuhu li‟l-hayyi‟l-kayyum”120 ifadelerinde Allah kendisini 

güzel isimleriyle tanıtmaktadır. Ġbn Kesir bu ayetlerde Yüce Allah‟ı tazim 

ifadelerinin yer aldığını belirtmektedir.121 

Ebu Hureyre, her Ģeyin bir zirvesi olduğunu ve Kur‟an‟ın zirvesinin de 

Bakara suresi olduğunu söylemektedir. Bu surede ayetlerin en değerlisinin de 

Ayetü‟l-Kursi olduğunu belirtmektedir.122 

Bilindiği gibi Allah, Kur‟an‟ın bir çok sure ve ayetinde kendinden 

bahsetmektedir. Ayet ve sureler ile ilgili bilgilerin toplandığı diğer kaynak da 

Peygamberimizin hadisleridir. Sure ve ayetlerle ilgili sahih hadis ve bazı bilginlerin 

görüĢleri, Allah‟ın kendini tanıtan ayetlerin diğer ayetlerden üstünlüğü olduğu fikrini 

doğurmaktadır. Dolayısıyla bazı ayet ve surelerin, içerdiği anlam bakımından diğer 

ayetlerden üstün olduğu söylenebilmektedir. 

 

 

B. Anlamın Açıklılığı ve Kapalılığı Delaleti Bakımından Üstünlük 

Muhkem ve müteĢabih ayetlerin arasında açıklık ve kapalılık yönden bir 

farklılığın olduğu görülmektedir. Bunu ayet ve görüĢlerle bu iki kategorideki ayetler 

arasında üstünlüğü olup olmadığını inceleyeceğiz. 

                                                        
119 Ali-Ġmran, 3/1-2 

120 Ta‟ha, 20/111 

121 Sabuni, Muhammed Ali, Safvatü’l-Tefasir, trc. Sadreddin GümüĢ, Ensar NeĢriyat, Ġstanbul 1990, 

C. I, s. 302-303 

122 Suyuti, el-İtkan, II, 153; Tirmizi, a.g.e., Sevabu‟l-Kur‟an, s. 157/6744 
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1. Kur’an Kapsamında Muhkem ve Müteşabih 

Kur‟an, Hz. Peygamberin nübüvvet ve risaletini teyit eden en büyük mucize 

olmuĢtur. O, gönüllere hoĢ gelen, müĢahedeye ve düĢünmeye çağıran, bütün 

insanlığa hitap eden üsluba, diğer eserlerden farklı olan, kuvvetli delillere ve üstün 

mantığa sahip bir kitaptır. 

O, muhatapları tarafından daha iyi anlaĢılması gereken bir kitaptır. Fakat 

Kur‟an‟da, Al-i Ġmran suresinin 7. ayetinde belirtildiği gibi açıkça anlaĢılan ayetler 

olduğu gibi, anlaĢılmayan ayetler de mevcuttur. Kuran‟ı Kerim‟de Allah Teala: 

“Sana Kitabı indiren O‟dur. Onun bazı (Kur‟an‟ın) ayetleri muhkemdir ki, bunlar 

Kitab‟ın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne 

çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki 

Onun te‟vlini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise: Ona inandık; 

hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp 

anlar”123 buyurmaktadır. Bu ayette Kur‟an‟ın bir kısmının muhkem, bir kısmının 

müteĢabih olduğu ifade edilmektedir. 

Kur‟an‟ın diğer bir ayetinde: “Bu bir Kitaptır ki,... (Allah) tarafından ayetleri 

muhkem kılınmıştır...”
124

 buyrulmaktadır. Bilginlerden bazıları bu ayete dayanarak 

Kur‟an‟ın tümünün muhkem olduğunu ileri sürmektedir. Aynı zamanda Kur‟an‟ın 

baĢka bir ayetinde ise: “Allah sözün en güzelini (Kur‟an‟ı), birbirine benzer 

                                                        
123 Al-i Ġmran, 3/7 

124 Hud, 11/1 
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(bıkılmadan) tekrar tekrar (okunan) bir kitap olarak indirdi...”
125

 buyrulmaktadır. 

Bazı bilginler bu ayetle Kur‟an‟ın tamamının müteĢabih olduğunu savunmaktadır. 

Cumhur ise, Al-i Ġmran suresinin 7. ayetine dayanarak Kur‟an‟ın muhkem ve 

müteĢabih ayetlerden oluĢtuğunu söylemektedir.
126

 

Konunun daha iyi anlaĢılması için muhkem ve müteĢabihin istılahî 

manalarına kısaca değinmekte fayda vardır. 

Kur‟an metodolojisi bakımından muhkem ve müteĢabih kelimeleri büyük 

önem ifade etmektedir. Muhkem; sözlükte bir Ģeyi bozulmaktan menetmek, 

güvenilir; kuvvetli ve metin anlamlarına gelmektedir.127 MüteĢabih ise; iki Ģeyin 

karĢılıklı olarak birbirine benzemesi demektir. Öyle ki benzeyen bu iki Ģeyi 

birbirinden ayırt etmek mümkün olmaz.128 Terim olarak muhkem ayetler; manalarının 

anlaĢılması için izah ve açıklamaya muhtaç olmayan, sarih ve vazıh ayetlerdir. 

Allah‟ın birliğine, emir ve yasaklarına, peygamber kıssalarına ait ayetler bu 

türdendir. MüteĢabih ise, benzer ve nazir anlamına gelen Ģebeh kelimesinden 

türemiĢtir ve anlamları kolay kolay anlaĢılmayan ayetler için kullanılmaktadır.129 

Bazı ayetler kolay anlaĢılmasına rağmen, bazıları üzerinde derin düĢünme 

icap etmektedir. Taberi, Kur‟an ayetlerinin manasını anlama hususunda Ģunları 

zikretmektedir: “Kur‟an-ı Kerim ayetleri, ihtiva ettikleri manaları anlamak yönünden 

                                                        
125 Zümer, 39/23 

126 Suyuti, a.g.e., II, s. 2 

127 Razi, a.g.e., VI, s. 144 

128 Razi, a.g.e., VI, s. 145 

129 Razi, a.g.e., VI, s. 150; ġatibi, Ebu Ġshak, el-Muvafakat; İslami İlimler Metodolojisi, trc. 

Mehmet Erdoğan, Ġz Yayınlar, Ġstanbul 2003, C. III, s. 79; Sofuoğlu, Mehmet, Tefsire Giriş, Çağrı 

Yayınları, Ġstanbul 1981, s. 151 
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üç kısma ayrılmaktadır. Bir kısım ayetler vardır ki, bunların manalarını ancak Allah 

Teala bilir. Diğer bir kısım ayetler de vardır ki, bunların manaları ancak 

Rasulullah‟ın açıklamasıyla bilinir. BaĢka bir kısım ayetler vardır ki, bunların 

manalarının bir kısmını Kur‟an‟ın indiği Arap dilini bilen herkes anlayabilir.”130 

Bilginlerin birçoğu müteĢabih ayetlerin “birden fazla manaya gelebilen ve 

manalarında kapalılık bulunan ayetler” olduğu görüĢündedir.131 

Konuyu cumhurun görüĢleri çerçevesinde değerlendirmeye çalıĢacağız. 

“Muhatabına anlaĢılması açısından açıklık ve kapalılık yönünden muhkem ve 

müteĢabih ayetler arasında bir üstünlük sözkonusu olabilir mi?” sorusu akla 

gelmektedir. 

Bazı bilginler; muhkemin müteĢabihe göre üstünlüğü olup olmadığı 

konusunda ihtilaf etmiĢlerdir. Üstünlüğü olmadığı söylenecek olursa bilginlerin 

icma‟ine ters düĢer; üstün olduğu söylenecek olursa, Allah kelamının bir bütün 

olduğu, her ayetin bir hikmete göre indiği esasına ters düĢer. Ebu Abdullah el-

Bakranazi bu konuyla ilgili Ģu cevabı verir: “Muhkem, bir bakıma müteĢabihe 

benzer, bir bakıma da muhalif düĢer. Her ikisinin de delil olarak kullanılması ancak 

Allah‟ın bu ayeti indirmedeki hikmetinin bilinmesiyle mümkün olur. Ayrıldıkları 

nokta ise muhkem lügat yönünden ancak tek bir manaya gelmektedir. Fakat 

müteĢabih ayet muhtemel manalardan uygun olanı seçmek için tefekküre muhtaçtır. 

Muhkem ayetler diğerine nazaran esası teĢkil etmektedir. Esası teĢkil edenin ise bir 

                                                        
130 Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Taberi Tefsiri, trc. Kerim Aytekin, Hasan Karakaya, 

Hisar Yayınevi, C. I, Ġstanbul 1996, s. 46 

131 ġimĢek, M. Sait, Kur’an’ın Anlaşılmasında İki Mesele, YöneliĢ Yayınları, Ġstanbul 1991, s. 76 
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önceliği vardır.”132 Dolayısıyla anlaĢılması bakımından muhkem ve müteĢabih 

ayetlerin arasında bir farklılığın olduğu görülmektedir. 

Al-i Ġmran suresinin 7. ayetinde sözkonusu olan muhkemden amaç, 

kastedilen manaya delaleti kati ve her türlü ihtimalden masun ayetlerdir.133 Ayrıca 

ayette muhkem ayetin müteĢabih ayetten üstün bir özelliğe sahip olduğunu 

vurgulayan “bazı ayetler muhkemdir ki, Kitab‟ın esasıdır” ifadesi geçmektedir. 

Ayette geçen “umm” (ana) kelimesi bir Ģeyin kendisinden meydana geldiği asıl ve 

temel demektir. Muhkem ayetler, zatları gereği manaları anlaĢılır olup, müteĢabih 

ayetler ancak muhkem ayetlerin yardımı ile anlaĢılır olunca, hiç Ģüphesiz muhkem 

müteĢabihin annesi gibi olmaktadır.134 Dolayısıyla “Ümmü‟l-Kitap” ifadesinde bu 

ayetler diğer ayetlerin anası konumundadır. “Umm” kelimesinin çoğul değil, tekil 

olarak kullanılması muhkem ayetlerin birbirinden farklı olmadıklarını ve birbiriyle 

uyumlu olduklarını göstermektedir.135 Burada belirtildiği gibi muhkem ayetler 

müteĢabihe nazaran asıldır. Aslı bilmek daha önce gelmektedir. Yani muhkem 

ayetlerin “kitab‟ın anası” olarak tavsif edildiği gözardı edilmemelidir. Muhkem 

tafsilatlı olarak bilinirken müteĢabih icmali olarak bilinmektedir.136 Bununla birlikte 

                                                        
132 Suyuti, el-İtkan, II, s. 12 

133 Sofuoğlu, a.g.e., s. 152 

134 Razi, a.g.e., VI, s. 153 

135 Tabatabi, Allame Muhammed Hüseyn, el-Mizanu’l fi Tefsiri’l-Kur’an, Kevser Yay., Ġstanbul 

1998, C.I, s. 376 

136 Suyuti, a.g.e., II, s. 12; Aydın, Muhammed, Kur’an Metni Üzerindeki Tartışmalar, DeğiĢim 

Yayınları, Adapazarı 2001, s. 143 
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“kitabın anası” denmesi farzların, cezaların ve diğer hükümlerin onların içinde 

olmasındandır.137 

Genel olarak Kur‟an‟ın muhkem ayetleri açıktır, üzerinde hiçbir yorum 

yapılamaz ve insanların anlayabileceği Ģekilde anlatılmaktadır. Bu ayetler dinin 

temeli olan Kitabın esasıdır.138 “Kitabın esasıdır” ifadesi ile ilgili ġerif Radi, 

muhkem ayetlerin kitabın esası olduğunu ve ondaki bütün özetlerin manasını cem 

etmiĢ bulunduğunu söyler. Ayrıca bu ayetlerin kitabın anası olduğunu vurgular. O, 

bu durumu çocuğun annesi ile olan ilgisine ve önemli iĢlerinde sığınmasına 

benzetir.139 Buradan muhkemin müteĢabihten farklı bir dereceye veya üstünlüğe sahip 

olduğu ortaya çıkar. 

Zürkani, muhkemin müteĢabihten üstün olduğunu belirtmektedir. Çünkü 

Kur‟an‟ın muhkem kısmı Al-i Ġmran süresinin 7.ayetinde belirtildiği gibi Kitabın 

anasıdır. Buradaki asıl ve temel olan muhkem ayetlerdir. MüteĢabih ayetlerin 

yorumunun muhkeme göre yapıldığını belirtir.140 

Muhkem ayetler manası ve murada delaletleri kesin, kelime ve cümleleri 

baĢka ihtimale ihtiyaç duymayan, sağlam ve ĢaĢmaz ifadeye sahip ve açıktır. Al-i 

Ġmran suresinin 7.ayetinde geçen “kitabın anası” ifadesi bütün Kur‟an ayetlerinde 

muhkemin esas olduğuna iĢaret etmektedir. Üstelik her biri ayrı ayrı “kitabın anaları 

                                                        
137 Taberi, a.g.e., C.II, s. 209 

138 Taberi, a.g.e., C. II, s. 204-205 

139 Sabuni, a.g.e., I, s. 345 

140 Zürkani, Muhammed Abdulazim, Menahilu’l-Kur’an fi Ulumu’l-Kur’an, NĢr. Mektebetu‟l ve 

Matbaatu Ġsa el-Babi‟l-Halebi, Mısır 1361, C. II, s. 207; Aydın, Muhammed, a.g.e., s. 143 
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değil, tevhid inancının sistemini oluĢturduklarından hepsi birden kitabın anasıdır” 

Ģeklinde yorumlanmaktadır.141 

Celal Yıldırım‟ın tefsirinde, muhkem ayetler yukarıda ayette belirtildiği gibi 

Kur‟an‟ın aslıdır. Fer‟î meseleler bu asıllara götürülerek hükme bağlanır görüĢüne 

yer vermektedir. Ayrıca ona göre muhkem ayetler dinin temelidir. Hiçbir yoruma 

muhtaç değildir. MüteĢabih ayetler ana (temel) ayetlerin ıĢığı altında tefsir edilir.142 

Kuran‟daki her muhkem, kendisinden murad edilen manaya kafî olarak 

delalet eder. Onun bu delaleti, müteĢabihin delaletinden daha yücedir. Çünkü 

muhkemler Kitabın aslı (temeli) olması hasebiyle Allah “her şeyi Cenabı Hak açıkça 

beyan ettiğinde” muhkemin kafî olarak icap ettirdiği Ģey ile amel etmek vacip olur.143 

Muhkemin “kitabın anası” Ģeklinde ifade edilmesi onların çoğunlukta 

olduklarını gösterir. Bir Ģeyin anası, o Ģeyin büyük çoğunluğunu ve tamamına yakın 

kısmını teĢkil eder. MüteĢabih ayetler çok olsaydı, o zaman karıĢtırma ve çıkmaza 

girme çok olurdu ve Kur‟an‟ın hidayet kaynağı olduğunu söylemek mümkün 

olmazdı.144 Muhkem ayetler sayı olarak da Kur‟an‟ın büyük çoğunluğunu oluĢturur. 

Kur‟an‟ın özünü oluĢturan muhkem ayetlerin, bazı müteĢabih ayetlerin 

anlaĢılması için temel ve esas oluĢturması açısından müteĢabih ayetlere karĢı bir 

meziyet ve üstünlüğü bulunmaktadır. 

                                                        
141 Yazır, a.g.e., II, s. 308 

142 Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yay., Ġzmir 1986, C. II, s. 828-829 

143 el-Kafiyeci, Muhyiddin Ebu Abdillah Muhammed b. Suleyman, Kitabu’t-Teysir fi Kavaidi 

İlmi’t-Tafsir, trc. Ġsmail Cerrahoğlu, A.Ü.Ġ.F. Yay., II. baskı, Ankara 1989, s. 66 

144 ġatibi, a.g.e., III, s. 80-81 



 

 34 

Mücahid, muhkem ayetlerin helal ve harama dair ayetler olup, müteĢabih 

ayetlerin ise, biri diğerini tasdik ve tefsir eden ayetler olduğunu ileri sürmektedir.145 

Ġbn-i Ebi Hatim ise Ebi Talha yoluyla Abbas‟tan Ģöyle rivayet eder: “Muhkem 

ayetler, nasih, helal, haram, hudud, feraiz ve iman edilip amel edilen hususlardır. 

MüteĢabih ayetler ise, mensuh, mukaddem, muahhar, emsal, yeminler, iman edilip, 

amel edilmeyen hususlardır.”146 El-Isfahani tefsirinde, müĢkil olmayan ayetlere 

muhkem, tefsirinde müĢkil olan ayetlere ise müteĢabihtir demektedir.147 

Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes‟ud Katade, Rebi b. Enes ve Dehak 

muhkemin neshedici ayetler olduğunu, müteĢabihin ise nesh edilmiĢ ayetler 

olduğunu belirtmiĢlerdir.148 

Tefsir usulü bilginleri genellikle müteĢabih ayetleri iki kısımda mütalaa 

etmektedirler. Birincisi muhkemle karĢılaĢtırıldığında manası bilinebilen ve ikincisi 

ise hakikatini bilmek mümkün olmayan müteĢabih ayetlerdir.149 

Kur‟an‟da anlaĢılması için zaman, bilgi ve bir karineye ihtiyaç duyan anlamı 

kapalı olan ayetler vardır. Bu ayetin anlaĢılması için delil yine Kur‟an‟dan aranır. 

Böylelikle yukarıda belirttiğimiz gibi müteĢabih ayetler muhkem ayetlerle anlaĢılır 

hale gelir.150 

                                                        
145 Suyuti, a.g.e., II, s. 3 

146 Suyuti, a.g.e., II, s. 2; Nesefi, Abdullah b. Mahmud, Tefsiru’n-Nesefi, Beyrut ts., I, s. 146 

147 el-Ġsfahani, a.g.e., s. 254 

148 Taberi, a.g.e., C. II, s. 205; Razi, a.g.e., VI, s. 150 

149 Ġbn Kesir, Ġmadüddin Ebu‟l-Fida Ġsmail.b. Ömer, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, trc. Karlığa-

Bekir, Çağrı Yay., Ġstanbul 1988-91, C. I, s. 387 

150 Ġbn Kesir, a.g.e., C. I, s. 387 
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Muhkemlerin dıĢında kalanlar, müteĢabihler olduğundan müteĢabihlerin 

tefsirinde kendilerine baĢvuracaklar muhkem ayetler olacaktır.151 Kur‟an‟ın tefsirinde 

muhkem ayetler Kur‟an‟ın temelini teĢkil etmektedir. MüteĢabih ayetler de muhkeme 

göre tefsir edilmektedir.152 

Sonuçta muhkem ayetler Kur‟an ayetlerinin temeli olarak, hiçbir karineye 

veya yoruma ihtiyaç duymaz, manası açıktır. Muhkem ayetler doğrudan Kur‟an‟ın 

anlaĢılmasında büyük rolü olduğu gibi, müteĢabih ayetlerin anlaĢılmasında da esastır. 

Al-i Ġmran suresinin 7. ayetinde “Kur‟an‟ın anası” Ģeklinde belirtilmesi ve bilginlerin 

yorumlarından muhkem ayetlerin delaletinin açıklılığı müteĢabih ayetlerden üstün 

olduğunu kanıtlamaktadır. Böylelikle muhkemin nasih, ayetlerin anası ve açıklayıcı 

konumda olması, hem iman, hem de amel edilen ayetler olması, Kur‟an‟ın bu 

ayetlere göre yorumlanması ve ona göre hüküm verilmesinin kendisi müteĢabih 

ayetlerden üstün vasfa ve özelliğe sahip olduğunun bir göstergesidir. Bu 

değerlendirmeler sonucunda ayetlerin anlamının açıklılığı ve kapalılığı bakımından 

muhkem ayetlerin müteĢabih ayetlerden üstün olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

 

2. Usulcülere Göre Mananın Açıklığı ve Kapalılığı Bakımından Lafızlar 

Usul bilginleri Kur‟an metnini anlamak ve bunlardan hüküm üretebilmek için 

kaide koyma yönüne gitmiĢlerdir. Bu kaideler sayesinde Kur‟an lafızları Ģeriat 

sınırları içerisinde anlaĢılır hale getirilmiĢtir. Hüküm çıkarma metodunu tayin etmek 

için bazı bilginler lafızların tespit edilmesi ve lafzın manası üzerinde durmuĢlardır. 

                                                        
151 ġimĢek, a.g.e., s. 28 

152 Sofuoğlu, a.g.e., s. 165 
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Çünkü Kur‟an ayetleri, lafızların delalet ettiği anlam üzere anlaĢılmaktadır. Bir 

müfessir, genellikle ilk adımı oluĢturan dilbilimleri vasıtasıyla, sarf kalıpları ve 

bunların ifade ettiği anlamdan baĢlar; sonra müfret lafızların ne anlama geldiğini 

incelemeye çalıĢır.153 Lafzı, lafız oluĢu itibariyle değil delalet ettiği anlam 

bakımından ele alır.154 Metinde lafızlar bir veya bir çok manayı ifade eder. Böylece 

Kur‟an ayetlerinin anlaĢılmasında lafızların hangi manada kullanıldığı önem arz 

eder. 

Metinde lafızlar delalet bakımından açık ve kapalı lafızlar olarak 

bilinmektedir.155 

 

 

2.1. Manaya Delaletinin Açıklılığı Bakımından Kur’an Lafızları 

Lafızlar açıklık ve delalet kuvveti bakımından zahir, nass, müfesser, muhkem 

olmak üzere dörde ayrılır. 

Açıklık bakımından lafızların nevileri üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

a. “Zahir” manasının anlaĢılması için baĢka bir karineye ihtiyaç olmayacak 

Ģekilde bu manaya açık bir Ģekilde delalet eden, fakat tevil ve tahsis ihtimaline açık 

olan ve kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebi olmayan lafızdır. Örnek 

olarak Bakara suresinin 275. ayetinde geçen “helal kıldı” kelimesi alım satımın helal 

                                                        
153 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 287 

154 Gazali, Ebu Hamid Muhammed, İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi, trc. Yunus 

Apaydın, Rey Yay., Kayseri 1994, C. II, s. 130 

155 Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuku Metodolojisi, trc. Abdulkadir ġener, Fecr Yayınevi, 

Ankara 1986, s. 104 
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kılındığını ve “haram kıldı” kelimesi ribanın haram kılındığını ifade etmekte, 

dıĢarıdan bir karineye ihtiyaç duymayacak ölçüde açık bir tarzda göstermektedir. 

Burada ayetin sevk ettiği mana alım-satım ile ribanın arasındaki farklılığı ortaya 

koymak ve bunların aynı Ģeyler olmadığını açıklamaktır.156 

b. “Nass”, manasına açık bir Ģekilde delalet eden ve kendisinden çıkarılan 

hüküm sözün asıl sevk sebebini teĢkil eden, bununla beraber tevil ve tahsis ihtimaline 

açık bulunan lafızdır. Mesela, Nisa suresinin 2. ayeti, sözün asıl sevk sebebi olan, 

zevce sayısının dört veya bir Ģekilde sınırlandırılması gerektiğini açıkça 

göstermektedir.157 

c. “Müfesser”, hükme açık bir Ģekilde delalet eden, tevil ve tahsis ihtimaline 

de kapalı bulunan lafızdır. Mesela, Nur suresinin 4. ayetinde geçen “kazife” seksen 

değnek vurulması gerektiğine hiç bir açıklayıcı karineye gerek duyulmaksızın kesin 

bir Ģekilde delalet etmektedir. Burada seksen kelimesi bir sayıdır. Sayı ise eksiklik ve 

fazlalık ihtimaline kapalıdır. Müfesser açıklık bakımından zahir ve nasstan daha 

kuvvetlidir.158 Yani müfesser siyaka göre kast olunan manaya delalet etmektedir.159 

Müfesser, bazen mücmel olup, baĢka bir nass tarafından da açıklanmaktadır.160 

d. “Muhkem”, hükme delaleti açık, tevil, tahsis ve gerekirse neshe de ihtimali 

olmayan lafızdır. Mesela, Allah‟tan baĢka tanrının olmadığına, O‟nun meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman gibi dini ayakta tutan hükümlere 

                                                        
156 ġa‟ban, Zekiyyüddin, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc. Ġbrahim Kafi Dönmez, TDV Yay., 

Ankara 1996, s. 369 

157 ġa‟ban, Zekiyyüddin, a.g.e., s. 371 

158 ġa‟ban, Zekiyyüddin, a.g.e., s. 372 

159 Ebu Zehra, a.g.e., s. 107 

160 Ebu Zehra, a.g.e., s. 107 
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veya adalet ve ahde vefa gibi fazilet prensiplerine delalet eden yahut süreklilik ve 

kesintisiz, devamlılık ifade eden nasslar böyledir.161 

Birinin karineye, tevile veya tahsise ihtiyaç duymazken, diğerinin ise 

dıĢarıdan bir karineye ihtiyaç duyması sebebiyle lafızlar açıklığı bakımından kendi 

aralarında farklılık arzetmektedir. Bu farklılıklar sebebiyle metnin anlaĢılması, 

açıklık ve delaleti bakımından lafızların birinin diğerine üstünlük arz ettiği 

gözükmektedir. Bir çok bilgine göre açıklık bakımından zahir ve nass‟ın, müfesser 

ve muhkem lafızlarından daha aĢağı mertebede olduğu söylenilmektedir. Zahir, 

lafzın ifade ettiği manaya ve içine aldığı teklifi hükme delalet etmekle birlikte tevil, 

tahsis ve neshi kabul etmekte, yani kesinliği azalmaktadır.162 Nass‟ın hükme delaleti 

zahirden daha kuvvetlidir ve zahir gibi neshi kabul etmektedir.163 Muhkem lafızlar, 

hükme delaleti bakımından kendinden önceki lafız çeĢitlerinin hepsinden kuvvetlidir. 

Zahir ve nass tevil ve tahsis ihtimaline açıktır. Ama müfesser ve muhkem 

tevil ve tahsis ihtimaline kapalıdır. Bu bakımdan müfesser ve muhkem zahir ve 

nass‟tan daha kuvvetlidir ve derece bakımından üstündür. 

Muhkem bu üçünden daha kuvvetli bir delile ve dereceye sahip olduğu için 

hepsinden üstündür. Muhkem neshe ihtimali olmayan lafızdır.164 Bundan dolayı bu 

lafızlar metnin anlaĢılması bakımından pasajın hakiki ve murad edilen manayı 

verebilme açısından farklı dereceye sahiptir. Lafızların açık olması demek, metinden 

murad edilen ifadenin izah edilmesi demektir. Bu lafızların arasındaki fark veya 

                                                        
161 ġa‟ban, Zekiyyüddin, a.g.e., s. 373 

162 Ebu Zehra, a.g.e., s. 106 

163 Ebu Zehra, a.g.e., s. 106 

164 Zeydan, Abdulkerim, Fıkıh Usulü, trc. Ruhi Özcan, 1.baskı, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara 

1979, s. 454 
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üstünlük, aynı zamanda bu lafızları içeren ayetler arasındaki açıklık ve delaleti 

bakımından fark, derece veya üstünlüktür. 

Bir metin içerisinde lafzın delalete açık, bir karineye kapalı ve açıklık 

bakımından da bir karineye, tevil ve tahsis ihtimaline ihtiyaç duyması yönünden 

lafızların arasında bir farklılık doğmaktadır. Böylelikle metinde anlamının açıklık ve 

delaleti bakımından lafızlar arasında bir üstünlük sözkonusu olduğu söylenebilir. 

 

 

2.2. Manaya Delaletinin Kapalılığı Bakımından Kur’an Lafızları 

Manaya delaleti kapalı olan lafızlar hafi, müĢkil, mücmel ve müteĢabih olma 

üzere dörde ayrılır. 

a. Hafi; delaleti açık olmayan ve araĢtırılmaya ihtiyaç duyan lafızdır. Pezdevi 

bunu Ģöyle tarif eder: “Sıygası dıĢındaki bir arız sebebiyle manası iyi anlaĢılmayan, 

ne kastedildiği kapalı olan ve araĢtırma sonucunda kavranılabilen Ģeydir”.165 Zahirin 

zıddıdır. 

2. MüĢkil; lafzındaki kapalılıktan dolayı manası kapalı olan lafızdır. Mesela, 

“ayn” kelimesi “göz” anlamına geldiği gibi “pınar” anlamında ve aynı zamanda 

“mahiyet” ve “casus” anlamlarında da kullanılır.166 Nassın zıddıdır. 

3. Mücmel; manasında bir kaç hal ve hükmü ihtiva eden, ancak bir açıklayıcı 

ile anlaĢılabilen lafızdır. Pezdevi, “Mücmel kendisinde manalar toplanan, ne 

kastedildiği ibaresinden anlaĢılmayacak derecede kapalı olan tefsir ve araĢtırmaya 

                                                        
165 Ebu Zehra, a.g.e., s. 109 

166 Ebu Zehra, a.g.e., s. 112 
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ihtiyaç duyan Ģeydir”167 der. Müfessirin zıddıdır. Mesela, namaz, zekat, hac gibi. 

Bunları Sünnet hem fiili, hem de kavli bir Ģekilde açıklamıĢtır. 

4. MüteĢabih; manası kapalı olan, anlaĢılması için hiçbir yol bulunmayan ve 

manası Allah‟a havale edilen lafızdır. Muhkemin zıddıdır. MüteĢabih anlamı kapalı 

olan, kapalılığını izale edecek karine bulunmayan lafızdır. Kendileriyle amel 

edilmez.168 Örnek olarak hece harflerini gösterebiliriz. 

Manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar kendi aralarında birbirinden 

üstünlük arzetmektedir. Manaya delaletinin açıklığı bakımından lafızların kendi 

aralarında derece yönünden birbirinden üstün yönleri olduğu gibi, manası kapalı olan 

bu lafızların da kendi aralarında üstünlükleri vardır. Manasının açıklığı bakımından 

müĢkil müteĢabihten, mücmelin ise bu ikisinden de üstün dereceye sahiptir. Hafi ise 

manasının açıklığı yönünden bu üçünden de üstün dereceye sahiptir. 

Manaya delaletinin açıklığı ve kapalılığı bakımından lafızların birbirine 

üstünlükleri yönünden bu lafızlar metnin anlaĢılmasında kendi aralarında bir farklılık 

arzetmektedir. Bilindiği gibi, bazı metinler anlam ve delaleti bakımında açık olup, 

manası kapalı olan bazı metinlerin anlaĢılmasında büyük rol oynamaktadır. Fakat 

bazı ayetler vardır ki, anlaĢılması güçtür, manası Allah‟a havale edilmiĢtir. Harici bir 

karineye ihtiyaç duymadan anlaĢılan ayetler kapalı olandan daha üstündür diyebiliriz.  

Ayrıca manası açık olan ayetler manası kapalı olan ayetleri açıklayıcı özelliğe 

sahiptir. Manasının açıklığı bakımından lafızlar manası kapalı olan lafızlardan bir 

çok yönden üstün ve derece açısından daha kuvvetlidir. Çünkü delaleti bakımından 

                                                        
167 Kara, Necati, Kur’an-Sünnet Bütünlüğü, Ġhtar Yayınları, 2. Baskı, Ġstanbul 1999, s. 74 

168 Zeydan, a.g.e., s. 464-465 
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açık olan lafızlar anlaĢılması zor olan veya manası kapalı olan bazı ayetlerin 

anlaĢılması açısından ayrıca önem arz eder. 

Muhatabı tarafından metnin veya lafzın hakiki manasının açık ve anlaĢılır 

olması Ģahsı her türlü çeliĢkiye düĢürmemesini sağlar. Pasajın anlamının kapalı 

olması insanın kastedilen mananın dıĢına çıkmasına neden olur. Dolayısıyla birbirine 

uymayan farklı düĢünceler ortaya çıkar. Muhatabı çeliĢkiye götürür. Bundan dolayı 

anlamı açık olan lafız veya metin kapalı olandan üstündür. 

 

 

C. İşlevsellik Açıdan Üstünlük 

Kur‟an‟da nasih ve mensuh, amm ve hass, mutlak ve mukayyed konularında 

ayetler arasında iĢlevsellik yönden üstünlüğün olabileceği görülmektedir. Bunu 

baĢlıklar altında teker teker incelemeye çalıĢacağız. 

  

 

1. Nasih ve Mensuh 

Tefsir metodolojisinde nesh meselesi son derece karmaĢık bir konudur.169 

Nasih ve mensuh konusu üzerinde günümüzde de bilginler arasında bir fikir birliği 

sağlanmamıĢtır. Nasih ve mensuh ayetler arasında faziletin olup olmaması konusuna 

girmeden önce bu kelimelerin sözlük ve terim manaları üzerinde kısaca durmak 

istiyoruz. 

                                                        
169 Ġbn Kesir, a.g.e., C. I, s. 385 
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Nesih sözcüğü “nsh” kökünden mastar olup, “gidermek, yok etmek, iptal 

etmek” manalarına gelmektedir.170 Terim olarak çeĢitli manalarda kullanılmaktadır. 

a. “Nakl” (aktarma) manasına gelir. Bir halden diğer bir hale taĢımak, 

giderme, tebdil ve tağyir gibi çeĢitli manalarda kullanılır.171 

b. “Ġzale” (giderme) manasına gelir.172 Allah bu manayı Hac süresinin 52. 

ayetinde ifade eder. 

c. Tebdil ve tağyir manasına gelir. Bir nesneyi bir halden farklı diğer bir hale 

sokmak, yerine baĢkasını koymak demektir.173 

Gerek sahabi, gerek Peygamberin koyduğu hükümlerde bunun icra edildiği 

bilinmemektedir. Nasih ile ilgili tarifin tabiun döneminde yapıldığı sanılmaktadır. 

Daha sonraki dönemlerde “nesih”le ilgili birçok tarif yapılmıĢtır. Bunlardan 

bazılarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

1. Nesh; bir ayetin hükmünün daha sonradan nazil olan ayetle kaldırılmasıdır. 

2. ġer‟î bir hükmün, Ģer‟i bir delille kaldırılmasıdır. 

3. ġer‟i bir hükmün sona erdiğini Allah‟ın kullarına bildirmesidir.174 

Bu tariflerde lafızlar değiĢik olsa da, netice aynıdır. Kuran-ı Kerimdeki 

hükmü kaldırılmıĢ ayete mensuh, hükmü kaldıran ayete de nasih adı verilmektedir. 

Nesihle ilgili bazı ayetlerden175 kelimenin lügat manasını görmek mümkündür. 

                                                        
170 Ġbn Mansur, a.g.e., III, s. 61 

171 Ġbn Mansur, a.g.e., III, s. 61 

172 ZerkeĢi, a.g.e., C. II, s. 29 

173 ZerkeĢi, a.g.e., II, s. 29 

174 Cerrahoğlu, Ġsmail, Tefsir Usulü, TDV Yayınları, 11. Baskı, Ankara 1997, s. 122 

175 Bakara 2/106; Nahl, 16/101; Hacc, 22/52; Rad, 13/39 
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ġeriatlar (ilahi dinler) arasında nasih olgusunun bulunduğunu genellikle tüm 

Ġslam bilginleri görüĢ birliği ile kabul etmektedirler. Fakat bir Ģeriat içerisinde nesih 

var mıdır? Allah Teala insanlığı ıslah etmek, onlara hidayet yolunu göstermek için 

yeni Ģeriat gönderdiği zaman, getirdiği hükümlerden biri veya bir kaçı bazı 

hükümlerle nesih edilmiĢ midir? Bununla ilgili bilgileri Kur‟an‟dan ve Sünnetten 

görmek mümkün müdür? Bu konular üzerinde alimler arasında ihtilaf bulunmaktadır. 

Tarihte Kur‟an‟da neshin bulunduğu fikri, Hicretin ilk yüzyılı sonlarına doğru 

ortaya çıkmıĢ olduğu belirtilmektedir. Çünkü bu düĢünce ilk fıkıh ekollerinde 

bulunmaktadır. Sonraki dönemlerde bu konu üzerinde birçok müstakil eser 

yazılmıĢtır. Bu eserlerde nasih ve mensuh ayetlerinin öğrenilmesi gerekliliğini 

vurgulayan sahabilere atfedilen birçok rivayete de rastlanmaktadır.176 Ama sahabilere 

atfedilen bu bilgilerin sahih olup olmaması konusunda da ihtilaflar doğmuĢ olduğu 

bilinmektedir. Nesh konusunu farklı Ģekilde anlayanlar da olmuĢtur. Mesela, bir 

ayetin diğer bir ayetle tahsisi gibi. Suyutî bu konuda çalıĢmaların sayısız olduğunu 

söylerken177, Ġbn Nedim de on sekize yakın eserin yazıldığından söz etmiĢtir.178 

Bilginler, nesh konusunda neshi reddedenler ve neshi kabul edenler olarak iki 

gruba ayrılmaktadır. Konunun daha iyi anlaĢılması için neshi reddedenler ile kabul 

edenler hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır.  

Neshi inkar edenlerin baĢında el-Isfahani gelmektedir. O delil olarak Ģunları 

ileri sürer: “Bakara suresinin 106. ayetin ihtiva ettiği mana eski dinleri kapsar”179 ve 

                                                        
176 Hasan, Ahmad, “Nesh Teorisi”, İslam Araştırmalar Dergisi, trc. Mehmet Paçacı, S. 4, Nisan-

1987, s. 107 

177 Suyuti, a.g.e., II, s.22-23; Hasan, Ahmad, a.g..m., s. 107 

178 Hasan, a.g.m., s. 107 

179 Razi, a.g.e., III, s. 229 
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“... O (Kur‟an) çok Ģerefli bir kitaptır. Ona ne önünden, ne de ardından batıl 

yaklaĢmaz...”180 ayetlerini delil olarak alır ve Kur‟an‟da neshin olamayacağını söyler. 

Bakara suresinin 106. ve Nahl süresinin 101. ayetlerini neshe delil kabul etmeyip, 

eski dinlerin neshiyle ilgili olarak kabul eder.181 

Kur‟an‟da neshin vaki olduğunu savunanlar; “Kur‟an‟da nasih ve mensuh 

ayetleri vardır, hatta olması gereklidir. Çünkü zaman ve mekanın değiĢmesiyle 

ahkamda da değiĢikliğin olması bir gerçektir” görüĢünü ileri sürerler.182 

Bazı Ġslam bilginleri bazı ayetlerin önceki ilahi hükümleri nesh ettiğini kabul 

etmektedirler. Fakat Kur‟an‟da kendinden önce inen ayetlerin hükümlerini 

kaldırması konusunda görüĢ ayrılığına düĢmüĢlerdir. 

Nesh teorisinin temeli kabul edilen üç ayetin mealleri üzerinde düĢünülmesi 

konunun daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlayacaktır. Bu ayetler Ģöyledir: “Bir ayetin 

hükmünü yürürlükten kaldırdığımızda veya unutturduğumuzda, onun yerine daha 

iyisini veya onun benzerini getiririz.”183 “Biz bir ayeti başka bir ayetle tebdil 

ettiğimiz zaman ki- Allah indirdiğini çok iyi bilir-Şöyle dediler: Sen gerçek bir 

iftiracısın. Halbuki onların çoğu bilmezler.”184 “Allah istediğini kaldırır, istediğini 

sabit kılar. Ana kitap onun yanındadır.”185 Bu ayet neshe delalet ettiğini bir çok 

bilgin kabul etmiĢtir. Mucahid ve Katade‟de değerlendirmelerinde sözkonusu bu, 

                                                        
180 Fussilet, 41/41-42 

181 Razi, a.g.e., III, s. 229 

182 Bkz: Yazır, a.g.e., I, s. 380; Ġbn Kesir, a.g.e., III, s. 201 

183 Bakara, 2/106 

184 Nahl, 16/101 

185 Rad, 13/39 
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ayetlerin nesh‟in varlığına iĢaret ettiğini belirtmektedir. M. Hamdi Yazır da bu 

görüĢü benimsemektedir. 

ĠĢlevsellik yönden Kur‟an‟da neshin vaki olmasıyla birlikte mensuh ve nesih 

ayetlerin arasında bir farklılığın olduğu gözükmektedir. 

Nesh konusu ile ilgili ““Bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırdığımızda 

veya unutturduğumuzda, onun yerine daha iyisini veya onun benzerini getiririz” 

ayeti değerlendirildiğinde Kur‟an‟ın ancak Kur‟anla nesih edileceğini, Kur‟an‟dan 

daha hayırlı olan yine Kur‟an olacağı bazı bilginler tarafından ileri sürülmektedir.186 

M. Hamdi Yazır nesh konusunda ilk inen ayetin mensuh, sonra inen ayetin ise 

nasih olduğunu belirtmektedir. Ona göre ayetin nesh ediliĢi bilgisizlik değil, Allah‟ın 

ilim ve hikmetindendir. Mensuh ayet de, nasih ayet de bir ilahi hikmet ve kullarının 

menfaatleri üzere indirilmiĢtir. Bir zaman için faydalı olan, baĢka bir zaman için 

zararlı olabileceği gibi zararlı olan baĢka bir zaman faydalı olabilmektedir. O, Kur‟an 

hakikatini, nesih ve değiĢtirilmesini bir fayda ve hikmet olarak algılamaktadır.187 Bir 

ayetin hükmünün nesh edilip tilavetinin baki kalması, onun iĢlevselliğini ve faydadan 

yoksun olduğunu gösterir.188 Böylelikle nasih ayetlerin mensuh ayetlere göre faydalı, 

iĢlevsellik açısından da üstün olduğu söylenebilir. 

Abdullah b. Abbas bunu “Size fayda bakımından daha iyisini ve daha 

yumuĢak olanın ve benzerini getiririz” Ģeklinde açıklamaktadır. Katade: “Size daha 

hafifini, daha merhametlisini, içinde emir ve yasaklar bulunanları ve benzerini 

getiririz” Ģeklinde yorumlamaktadır. Suddi ise, bunu daha değiĢik bir Ģekilde dile 

                                                        
186 Suyuti, a.g.e., II, s. 21 

187 Yazır, a.g.e., V, s. 259 

188 Sönmezsoy, Selahettin, Kur’an ve Oriyantalistler, Fecr Yayınları, Ankara 1998, s. 306 
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getirmekte ve Ģöyle yorum yapmaktadır: “Nesh ettiğimizden daha hayırlısını veya 

neshetmeyip bıraktığımızın benzerini getiririz.”189 

Taberi ise bu ayetin manasını Ģu Ģekilde izah etmenin daha doğru olduğunu 

söylemiĢtir: “Biz bir ayetin hükmünü değiĢtirir isek veya değiĢtirmez hükmünü 

aynen bırakacak olursak, hükmünü değiĢtirdiğimiz ayetten, gelecekte daha hayırlı 

olacak olanını veya değiĢtirdiğimizin külfet ve sevap bakımından aynısını 

getiririz.”190 

Taberi ayetlerin hükümlerinin kaldırılmasının çeĢitlerini Ģöyle sıralamaktadır: 

1. Dünya hayatı bakımından zor görülen hükmün kaldırılıp yerine kolay 

hükmün getirilmesidir. Mesela, gece namazın farz oluĢunun kaldırılması gibi.  

2. Dünya hayatı yönünden kolay hükmün kaldırılıp zor hükmün 

getirilmesidir. Müminler için gelecek açısından daha hayırlıdır. Mesela, sayılı 

günlerde oruç tutmanın kaldırılıp yerine Ramazan orucunu tutmanın farz kılınması 

gibi. Kur‟an‟da: “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı)...”191 

buyrulmaktadır. Birçok müfessir bu ayette Medine‟ye hicretin ilk zamanlarında ayda 

üç gün, aĢure oruç tutmak ve bir de nafile oruç olmak üzere emredilen ilk oruç ile 

ilgili beyan ettiğini söylemektedirler. Bir buçuk yıl sonra ġaban ayının onunda sayılı 

günlerin, ilk oruç hakkında olduğu ve bunun “Ey iman edenler! Oruç sizden 

öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı...”192 ayetiyle nesh edildiği görüĢü 

bazı bilginlerce ileri sürülmüĢtür. Taberi de bu görüĢtedir. 

                                                        
189 Taberi, a.g.e., I, s. 289 

190 Taberi, a.g.e., I, s. 300 

191 Bakara, 2/184 

192 Bakara, 2/183 
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3. Zorluk ve kolaylık bakımından aynı olan hükmün kaldırılmasıdır. Kıblenin 

değiĢtirilmesi gibi. Bu hükmün değiĢtirilmesiyle külfet ve sevabı aynıdır.193 

“Ondan daha hayırlısını yahut dengini getiririz” ifadesi hüküm bakımından 

mükelleflerin menfaatine yararlı olanı Ģeklinde açıklanmaktadır. Ali Ġbn Talha‟nın 

Abbas‟tan naklettiğine göre “Ondan daha hayırlısı” ifadesi, menfaat açısından 

beĢeriyet için daha hayırlısı ve uygun olanıdır Ģeklinde açıklanmıĢtır.194 “Daha 

hayırlısı” ifadesi ile kastedilen Ģey çok sevap kazandıracak hükmün gelmesi veya 

önceki hükmün hafifletilmesi olarak algılanmıĢtır.195 

Cumhura göre mensuh ayetin tilavetiyle Yüce Allah‟a ibadet edilir ve 

Ġslam‟ın evvelinde maslahata ve Müslümanların haline uygun olan bir hükmeden, her 

zaman ve mekanda maslahata uygun gelecek bir hükme geçmekle Allah‟ın nimeti 

zikir olunup hatırlanır. Çünkü hüküm ancak kendisinden daha üstün olanı ile nesh 

edilir.196 

Bakara suresinin 106. ayetine göre, gerçekten Kur‟an‟da hükmü kalkmıĢ, yani 

mensuh ayetten nasih ayetin iĢlevsel yönden tereddütsüz üstünlük arzettiği 

gözükmektedir. ĠĢlevsel açıdan nesh eden ayetler hükmü ortadan kalkmıĢ olan 

mensuh ayetlerden daha üstündür. Çünkü kendi hikmetini, değerini ve hükmünü 

kaybetmeyen Ģey, hükmü kalkmıĢ, değersiz ve hikmetsiz olandan üstündür. Yani 

yürürlükten kalkmıĢ kanunun bir maddesi gibidir. Çünkü külli ayetlerin (mensuh) 

muhatapları ilgilendiren yönü sadece onların Kur‟an‟da yer almasından öteye 

gitmemektedir. Fiili olarak mensuh ayetler Kur‟an‟ın muhataplarını doğrudan 

                                                        
193 GeniĢ bilgi için bkz. : Taberi, a.g.e., I, s. 300 ; Razi, a.g.e., C.III, s. 312 

194 Ġbn Kesir, a.g.e., II, s. 488 

195 Bkz: Razi, a.g.e., III, s. 312 

196 Sofuoğlu, Mehmet, Tefsire GiriĢ, Çağrı Yayınları, Ġstanbul 1981, s. 205 
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ilgilendirme imkanını kaybetmektedir. Bu durumda nasih ayetle mensuh ayetler 

arasında iĢlevsellik açısından bir farklılık doğmaktadır. Bu farklılık üstünlük olarak 

algılanabilmektedir. Görülen o ki, mensuh ayetle iman edilmekte, amel edilmemekte, 

nasih ayetle ise hem iman, hem de amel edilmektedir. Netice olarak bir ayetin 

hükmünün nesh edilip tilavetini baki kılması onun iĢlevsizliğini ve faydadan yoksun 

olduğunu gösterilmektedir. 

 

 

2. Umum ve Husus (Genellik ve Özellik) 

Kuran Arapça beyan üslubunda, hitabı renklendirmede, gayeleri açıklamada 

lügat kuvvetine ve zenginliğine sahiptir. Kur‟an metnini anlamak ve delaletini açığa 

çıkarmak için metnin nüzul sebeplerini bilmek gerekmektedir. Ġbn Teymiyye “Ayetin 

nüzul sebebinin bilinmesi, onun anlaĢılmasında önemlidir. Nüzul sebebinin 

bilinmesi, sonucun bilinmesini sağlar” demiĢtir.197 Bilginlerin çoğu da bu 

görüĢtedirler. Ayetler mevcut birtakım olaylar üzerine inmiĢtir. Kur‟an‟da bazı 

metinler benzer olan bir takım olaylara uyarlanabilen genel hükmü ifade etse de, 

bazıları indiği olayla iliĢkisini sürdürmekte ve ondan kopmamaktadır. GeçmiĢte 

bilginler bilincinde, Kur‟an‟ın “bütüncül karakterli bir metin” olarak algılandığını 

vurgulamıĢlardır.198 Bilginler, her ne kadar ayet tek bir insana hitap edilerek, özel bir 

sebebe binaen inmiĢ olsa da, anlam bakımından bu özel sebebi aĢtığını 

söylemektedirler. Fakat bilginler metnin delaleti bağlamında “lafzın genel oluĢuna 

mı yoksa sebebin özel oluĢuna mı itibar edileceği” noktasında fikir ayrılığına 

                                                        
197 ZerkeĢi, el-Burhan, I, s. 23  

198 Bkz; Ebu Zeyd, a.g.e., s. 237 
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düĢmektedirler. Bazı metinler genel hükmü ifade ederek iniĢ sebebini teĢkil eden 

„özel‟ olayı aĢsa da, bazıları iniĢ sebebiyle iliĢkisini sürdürmekte ve 

kopmamaktadır.199 Aynı zamanda özel olayları aĢan göstergelere tanık olduğumuz 

gibi bu olaylara göndermede bulunan ve bunların ötesine geçmeyen göstergelere de 

rastlanmaktadır.200 Metinde lafzın anlamının genel veya özel oluĢu, metinler arasında 

farklılık yaratabilmektedir. Konunun açıklık kazanması için amm ve hususun sözlük 

anlamları üzerinde durmak gerekmektedir. 

Amm, bir va‟z ile bir çok Ģeye delalet eden genel lafızdır. Mesela, “en-nâs- 

insanlar” sözü amm lafız olup, sözün ilk konuluĢu ve kullanılıĢı bakımından elveriĢli 

olan herkese delalet eder.201 

Hass ise sözlükte “ tek kalmak, ayrılmak, temyiz etmek, tahsis etmek, birini 

diğerinden üstün tutmak” manasına gelen hass (husus) kökünden türemiĢtir. Usulü-

Fıkıh terimi olarak tek manaya veya sınırlı sayıdaki fertlere delalet eden, va‟z edilen 

lafızdır.202 Mesela, özel isimler, cins isimleri, mana  isimleri hepsi hass lafızdır.203 

Mesela “ey Musa” gibi. Debusi, Pezdevi ve Serahsi gibi Hanefi usulcüleri, 

kelimelerin va‟z olunduğu mana bakımından taksimini “lafızların nazmın veya 

hitabın ifade ettiği fertleri kapsaması” baĢlığı altında incelemiĢlerdir.204 Pezdevi, 

hassın anlamı zihinsel ve zihin dıĢı, tikel (cuz‟i) ve tümel (kulli) olabilir demiĢtir. 205 

                                                        
199 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 237 

200 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 137 

201 Ebu Zehra, a.g.e., s. 136 

202 Ebu Zehra, a.g.e., s. 136 

203 ġa‟ban, a.g.e., s. 311 

204 Koca, Ferhat, “Has”,  ĠA, TDV Yay., XVI, Ġstanbul 1997, s. 264 

205 Koca, Ferhat, a.g.m., XVI, s. 265 
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Fıkıhçılar ve usulcüler sebebin özel oluĢundan çok lafzın genel oluĢu 

üzerinde durmuĢlardır. Böylece Kur‟an metninin delaleti özel olaylar çerçevesinde 

kalmamıĢ, bunun ötesinde buna benzer olaylara da uyarlanmıĢtır. Sahabiler ve birçok 

bilgin bazı konularda özel sebeplere binaen inen ayetlerin genel olduğunu 

vurgulamıĢlardır. Muhammed b. Ka‟b: “Ayet bir tek kiĢi hakkında iner, fakat daha 

sonra herkesi kapsar” görüĢünü dile getirmiĢtir.206 

Hususi ayet tek ferde va‟z edilmiĢ ise de, tüm fertleri içine alır. Burada 

genellik-özellik konusunun metnin delaleti ve iĢlevsel açısından farklı konumlarda 

olduğu tabiidir. Genellik ve özellik anlamını ifade eden lafızların metindeki iĢlevsel 

durumu nasıldır? Bu iki anlamın metindeki delaleti bakımından konumu üzerinde 

durmak istiyoruz. Bu konu üzerinde daha çok usulcüler ısrarla durmuĢlardır. 

Bilginlerin çoğunluğu ammın Ģamil olan Ģeye delaleti konusunda ittifak 

etmiĢler. Fakat ammın delaletin katî veya zannî oluĢunda ihtilafa düĢmüĢlerdir.207 Bu 

konu üzerinde Hanefiye göre, hassın da, ammın da delaleti katîdir.208 Maliki, ġafii ve 

Hanbelilere göre ise, hass delaleti bakımından katîdir. Amm ise zannidir.209 

Fakihlerin cumhuruna göre hassın delaleti katîdir. Hass olan lafız açıktır. 

AnlaĢılmasında bir güçlük bulunmaz. Hassın va‟z olunduğu manaya katî/ kesin bir 

Ģekilde delalet ettiğini ve aksine delili olmadıkça va‟z olunduğu manadan baĢkasına 

çekilmeyeceğini bilginler hiç tartıĢmasız kabul etmiĢlerdir.210 Mesela, “Allah, kasıtsız 

olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek 

                                                        
206 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 238 

207 Ebu Zehra, a.g.e., s. 140 

208 Atar, Fahrettin, Fıkıh Usûlü, Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1988, s. 190 

209 Atar, Fahrettin, a.g.e., s. 191 

210 ġa‟ban, a.g.e., s. 311-312 
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yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiğiniz 

yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir 

köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz 

takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size 

ayetlerini açıklıyor, umulur ki şükredersiniz!”211 ayetinde geçen “aĢere” (on), 

“selase” (üç) lafızları hasstır ve delaleti bakımından katîdir. Bundan dolayı 

konulduğu manaya katî olarak delalet eder.212 Bu konuda usulcüler görüĢ birliği 

içindedirler. Çünkü tüm cumhura göre hass, delaleti bakımından katîdir. Hassın 

delaletinin katîliği delile dayanan bir ihtimalin bulunmadığı manasındadır. Kendi 

va‟z olunduğu manadan baĢka bir mana da kast edilmiĢ olabilir. Fakat bu ihtimali 

gösteren bir delil olmayınca hassın katîliğine tesir edemez.213 

Umum konusunda fıkıhçılar ve usulcüler ihtilafa düĢmüĢler. Hanefilere göre 

ammın delaleti katî, diğerlerine göre de zannidir. Metinde, usulcülerin bu iki lafzın 

delaletini farklı Ģekillere yormalarının çeĢitli sebepleri vardır. 

Bilindiği gibi Hanefiler hassın da, ammın da delaletinin katî olduğunu 

belirtmektedir. Aynı zamanda hass ile amm katî olduğuna göre beyan edilmek için 

biri diğerine muhtaç değildir. Eğer amm olanla hass olan metnin iniĢ zamanları aynı 

ise hass ammı tahsis eder.214 

Hanefiler tahsis olunan ammın baki kalan fertlerine delaleti katî değil, zanni 

olduğunu ileri sürerler. Mesela, müĢriklerin tamamının öldürülmesi ile ilgili ayet215 

                                                        
211 Al-i Ġmran, 5/89 

212 Atar, a.g.e., s. 174 

213 ġa‟ban, a.g.e., s. 312 

214 Ebu Zehra, a.g.e., s. 144 

215 Tevbe, 9/5 
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umumidir ve tüm müĢrik muharipleri içine almaktadır. Ancak baĢka bir ayette216 

kendileriyle antlaĢma yapılan müĢriklerin öldürülmemesi istenmektedir. Görüldüğü 

gibi birinci ayeti ikinci ayet tahsis etmektedir. 

Cumhura göre tahsise uğrayan umumla tahsise uğramayan umumun delalet i 

zannidir. Umumun kapsamı dahilindeki fertlerin her birine delaleti hususunda 

tereddüt ve ihtimalin bulunduğu görülmektedir. Demek ihtimalin ve tereddüt bulunan 

yerde katîlikten söz edilemez.217 

Maliki, ġafii ve Hanbelilere göre tahsisten önce de sonra da olsa âmm, içine 

aldığı fertlerin tamamına katî değil, zannî olarak delalet eder. Tahsis edilen ve tahsis 

edilmesi mümkün olan amm‟ın bütün fertlerine delaleti katî denemez.218 

Cumhur, hassı daha kuvvetli ve delaleti katî bir delil, amm ise ihtimalli bir 

delil olduğu için hassı ve ammı kuvvet bakımından birbirine denk olarak kabul 

etmezler. Eğer hass amm ile aynı zamanda varit olmuĢ ise ammı tahsis eder. 

Sonradan gelmiĢ ise ammı nesheder.219 

Cumhura göre umumun delaleti bakımından katî değil, zanni olduğu görüĢü 

öne çıkmaktadır. Burada hassın umumu açıklayıcı özelliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Hanefi mezhebinin dıĢındakiler hass ile amm aynı konuda gelmiĢse, 

hassın ammı beyan edeceği görüĢünü savunmaktadır.220 Buna göre âmm zahir 

                                                        
216 Tevbe, 9/7 

217 ġa‟ban, a.g.e., s. 354 

218 Atar, a.g.e., s. 191 

219 el-Baci, Ebu‟l-Velid Suleyman b. Halef b. Said, İhkamu’l-Fusul fi İhakmu’l-Usul, thk. 

Abdülmecid et-Türki, Beyrut 1986, s. 256 

220 Atar, a.g.e., s. 193 
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kabilinde olup beyana muhtaç bulunmakta, özel bir delili bulununcaya kadar ammın 

icabına göre amel edilmektedir.221 

Hass delaleti bakımından katî olduğu için amm‟ın delaletinden daha kuvvetli 

ve aynı zamanda sarih ve ihtimali daha azdır. Diğer yandan ammın tahsis edilme 

ihtimali daha yüksektir.222 Dolayısıyla hass dıĢarıdan bir karineye muhtaç olmayan, 

açık lafızdır. Amm ise açıklamaya muhtaç olan lafızdır. Sonuçta, hass ile amm 

arasında iĢlevsel açıdan bir farklılık vardır. Cumhura göre hass delalet bakımından 

katî, bir karineye ihtiyaç duymayan ve manası açık olandır. Amm ise bir karineye 

ihtiyaç duyan ve her zaman için manası açık olmayan lafızdır. Burada hass ammı 

açıklamaktadır. Hass ammdan daha iĢlevsel bir konuma sahiptir. ĠĢlevsellik yönden 

husus ifade eden ayetler umum teĢkil eden ayetlere üstünlük arz etmektedir. Çünkü 

hususi ayetler umumi ayetleri açıklamaktadır. Hususi ayetlerin umumi ayetlerden 

üstünlük arzetmesinin sebebi ise; hassın hem anlam hem de delaleti bakımından açık 

olması, bir karineye ihtiyaç duymaması; ammın ise anlamının kapalı, bir karineye 

ihtiyaç duyması ve delaletinin zanni olmasıdır. 

Cumhura göre, ya hass ile amm aynı zamanda ya da hass önce amm sonra 

veya amm önce hass sonra gelirse hass ammı tahsis eder.223 

Gazali, tercihe yarayan bir delil ortaya çıkmadığı halde birinin diğerini beyan, 

yani tahsis edeceğini ileri sürmüĢtür. Ancak beyan edebilmek için bir delile ihtiyaç 

vardır.224 Burada iki delilden birinin “husus” ifade etmesi kendisinin iĢlevsel yönden 

diğerinden üstün olduğunu göstermektedir. Bu konunun daha iyi anlaĢılması ise 

                                                        
221 Ebu Zehra, a.g.e., s. 144 

222 Koca, Ferhat, İslam Hukuk Metodolojisinde Tahsis, TDV Yayınları, Ġstanbul 1996, s. 385 

223 Koca, a.g.e., s. 342 

224 Koca, a.g.e., s. 345 
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nüzûl-sebebinin önemini arttırmaktadır. Çünkü ayet insanlara bir sebepten dolayı 

inmiĢse, bu ayet tek bir ferde gelir ve tüm insanı kapsar. Çünkü ayet bir insanın 

yaptığı iĢin yanlıĢ veya doğru olduğunu belirtmek için iner ve bu fertlerin durumuna 

benzer olan diğer insanları da kapsar. Buradan husus ifade eden ayet aynı konudaki 

diğer umumi metni beyan etmektedir. Sözün geliĢi, “sürücü öldü” ifadesinde, bu 

ibare gerçekle hiç örtüĢmez. Çünkü sürücü ölümü kendi kendine 

gerçekleĢtirmemiĢtir. Bir Ģeye çarparak ölmüĢtür. Bu ifade milyonlarca buna benzer 

olayları ifade etmede elveriĢlidir. 

Netice olarak hassın iĢlevsel açıdan umumdan üstün olduğu 

söylenebilmektedir. 

 

 

3. Mutlak ve Mukayyed 

Kur‟an‟ın bazı metinler genel delalete sahip olduğunda, diğer metinleri bu 

genel delaleti sınırlamaktadır. BaĢka bir ifadeyle mutlak olan bir ifadeyi kayıtlayan 

bir unsur baĢka bir metinde geçebilmektedir. Yani Kur‟an metinlerinde, mutlak 

olarak gelen bir ayeti, baĢka bir ayet kayıtlayabilmektedir.225 

Mutlak; salıvermek, kesin, kati, tam ve eksiksiz anlamındadır.226 Mutlak; 

teklik, çokluk veya vasıf gibi Ģeylere bakılmaksızın vaz edildiği manaya delalet eden 

lafızdır. BaĢka bir ifadeyle mutlak yalnız mahiyete delalet eder.227 ġevkani‟nin iĢaret 

ettiği gibi amm ile mutlak arasındaki fark, amm; fertlerin tamamını birden kapsar, 

                                                        
225 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 261 

226 Ayverdi, Ġlhan, Misalli Türkçe Sözlük, Kubbealtı Lugatı Yay., Ġstanbul 2005, s. 1043 

227 Ebu Zehra, a.g.e., s. 169 
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mutlak ise bütün fertleri değil teker teker ve bir defada yalnızca bir ferdi içine alır.228 

Mesela, “köle azad etmek” sözünde tüm köleleri kapsaması umum ise, belirli bir 

kölenin ismi verilerek azad edilmesi durumu mutlaktır. 

Mukayyed; kayıtlı, sınırlı ve önem vermek anlamındadır.229 Mukayyed, bir 

ferdi veya fertleri göstermekle birlikte kendisinin her hangi bir sıfatla kayıtlandığına 

dair bir delil bulunan lafızdır.230 BaĢka bir ifadeyle mukayyed mahiyete delalet 

eder.231 Mesela, “mü‟min köle azad etmek” metnindeki köle, müminlik vasfıyla 

mukayyeddir. 

Mutlak ve mukayyed ile ilgili kısa bir bilgi sunduktan sonra bu ikisinin 

arasında bir fark olduğu görülmektedir. 

Mutlak nitelikli bir hükmü içeren metnin ifade ettiği anlam, aynı meseleyi 

içeren mukayyed bir metinle karĢılaĢtırıldığı zaman açıklık kazanır.232 Böyle olunca 

mutlak kendisini kayıtlayan mukayyed karĢısında zahiri terkedilmiĢ bir nass 

olmaktadır. Kendisini kayıtlayan nass karĢısında hiçbir anlam ifade etmemektedir.233 

Nassta mutlak olarak gelen bir lafız, nassın baĢka bir yerinde mukayyed 

olarak gelmemiĢse, o zaman mutlak haline göre amel edilmektedir. Eğer bir nassta 

                                                        
228 ġevkani, Muhammed b. Ali b. Muhammed, İrşadul-Fuhul ila Tahkiki’l-Hak min İlmi’l-Usul, 

NĢr. Daaru‟l-Ma‟rife, Beyrut ts., s. 114 

229 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, C. II, s. 1023 

230 ġa‟ban, a.g.e., s. 147 

231 Ebu Zehra, a.g.e., s. 169 

232 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 263 

233 ġatibi, el-Muvafakat, III, s. 102 
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mukayyed olarak gelen bir lafız, nassın baĢka bir yerinde mutlak olarak gelmemiĢse, 

mukayyed haline göre amel edilmektedir.234 

Bilginlerin çoğunluğuna göre konu ve hüküm aynı olursa, mutlak 

mukayyedin üzerine hamledilmektedir. Mesela, “murdar ölmüş hayvan eti, kan ve 

domuz eti... size haram kılındı”235 ayetindeki “kan” mutlak olarak zikredilmektedir. 

BaĢka bir ayette ise, “De ki, bana vahyolunanlar arasında bir kimsenin yiyeceğinden 

haram kılınmış bir şey bulmuyorum, ancak murdar ölmüş hayvan eti veya dökülmüş 

olan kan veya domuz eti... müstesnadır”236 buyrulmaktadır. Dolayısıyla bu ayette 

“dökülmüĢ olan kan” mukayyed olarak geçmektedir. Birinci ayetteki mutlak olan 

“kan” ikinci ayetteki mukayyed “kan”a hamledilmektedir.237 

Mutlak ve mukayyed arasında hüküm veya sebep bakımından bir ayrılık 

varsa ve hüküm bakımından ayrıldığı halde, sebep bakımından birleĢirse mutlak 

mukayyed üzerine hamledilmez. Bu konuda bütün cumhur ittifak etmiĢler, fakat 

sebep değiĢik, hüküm aynı olduğu halde mutlağın mukayyede hamledilip edilmemesi 

hususunda fikir ayrılığına düĢmüĢlerdir. Fakihlerin çoğunluğuna göre bu durumda 

mutlak mukayyed üzerine hamledilmiĢtir.238 

ġevkani; “Mutlak ile mukayyed arasında uygunluk bulunması halinde bu 

husus için delil getirmeye ihtiyaç da yoktur. Doğru olan mutlağın mukayyed üzerine 

hamledilmesidir”239 görüĢündedir. 

                                                        
234 ġa‟ban, a.g.e., s. 318 

235 Maide, 5/3 

236 En‟am, 6/145 

237 Ebu Zehra, a.g.e., s. 148 

238 Ebu Zehra, a.g.e., s. 148-149 

239 ġevkani, a.g.e., C. II, s. 480 
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Demek ki, hüküm aynı olduğunda mutlak mukayyede hamledilerek açıklık 

kazanmakta ve mukayyede göre amel edilmekte ve hüküm verilmektedir. 

Sonuçta burada mukayyedin mutlaktan iĢlevsel yönden üstün olduğu fikri 

ortaya çıkmaktadır. 
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İkinci Bölüm 

Ayetlerin ve Surelerin Üstünlüğü İle İlgili Görüşler 

A. Tefsir Kaynaklarında Ayetlerin Üstünlüğü İle İlgili Görüşler 

Sure ve ayetler arasında üstünlük konusu ile ilgili bilgiler ve bölümler tefsir 

kitaplarında yer almaktadır. Kur‟an‟ın fazileti yanında sure ve ayetlerin fazileti ile 

ilgili sahih hadislerin rivayet ediliĢi önem arz etmektedir. Bazı sure ve ayetlerin 

üstünlüğünden bahsedilmesi ayetler arasında üstünlüğün olduğuna iĢaret etmektedir. 

Birçok tefsir kaynağında müfessirler ve bilginler hadislere dayanarak bazı sure ve 

ayetlerin diğerlerinden üstün olduğunu ileri sürmektedir. 

Ayetler arasında efdaliyet konusunda efdaliyetin olduğunu kabul edenler ve 

kabul etmeyenler olarak iki görüĢ bulunmaktadır. Bu  konu bilginler tarafından farklı 

Ģekilde değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirmelere göre, Kur‟an, Allah kelamı olması cihetinden bir 

bütünlük arz etmektedir. Ama konuyla ilgili sahih hadislerin ve bazı delillerin olması 

değiĢik fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ebu Hasan el-EĢari, Kadi Ebu 

Bekr el-Bakıllani ve Ġbnu Hibban gibi bilginler ayetler ve sureler arasında bir 

üstünlüğün olmadığı görüĢünü belirtmektedir. Ġbn Hibban ayet ve surelerin birbirine 

olan üstünlüğün sadece sevapta olduğunu söylemektedir.240 Kur‟an‟ın bazısı 

bazısından üstündür, doktrinini reddederek: “Allah‟ın kelamı, tek bir hakikattir, onda 

bir kısmının diğerine göre üstünlüğü meselesi bahis konusu değildir”241 demektedir. 

Ġmam Malik, Kur‟an‟ın sure ve ayetleri arasında bir üstünlüğün olmadığını, 

üstün tutmanın hata olduğunu söylemekte ve aynı surenin tekrar tekrar okunmasını 

                                                        
240 Suyuti, el-İtkan, II, s. 156 

241 Karaçam, Ġsmail, Sonsuz Mucize Kur’an, Çağ Yay., Ġstanbul 1987, s. 176 
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mekruh saymaktadır.242 Bu bilginler hadis metninde geçen “en faziletli”, “kalbi”, 

“efendisi” ve bunun gibi ifadeler surenin sadece sevap ve ecir yönünden üstünlüğüne 

iĢaret ettiğini söylemekte, bunun yanında ayetler arasında üstünlüğün olduğunu 

savunmanın çeliĢkiye götürüleceği ileri sürülmektedir. Aynı zamanda konuyla ilgili 

hadisler sened ve metin yönünden Ģüpheli sayılmaktadır.243 Böylece bu gruptaki 

bilginler ayetler arasında efdaliyetin olmadığı görüĢünü savunmakta ve 

benimsemektedir. 

Birçok bilginin ayetler arasında efdaliyet konusuyla ilgili yorumları genellikle 

hadis üzerinden yapılmaktadır. Bazı bilginler hadisleri farklı Ģekilde algılamaktadır. 

Hadislerde geçen “üçte birine denktir”, “dörtte birine denktir” ifadelerinin sure ve 

ayetin içerdiği konu itibariyle Kur‟an‟ın üçte veya dörtte birini oluĢturduğunu 

söylemekte ve hadisten kastedilenin bu olduğunu belirtmektedirler. 

Ayetler arasında efdaliyetin olmadığını savunan bilginler hadis metinlerinin 

literal/dilsel anlamına bakılarak yorum yapıldığını, mecazi/kastedilen anlamın bu 

olmadığını düĢünmektedirler. 

Bilginlerin büyük çoğunluğu bir ayetin diğer bir ayetten, bir surenin diğer bir 

sureden üstün olduğunu ifade etmektedirler. Ġshak b. Rahaveyh, Ebu Bekir b. Arabi 

ve Gazali gibi bilginler ayet ve surelerin arasında üstünlüğün olduğunu belirten 

hadislerin zahiri manalarına bakarak üstünlüğünü kabul etmektedirler. Gazalinin 

                                                        
242 Suyuti, a.g.e., II, s. 156 ; Bilgi için bkz., Karaçam, Ġsmail, a.g.e., s. 176; Seyyid Muhammed Hakkı, 

Nazillili, Hazinetü’l-Esrar (Sırlar Hazinesi), trc. Celal Yıldırım, 2. baskı, Demir Kitabevi Yay., 

Ġstanbul 1979, s. 330 

243 Ebu Zeyd, a.g.e., s. 345 
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düĢünce sisteminde, muhtevalarının farklılığına bağlı olarak ayet ve sureler arasında 

bir üstünlük olabileceği kanaati ileri sürülmektedir.244 

Kurtubi, muhaddis ve mütekellimin görüĢünü savunarak ayet ve surelerin 

bazısının bazısından üstün olduğu da savunulmaktadır.245 

Kur‟an‟da ayet ve sureler arasında faziletin (üstünlüğün) olduğunu 

söyleyenler konuya farklı yönlerden yaklaĢmaktadır: 

Bir kısım bilginlerin, ayetler arasında üstünlüğü ecrin büyüklüğüne ve 

sevabın fazlalılığına dayandırır ve bazı ayet ve surelerin yüksek vasıfların varit 

olmasıyla nefiste meydana gelen tesir, korku, tedebbür ve tefekkür ile meydana 

geleceğini kabul etmiĢlerdir. Diğer bir kısım bilginler ise faziletin lafzın kendine raci 

olduğunu söylemiĢlerdir. Yani fazileti yüksek manalar ve onların çokluğu ile 

mukayyet olduğunu belirtmiĢlerdir.246 Ġhlas suresinin içerdiği muhtevanın Tebbet 

suresinde mevcut olmadığını görmüĢler. Böylece efdaliyyetin çoğunlukla anlam ile 

olacağını ileri sürmüĢlerdir.247 

Verilen bu bilgilerden sonra ayetleri veya sureleri birbirinden üstün kıldığı 

düĢünülen sebepler üzerinde durmak istiyoruz. Halimi, Beyhaki‟den naklen Ģunları 

aktarır: Ayet ve sureler arasındaki üstünlük, bazı sebeplere dayanır: 

a. Bir ayetle amel etmek baĢka bir ayetle amel etmekten daha hayırlıdır. Emir, 

nehiy, vad ve vaid ifade eden ayetler kısas ayetlerinden daha hayırlıdır. Çünkü 

insanlar bu ifadedeki ayetlerin hiç birinden uzak kalmaz. Fakat kıssalarda durum bu 

                                                        
244 Suyuti, a.g.e., II, s. 156 

245 Suyuti, a.g.e., II, s. 156 

246 Suyuti, a.g.e., II, s. 156-157 

247 ZerkeĢi, a.g.e., I, s. 438-439; Suyuti, a.g.e., II, s. 156 
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ayetlerdeki gibi değildir. Dini esasları yerine getirmede faydalı olan ayetler bu 

faydayı sağlayamayan ayetlerden daha hayırlıdır. 

b. Allah‟ı tüm yönüyle anlatan ayetler daha hayırlıdır. Bu gibi ayetlerin 

senaya daha layık ve kadru kıymeti daha büyük manasına geldiği anlaĢılmaktadır. 

c. „Bir surenin baĢka sureden, bir ayetin diğer bir ayetten daha hayırlıdır‟ 

demenin anlamı, daha hayırlı sayılan ayet veya surenin kıraatinde hasıl olacak 

sevabın dıĢında, acilen bir faydanın beklenilmesi ve bu ayet ve surelerin ibadet 

maksadıyla okunmasıdır. Çünkü bu gibi ayetlerde iman esaslarının esasını teĢkil eden 

Allah‟ın yüce sıfatları zikredilir. Aynı zamanda bu zikrin fazilet ve bereketinden 

dolayı nefsin huzura kavuĢmasının alametleri bulunur.248 

ġeyh Ġzzeddin b. Abdusselam, Allah‟ın kendisi hakkında sözü bir baĢka Ģey 

hakkındaki sözünden daha faziletlidir, görüĢündedir. Buna örnek olarak da, Ġhlas 

suresinin Tebbet suresinden faziletli olduğunu belirtir.249 

Ayetler ve sureler arasında üstünlüğün olduğunu savunanların bir kısmı, 

efdaliyet; ayet ve sureleri okuyanın mana üstünlüğü karĢısında infiali, haĢyeti, 

düĢünüĢ ve davranıĢı, kazanacağı sevabın büyüklüğü ve artıĢına bağlı olduğu 

görüĢündedirler.250 Buna göre bir sure diğer bir sureden efdal olabilir. Çünkü Allah 

Kur‟an‟da bir surenin kıraatini baĢka surelerin kıraatinden kat kat üstün kılmıĢ, 

sevabını diğerlerinden fazla vermiĢ olabilir. Bu durum, belli bir günde yapılan 

ibadetin diğer günlerde yapılan ibadetlerden daha hayırlı olması gibi kabul 

edilebilir.251 

                                                        
248 ZerkeĢi, a.g.e., I, s. 142; Suyuti, a.g.e., s. 157; Bkz. Yazır, a.g.e., s. 124-125 

249 Suyuti, a.g.e., II, s. 157 

250 Suyuti, a.g.e., II, s. 156-157 

251 Suyuti, a.g.e., II, s. 157 



 

 62 

Bu konuda Ġbnu‟l- Hisar, “Kur‟an‟ın bir kısmının diğer kısmından üstün 

olduğuna dair varit olan kesin beyanlarla beraber hala bu konudaki ihtilafları sayıp 

döken kimseye ĢaĢırırım”252 demektedir. 

Kur‟an‟da genel olarak efdaliyeti benimseyenler bu konuyu açıklamada farklı 

görüĢleri ileri sürmüĢlerdir. Bazıları efdaliyet; nefsin intikalleri ve yüce varlığı 

derinden algılamak ve kalbin ürperiĢi bakımından sevabın kat kat artmasıdır. 

Dolayısıyla efdaliyetin ancak mana yüceliği ve çokluğu ile olduğu 

belirtmektedirler.253 

H. Yazır, vecih bakımından efdaliyetin, bütün ayetlerin Allah kelamı olması 

bakımından taĢıdığı eĢitliğe aykırı olmadığını görüĢündedir.254 

Gazali, Kur‟an‟ın bazı bölümlerinin Allah‟ın sözü olmasına rağmen bir 

kısmının bir kısmından üstün olduğunu söyler. O, Kur‟an metnini “asıllar”, 

“ziyadeler ve “tamamlayıcılar” Ģeklinde kısımlara ayırır.255 Burada bu tasnife göre 

sıralanacak olursa “asıllar”a ma‟rifetullah, ahiret ve sıratı- müstakimi ifade eden 

ayetler girer. Gazali bu ayetler için ayetlerin en faziletlisidir, der. Gazali, insanın 

varlık gayesine en yakın olan ilmin en üstün ilim, en uzak ilim olanı ise en aĢağı ilim 

olarak sınıflandırır. O, Allah‟ın kendini bütün sıfatlarıyla anlatan ayetleri en üst 

tabakaya yerleĢtirir. Nitekim ona göre kıssalar en alt mertebededir. Gazali insanların 

kıssa ayetlere fazla ihtiyaç duymadıklarını da belirtir. 

Gazali muhtevalarının farklılığına bağlı ayet ve sureler arasında üstünlüğün 

olabileceğini de düĢünür. O, Fatihanın „Kur‟an‟ın en faziletli‟ suresi olmasını, 

                                                        
252 Seyyid Muhammed Hakkı, a.g.e., s. 331 

253 Yazır, a.g.e., X, s. 124 

254 Yazır, a.g.e., X, s. 125 

255 Gazali, Cevahiru’l-Kur’an, s. 186 
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ayetleri kısa olmasına rağmen bünyesinde sekiz ilmi barındırması Ģeklinde 

değerlendirir. Aynı zamanda çok çeĢitli manayı içerdiğini belirtir.256 Ayete‟l-

Kursi‟nin „Kur‟an‟ın efendisi‟ olması ise onun en büyük bilgiyi ihtiva etmesi ile 

açıklanır. Diğer bilgiler bu bilgiye tabiidir. Ġçeriği itibariyle bu surenin en üstün ilmi 

kendinde barındırmasıyla diğer ayetlerden üstün olduğunu gösterir.257 Gazali, diğer 

ayet ve surelerin üstünlüğü konusuna da buna benzer yaklaĢımlarda bulunmuĢtur. O, 

“Yasin Kur‟an‟ın kalbidir” ve “Ġhlas Kur‟an‟ın üçte birine denktir” gibi hadislere 

dayanarak bazı ayetlerin bazılarından üstün olduğu fikrini savunmuĢtur.258 

Razi, bütün Ģeriatların ve ibadetlerin en önemli ve Ģerefli hedefinin Allah‟ın 

zatını, sıfatlarını ve fiillerini bilmek olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla Kur‟an‟ın 

hepsi adeta “kulhuvellahu ehad” isminin kabıdır. Bundan dolayı Ġhlas suresinin 

faziletinin sözkonusu olduğunu ileri sürmektedir.259 

H. Yazır, “Fatiha, Kur‟an‟ın en faziletlisidir”, “Ayete‟l-Kursi Kur‟an‟ın 

efendisidir”, “Yasin Kur‟an‟ın kalbidir”, “Ġhlas suresi ise Kur‟an‟ın üçte birine 

denktir” gibi çeĢitli hadislerin, Kur‟an‟daki sure ve ayetlerin mutlaka en faziletli 

olduğuna delalet etmediğini, belki de faziletli olanlar arasında olduğuna delalet 

edebileceğini belirtmektedir.260 

Hadislere bakıldığında, sadece belli bazı surelerin okunmasında kat kat 

sevabın, ecrin olacağı belirtilir. Hepimizin bildiği gibi her hayırlı iĢ bir sevaptır. Yani 

mükafatı ahirette verilen bir hayırdır. Hadislerde bazı sure ve ayetlerin okunması 

                                                        
256 Gazali, a.g.e., s. 47- 49 

257 Gazali, a.g.e., s. 56-58 

258 Gazali, a.g.e., s. 59 

259 Razi, a.g.e., XXIII, s. 557-558 

260 Yazır, a.g.e., X, s. 124 
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halinde sevabın kazanılacağı, günahların affolunacağı ve her türlü kötülükten uzak 

olunacağı bahsedilir. Muhatabını düĢündüren Ģey Fatiha suresinin okunmasıyla 

kazanılan sevap ile sıradan baĢka bir surenin okunmasıyla kazanılan sevap eĢit midir, 

yoksa birinde fazlamıdır? sorusudur. Zira hadislerde bazı surelerin okunmasıyla daha 

çok ecrin ve sevabın kazanılacağı beyan edilir. Demek ki, ecir ve sevabın 

kazanılması yönünden ayet ve sureler arasında bir üstünlüğün sözkonusu olduğu 

görülür. Fakat sevap ve ecrin kazanılması için ayet ve sureleri de diğerlerinden 

ayıran bir özelliğin olması gerekir. Sure, muhatap için her zaman öğrenilmesi, amel 

ve iman edilmesini gerekli kılan bir bilgiye veya muhtevaya sahip olmalıdır. 

Böylelikle sure ve ayetler muhtevası ve anlamı ile diğer surelerden üstün olabilir 

denilebilir. 

Anlam veya sevap yönünden, ayet ve sureler arasında üstünlüğün olduğunu 

sünnette yer alan ifadeler de desteklemektedir. Ayetler arasında efdaliyetin 

olmadığını benimseyen bilginler, sözkonusu hadisleri farklı yorumlamaktadır. 

Benimseyenler ise daha farklı düĢünmektedirler. 

Hadisler ayet ve sureler arasında efdaliyetin olduğuna delalet etmesine 

rağmen delil gösterilmemekte ve ona uyulmamaktadır. Halbuki Allah Teala 

Peygambere uyulması gerektiği hususunda Kur‟an‟da Ģöyle buyurmaktadır: 

“Ey iman edenler! Allah‟a itaat ediniz ve peygambere de itaat ediniz.”261 

“Allah‟a itaat ediniz ve peygambere de itaat ediniz ve (muhalefetten) 

sakınınız.”262 

                                                        
261 Nisa, 4/59 

262 Maide, 5/92 
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“Her kim Peygambere itaat ederse muhakkak Allah Teala‟ya itaat etmiş 

olur.”263 

“Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan 

kaçının ve Allah‟tan korkun.”264 

“Hayır, Rabbin hakkı için! Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni 

hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan 

(verdiğin hükme gönül hoşluğuyla razı olup) tam anlamıyla teslim olmadıkça 

inanmış olmazlar.”265 

Bu ayetlerde belirtildiği gibi Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in hadislerine riayet 

edilmesi gerektiği ve ona aykırı bir iĢ yapmanın yanlıĢ olduğu belirtilmektedir. 

Demek ki, Kur‟an ayetleri arasında üstünlük yoktur demek Peygamberin hadisleri ile 

paralel düĢünülmemektir. 

Nasih ve mensuh konusunu ele alan Kur‟an‟ın Ģu ayetinde Allah: “Biz bir 

ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini ve 

benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir”266 buyurmaktadır. Bu 

ayette “bir ayetin hükmünü kaldırır...daha iyisini getiririz” Ģeklindeki ifadesi 

Kur‟an‟da sure ve ayetler arasında bir farklılığın olduğuna delalet etmektedir. Aynı 

zamanda bu ayet hadislerdeki sure ve ayetlerin bazısının bazısından üstün olduğu 

iddiasını pekiĢtirmektedir. “Daha iyisini getiririz” ifadesinden anlaĢılan, önceki 

ayetten üstün özelliğe sahip bir ayetin getirileceği manasıdır. Aynı zamanda, “... 

                                                        
263 Nisa, 4/80 

264 HaĢr, 59/7 

265 Nisa, 4/65 

266 Bakara, 2/106 
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Rabbinizden indirilenin en güzeline tabi olun”267 ayetinden de anlaĢıldığı kadarıyla, 

“indirilen ayetlerin en güzeline tabi olmak” demek ayetler arasında efdaliyetin 

olduğuna iĢaret ediyor Ģeklinde düĢünülmektedir. 

Bilginlerin en çok üzerinde durduğu bazı ayet ve surelerin faziletiyle ilgili 

bazı hadisler üzerinde durmakta, konunun anlaĢılır hale gelmesi için yarar 

bulunmaktadır. 

Ebu Said b. El-Mualla yoluyla rivayet edilen Ģu hadiste: “Fatiha, Kur‟an‟ın 

en yüce suresidir ve O, Seb‟ul Mesani ve Kur‟an-ı Azimdir”268 buyrulmaktadır. 

Fatiha, Kur‟an‟ın tüm özetini öz ve kısa bir Ģekilde ifade eden muhtevaya 

sahip bir suredir. Surelerin baĢı, aslı ve tohumu olmasıyla ona “umm-ana” denildiği 

bilinmektedir. Bundan dolayı bu sure Ümmü‟l-Kur‟an veya Ümmü‟l-Kitab diye 

adlandırılmaktadır. Hicr suresinde269 belirtildiği gibi Seb-i Mesani adıyla da 

adlandırılmaktadır.270 Fatiha suresinin Ümmü‟l-Kur‟an (Kur‟an‟ın anası), Ümmü‟l-

Kitap (Kitabın anası) Ģeklinde isimlendirilmesi bu surenin tüm surelerin ana kökü ve 

genel temsilcisi olduğuna iĢaret etmektedir.271 

Taberi, surenin “Fatihatu‟l-Kitap” olarak isimlendirilmesinin sebebini, 

Kur‟an‟ın baĢında yazılmasına ve namazlarda ilk okunan ayet olmasına 

bağlamaktadır.272 Maturidi, Kur‟an‟ın anahtarını teĢkil eden Fatiha suresinin içerdiği 

                                                        
267 Zümer, 39/55 

268 Buhari, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C. VI, s. 17 

269 Hicr, 15/87 

270 Genel bilgi için bkz.: Yazır, a.g.e., s. 27-29 

271 Yazır, a.g.e., I, s. 70 

272 Taberi, a.g.e., I, s. 67; Fatiha suresinin “Ümmü‟l-Kitap” denilmesi ile ilgili olarak bilgi için: Ġbn 

Kesir, Tefsir, I, s. 122; Razi, a.g.e., I, s. 245-246 
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muhteva bakımından bütün insanlar için vazgeçilmez konuma sahip olduğu görüĢünü 

savunmaktadır. Surenin muhtevasında Allah‟ı övgü, Ģan ve Ģerefle nitelemenin 

yanında O‟nun birliğinin dile getirilmesi kendisinden yardım ve hidayet talep 

edilmesinin varolduğunu belirtmektedir.273 Bununla birlikte bu sureyi diğer 

surelerden ayıran özelliklerden birinin de her derde Ģifa olması olduğu dikkat çeker. 

Hale‟i “Fevaid” adlı eserinde Cabir b. Mansur Fatiha suresinin ölüm dıĢında her 

derde Ģifa olduğunu söyler. Aynı zamanda birçok bilgin bu surenin zehirlenmeye 

karĢı da Ģifa olduğunu belirtir.274 

Hadisteki “en yüce” ve “en faziletli” ifadeleri metinde surenin üstünlüğünden 

söz edildiğine delalet eder. 

Ebu Hureyre (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Ģu hadiste: “Her 

kim bir namaz kılar ve o namazda Fatiha suresini okumazsa o namaz eksiktir; o 

namaz noksandır, tamam değildir”275 buyrulmakta ve bu hadis surenin öneminden 

bahsetmektedir. 

Diğer bir hadiste Ģöyle buyrulmaktadır: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. 

İçinde Bakara suresi okunan bir eve şeytan giremez.”276 

Bu surenin insanı her türlü kötülüklerden koruduğu belirtilmektedir. 

Diğer bir hadisinde ise Hz. Muhammed (s.a.v.): “Her şeyin bir zirvesi vardır. 

Kur‟an-ı Kerimin zirvesi de Bakara suresidir. Onun içinde, Kur‟an‟ın ayetlerinin 

efendisi olan bir ayet bulunmaktadır ki, o da Ayetü‟l-Kursidir”277 buyurmaktadır. 

                                                        
273 Maturidi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, Tevilatü’l-Kur’an’dan Tercümeler, trc. Bekir 

Topaloğlu, AraĢtırma Vakfı Yay., Ġstanbul 1995, s. 10-11 

274 Suyuti, el-İtkan, II, s. 163 

275 Tirmizi, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.V, s. 201/2953 

276 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C. V, s. 157/2877; Muslim, a.g.e., Musafirin, C. II, s. 188/780 
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Bakara suresi, Ġslam dinin itikad, ahlak, hukuk ve toplumla ilgili bazı 

esaslarını kapsamaktadır. Hadiste, surenin “her şeyin zirvesi” Ģeklinde ifade edilmesi 

bir anlamda onun üstünlüğüne iĢaret etmektedir. Aynı zamanda yukarıda hadiste 

belirtildiği gibi Allah‟ın uluhiyet ve rububiyet delillerini kapsayan Ayete‟l-Kursi 

bulunmaktadır. Hadiste bu ayetin “ayetlerin efendisi” Ģeklinde ifade edilmesi diğer 

ayet ve surelerden en üstün ve en değerli ayet olduğunu göstermektedir. “Seyyid” 

kelimesi efendi anlamındadır. Eskiden bir toplumun ileri gelen, lider kiĢisine efendi 

demiĢlerdir.
278

 Metin içerisinde “efendi” kelimesinin sözün akıĢına göre üstünlük 

manasında gelmektedir. 

Ġbn Mesud‟dan en değerli ayetin hangi ayet olduğu sorulduğunda en değerli 

ayetin Ayete‟l-Kursi olduğunu söylemiĢtir.279 

Hz. Peygamber (s.a.v.) hadisi Ģerifinde Ģöyle buyurmaktadır: “Her şeyin bir 

kalbi vardır. Kur‟an‟ın kalbi de Yasindir.”280 Her Ģeyin kalbi, onun özü ve aslıdır, 

diğerleri ise onun tamamlayıcılarından sayılır.281 Bu sure hakkında birçok hadiste 

onun okunmasıyla on kere Kur‟an okumak sevabı yazıldığı ve ölülerin yanında 

okunduğu zaman her harfinin sayısınca ölüye mağfiret edileceği bahsedilmektedir. 

Ġbn Hibban “Fedail” adlı eserinde Ebu Zerr‟in bir mümine ölüm sırasında Yasin 

suresi okunduğu zaman Allah‟ın ona son nefesinde kolaylık vereceğini 

                                                                                                                                                             
277 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C. V, s. 157 /2878; ed-Darimi, Ebu Muhammed Abdullah Ġbn 

Abdurrahman b. Fadl b. Behram, Sunenü’d-Darimi, Fedailü‟l-Kur‟an, NĢr. Matbaatü‟l-Ġtidal, 

DımeĢk 1349, C. II, s. 450 

278 Meydan Larousse, “Seyyid” md., XI, s. 233 

279 Bkz: Suyuti, a.g.e., II, s. 160 

280 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 162/2887 

281 Yazır, a.g.e., VI, s. 395 
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nakletmektedir.282 Demek “kalp” kelimesi üstünlük manasına gelmektedir. 

Dolayısıyla hadis Yasin suresinin üstünlüğünden bahsetmektedir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kulhuvellahü ehad Kur‟an‟ın üçte birine 

denktir”283 demektedir. Bu hadiste Ġhlas suresinin faziletinden söz edilip edilmediği 

konusunda bilginler ihtilafa düĢmektedir. Bazıları metinden kastedilenin surenin 

fazileti değil, içerdiği bilginin Kur‟an‟ın üçte birini teĢkil ettiği Ģeklinde 

yorumlamaktadır. Birçok bilgin ise metinden kastedilen mananın Ġhlas suresinin 

fazileti olduğunu ileri sürmektedir. Fakat aynı konuyu içeren Ayete‟l-Kursi ayeti ile 

ilgili olarak hadiste ayetlerin efendisi olarak belirtilmektedir. Bu ayetin ayetlerin 

efendisi olduğuna göre ihlas suresi hakkındaki metnin de surenin faziletinden 

bahsetmiĢ olduğu düĢünülebilir. Hadiste geçen “üçte birine denktir” ifadesi üstünlük 

manasında olduğu da düĢünülebilir. 

Bu ifadede geçen “denk” kelimesi a-d-l kökünden türemiĢtir. Eğilmek, denk, 

eĢit, bir Ģeyin değeri ve karĢılığı anlamına gelmektedir.284 Hadis metni içerisinde 

sözün akıĢına göre üstünlük manasında kullanılmaktadır. 

Ukbe b. Amir (r.a.)‟dan gelen rivayete göre: Rasulullah bana: “Ey Ukbe, 

okunan iki en hayırlı sureyi sana öğretiyim mi?” dedi ve bana: “kul euzü 

birabbinnas ve kul euzü birabbil felak surelerini öğretti.”285 Bu hadiste Peygamber 

Felak ve Nass‟ın en hayırlı sureler olduğunu vurgulamaktadır. Sureyle ilgili olarak 

baĢka hadislerde bu iki surenin okunmasıyla tüm kötülüklerden korunacağı söz 

                                                        
282 Bkz. Suyuti, a.g.e., II, s. 164 

283 Buhari, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.VI, s. 189 

284 el-Ġsfehani, a.g.e., s. 327-328,  el-Hakim, Suad, a.g.e., s. 45-46 

285 Ebu Davud, Süleyman Ġbnü‟l-EĢ‟as es-Sicistani, Sünenü Ebu Davud, Salah, NĢr. Matbaatu‟s-

Saade, Kahire 1950, C.II, s. 98/1462 
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edilmektedir. Peygamberin bu iki sureyi hastaya, cin çarpmasına ve nazara karĢı 

okuduğu belirtilmektedir.286 

Dolayısıyla ele aldığımız bu hadislerde geçen “en faziletli”, “seyyidi” 

(efendisi), “üçten birine denk”, “dörtte biridir”, “yetmiĢ sevap üstündür”, “en hayırlı” 

ve “kalbidir” vs. gibi ifadeler efdaliyet/üstünlük anlamında geçmektedir. Bununla 

beraber hadislerde surelerin okunmasıyla kat kat sevap kazanılması, her kötülükten 

korunması, ahirette de cehennem azabında kurtuluĢa ermek ve kıyamet gününde de 

Ģefaat edilmek gibi ifadeler de yer almaktadır. Bu hadisler sevap ve ecir, anlam 

yönünden ayetler arasında üstünlüğün varlığına iĢaret etmektedir. Bunların dıĢında 

üstünlüğünü belirtmeye çalıĢtığımız bu ayet ve surelerin, aynı zamanda her türlü 

derde karĢı Ģifa olduğu tıbbi yönleri de belirtilmektedir.287 

Bilindiği gibi metinde geçen bazı kelimelerin bir çok manası vardır. 

Dolayısıyla metinden neyin kastedildiği lafızların manasına göre çözülür. Netice 

olarak “en faziletli”, “efendisidir”, “kalbidir” vb. ifadelerin hadis metninde üstünlük 

anlamında kullanıldığı düĢünülebilir. 

 

 

B. Ayetlerin ve Surelerin Üstülüğü İle İlgili Hadis ve Rivayetler 

Kur‟an‟ın doğru anlaĢılmasında hadislerin rolü büyüktür. Yüce Kitabın tefsiri 

de Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in hadisleri çerçevesinde yapılmaktadır. Sünnetin ilk 

görevlerinden biri de Kur‟an‟ı açıklamaktır. Bununla ilgili Kur‟an‟da: “Biz bu Kitabı 

                                                        
286 Bkz. Suyuti, a.g.e., II, s. 165 

287 Bkz: Suyuti, a.g.e., II, s. 164 
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sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden 

kimselere de hidayet ve rahmet olsun diye indirdik”288 Ģeklinde bilgi verilmektedir. 

Ayet ve surelerin fazileti konusunda esas bilgiler yine hadislerden elde 

edilmektedir. Kur‟an‟ın fazileti ile beraber ayet ve surelerin fazileti hakkında da 

geniĢ bir literatür meydana getirilmiĢtir.289 Bu hadisler hadis kaynaklarında 

“Fedailü‟l-Kur‟an” bölümünde yer verilmektedir. Daha sonra yazılan birçok 

eserlerde de bu bölümü görmek mümkündür. 

Günümüzde bu konuda sahih olarak rivayet edilen hadislerden bazıları 

üzerinde durmakta yarar görüyoruz. 

Fatiha suresi: 

Fatiha suresi ile ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) Ģu hadisinde Ģöyle 

buyurmaktadır: “Elhamdülillah Ümmü‟l-Kur‟andır. Ümmü‟l-Kitaptır ve Seb‟ul-

Mesanidir.”290 Burada Fatiha suresi Kur‟an‟ın temel prensiplerini kapsadığı için ona 

“Ümmü‟l-Kitap” (Kur‟an‟ın Anası) denildiği gibi aynı sebepten dolayı da “el-Esas” 

adı da verilmiĢtir.291 Bu hadiste “el-Mesani” denmesinin sebebi de bu sure “yedi 

ayet” veya “devamlı tekrar edilen bu isim “yedi ayet” demektir.292 Kur‟an‟da: 

                                                        
288

 Nahl, 16/64 

289 Bkz. Ġbn Selam, Ebu Ubeyde‟l-Kasım, Fedailu’l-Kur’an ve Mealimuhu ve Adabuhu, NĢr. 

Ahmed b. Abdulvahid Hayyati, Magrib 1995, C.II, s. 17-90; Ayrıca bkz: Aydemir, Abdullah, Hz. 

Peygamber ve Sahabenin Dilinden Kur’an Faziletleri, Akyol NeĢriyat, Ġzmir 1982; Karaçam, 

Ġsmail, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okuma Kaideleri, M.Ü.Ġ.F.V. Yay., Ġstanbul trz. 

290 Tirmizi, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.V, s. 197/3124 

291 Taberi, a.g.e., I, s. 66-67 

292 Taberi, a.g.e., I, s. 67 
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“Şüphesiz biz sana yedi ayet olan, namazlarda tekrar edilen Fatihayı ve yüce 

Kur‟an‟ı verdik”293 buyrulmaktadır. 

Ebu Said b. Mualla Ģu hadisi rivayet ediyor: “Ben mescitte namaz kılarken 

Rasulullah beni çağırdı. Namazda olduğum için cevap veremedim. Namazı 

bitirdikten sonra dedim ki: “Ey Allah‟ın Resulü, ben namaz kılıyordum.” Rasulullah 

da dedi ki: “Ey iman edenler, Allah‟ın Resulü sizi kendinize hayat verecek şeylere 

davet ettiği zaman hemen Allah‟ın ve Resulünün davetine icabet edin...”294 

buyurmuyor mu? Rasulullah sözlerine devamlı şöyle buyurdu: “Sen mescitten 

çıkmadan önce ben sana öyle bir sure öğreteceğim ki, o Kur‟an‟ın en yüce 

suresidir.” Sonra Rasulullah elimden tuttu ve mescitten çıkmak istedi. Ben de “Ey 

Allah‟ın Resulü, sen bana “sana öyle bir sure öğreteceğim ki o, Kur‟an‟ın en yüce 

suresidir” demedin mi?” diye sordum, Rasulullah da şu cevabı verdi; “O sure 

Elhamdulillahi Rabbi‟l-Alemin‟dir. O bana verilen Seb‟ul Mesani ve Kur‟an-ı 

Azimdir.”295 

Ebu Hureyre (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Ģu hadiste: “Her 

kim bir namaz kılar ve o namazda Fatiha suresini okumazsa o namaz eksiktir; o 

namaz noksandır, tamam değildir”296 buyrulmaktadır. 

Sahabilerden gelen rivayetlerde Fatiha suresi ile ilgili hadislerde “Ümmü‟l-

Kitap” olarak isimlendirilmesi, Kur‟an‟ın en yüce suresi, Seb‟ul-Mesani ve her vakit 

namazın her rekatında okunması veya okunmaması halinde namazın eksik olması bu 

                                                        
293 Hicr, 15/80 

294 Enfal, 8/24 

295 Buhari, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.VI, s. 17; Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 155-

156/2785 

296 Tirmizi, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.V, s. 201/2953 
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surenin diğer sure ve ayetlerden üstünlüğünü göstermektedir. Bu hadislere 

bakıldığında ister anlam bakımından olsun, ister iĢlevsel olsun, ister sevap 

bakımından olsun diğer surelere oranla üstün olduğuna iĢaret etmektedir. 

Ubade b. Saamit‟ten rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.): “Fatihayı 

okumayanın namazı yoktur” 297 buyurmaktadır. Sahabilerin ve ilim ehlinin çoğu bu 

hadisi benimsemiĢlerdir. Bunlardan bazıları; Ömer b. el-Hattab, Ali bin Ebi Talib, 

Cabir b. Abdullah, Ġmran b. Huseyn ve daha baĢkaları bunlar arasındadır. Bu ehle 

göre Fatihayı her namazın her rekatında okumak farzdır. Fatihasız namazın caiz 

olmadığı görüĢündedirler. Hanefi bilginler ise namazda Fatihayı okumanın farz 

olmadığını ileri sürmüĢtür.298 Cumhura göre namazda okunmaması halinde namazın 

geçersiz sayılmıĢtır. Okunması farz olmuĢ bir surenin diğer sure ve ayetlerde 

olmayan özellik sahip Ģeklinde düĢünülebilir. 

Bakara suresi: 

Ebu Hureyre (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Ģöyle 

buyurmaktadır: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz ve bir evde Bakara suresi 

okunursa, O eve şeytan giremez."299 

Numan b. BeĢir (r.a.)‟dan rivayette Hz. Muhammed (s.a.v.): “Allah gökleri ve 

yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek 

Bakara suresini bu iki ayetle kapadı. Bu iki ayet, bir evde üç gece okunmazsa şeytan 

o eve yaklaşır”300 buyurmaktadır. 

                                                        
297 Tirmizi, a.g.e., Salat, C.II, s. 9/394 

298 Tirmizi, a.g.e., Salat, C. II, s. 9/333 

299 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 157/2788 

300 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 159/2882 
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Hz. Muhammed (s.a.v.) diğer bir hadisinde ise: “Her şeyin bir zirvesi vardır. 

Kur‟an-ı Kerimin zirvesi de Bakara suresidir. Onun içinde, Kur‟an‟ın ayetlerinin 

efendisi olan bir ayet bulunmaktadır ki, o da Ayetü‟l-Kursidir”301 buyurmaktadır. 

ġu hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kim Bakara suresinin son iki ayetini 

geceleyin okursa o ayetler o kişi için kafidir”302 Ģeklinde buyurmaktadır. 

Bakara ve Al-i Ġmran sureleriyle ilgili hadisler. 

Ebu Ümame el-Bahili (r.a.)‟dan rivayete göre: “Rasulullahın şöyle 

buyurduğunu işittim: “Kur‟an‟ı okuyun. Çünkü o kıyamet gününde okuyana şefaatçi 

olacaktır. Özellikle, iki çiçek olan Bakara ve Ali-İmran suresini okuyun. Çünkü onlar 

kıyamet gününde adeta iki bulut veya gölgelik yahut havada gurup halinde uçan iki 

bölük kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyanları müdafaa edeceklerdir. (Yani, 

cehennem ateşine karşı engel meydana getireceklerdir.) Bakara suresini okuyun. 

Onu almak bereket, bırakmak ise hüsrandır. Onu okumaya, batıl ile meşgul olanların 

(yani sihirbazların) gücü yetmez.”303 

Kehf suresi: 

Ebu‟d- Derdai Hz. Muhammed (s.a.v.)‟den Ģu hadisi rivayet etmektedir: “Her 

kim Kehf suresinin başından üç ayet okursa Deccal fitnesinden korunur”304 Yine 

Ebu‟d- Derdai (r.a.) Hz. Muhammed (s.a.v.)‟den: “Kim Kehf suresinin başından üç 

                                                        
301 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C. V, s. 157 /2878; ed-Darimi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C. II, s. 

450 

302 Buhari, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C. VI, s. 188 

303 Muslim, a.g.e., Musafirin, C.II, s. 197/ 804 

304 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 160/2883 
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ayet okursa Deccalın fitnesinden korunmuş olur”305 hadisini nakletmektedir. Surenin 

fazileti konusunda baĢka daha birçok hadis306 mevcuttur. 

Mü‟minun suresi: 

Hz. Ömer (r.a.) Ģöyle rivayet etmektedir: “Rasulullah vahiy indiği zaman 

yüzünde arı vızıltısına benzer sesler işitilirdi. Bir gün ona yine vahiy geldi. Biz bir az 

bekledik. Sonra Rasulullah açılıp rahatladı. Kabe‟ye yöneldi de ellerini kaldırıp 

şöyle dua etti: “Ey Allah‟ım, sen bize nimetlerini artır, eksiltme. Bize ikram et, bizi 

zelil etme sen bize nimet ver. Bizi mahrum etme, bizi seç başkalarını bize tercih etme. 

Bizi razı et ve bizden razı ol.” Rasulullah devamla şöyle buyurdu: “Bana on ayet 

indirildi. Kim bunların hükümlerini yerine getirirse cennete girer.” Sonra Rasulullah 

(s.a.v.) Mu‟minun suresinin başından on ayet okudu.”307 

Secde suresi: 

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberin, Cuma günü sabah namazlarında secde 

suresini ve insan suresini okuduğunu rivayet etmektedir.308 

Tur suresi: 

Ümmü Seleme ve Mu‟tim b. Adiy, Rasulullah‟ın Tur suresini akĢam 

namazında okuduğunu rivayet etmektedirler. Ümmü Seleme Ģöyle demektedir: “Ben 

(Kabe‟ni tavaf etmeden önce) Resulullaha, hastalığımdan şikayette bulundum. O da 

bana: “Sen insanların arkasından, binmiş olarak tavaf et” dedi. Ben de o şekilde 

                                                        
305 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 162/2886 

306 Bkz. Ebu Davud, a.g.e., Melahim, C. II, s. 432/4321 

307 Tirmizi, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.V, s. 326/3173 

308 Buhari, a.g.e., Cuma, C.II, s. 5; Muslim, a.g.e., Cuma, C. III, s. 16/880 
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tavaf ettim. O sırada Rasulullah, Kabe‟nin yanında namaz kılıyor ve Tur suresini 

okuyordu.”309 

Cubeyr b. Mu‟tim Ģöyle diyor: “Ben Rasulullahın akşam namazında Tur 

suresini okuduğunu işittim. Rasulullah, Tur suresinin otuz beş ve otuz yedinci 

ayetlerine varınca neredeyse kalbim uçacaktı.”310 

Yasin suresi: 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadisi Ģerifinde Ģöyle buyurmaktadır: “Bakara suresi 

Kur‟an‟ın hörgücü ve zirvesidir. Onun her ayetiyle birlikte seksen melek yere 

inmiştir. Ayetü‟l-kursi Arş‟ın altından çıkarılıp Bakara suresine eklemiştir. Yasin ise 

Kur‟an‟ın kalbidir. Kim Allah Teala‟nın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasini 

okuyacak olursa onun günahı bağışlanır. Siz onu ölülerinizin üzerine okuyun.”311 

Duhan suresi: 

Ebu Hureyre (r.a.)„dan gelen rivayette Hz. Muhammed (s.a.v.): “Duhan 

suresi Ha-Mim‟i geceleyin her kim okursa, kendisi için yetmiş bin melek istiğfar 

ettikleri halde sabahlar”312 buyurmaktadır. BaĢka bir hadiste: “Kim Cuma gecesi, 

Duhan, Ha-Mim‟i okursa o kimse affolunur”313 denilmektedir. 

Mülk suresi: 

                                                        
309 Buhari, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.VI, s. 140 

310 Buhari, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.VI, s. 140 

311 Ġbn Hanbel, Müsned, a.g.e., C.V, s. 26 

312 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 163/2888 

313 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 163/2889 
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Taus (r.a.)‟dan rivayette Hz. Muhammed (s.a.v.): “(Elif-Lam-Mim Tenzilü ve 

Tebareke sureleri) Kur‟an‟ın bütün surelerinde yetmiş melek sevap üstündür”314 

buyurmaktadır. 

Abdullah b. Abbas (r.a.)‟dan rivayete göre: “Rasulullah‟ın sahabilerinden 

biri bir kabrin üzerine oranın kabir olduğunu bilmeyerek çadır kurmuştur. Sonra 

orada bir kimsenin Mülk suresini sonuna kadar okuduğunu işitmiştir. Sahabi 

Rasulullah‟a gelip: “Ey Allah‟ın Resulü, ben bir kabrin üzerine bir çadır kurdum. 

Oranın kabir olduğunu bilmiyordum. Bir de ne göreyim, onun içinde birisi Mülk 

suresini okuyordu. Sureyi sonuna kadar okudu” demiştir. Rasulullah: “Bu sure engel 

olan ve kurtarıcı olan bir suredir. Bu sure okuyanı kabir azabından kurtarır”315 

denilmektedir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde: “Kur‟an‟da otuz ayetten meydana 

gelen bir sure vardır. O sure bir kişi için şefaatçi oldu ve onun günahları affedildi. 

Bu sure Tebarekellezi bi yadihi‟l-mülk suresidir”316 buyrulmaktadır. Diğer bir hadiste 

ise: “Rasulullah (s.a.v.) Secde ve Mülk suresini okumadan uyumazdı”317 Ģeklinde 

beyan edilmektedir. 

Zilzal süresi: 

Enes b. Malik (r.a.) Ģu haberi rivayet etmektedir: “Rasulullah sahabilerinden 

birine: “Ey filan evlendin mi?” dedi. Adam: “Hayır vallahi ya rasulullah , benim 

evlenecek bir şeyim yok” dedi. Rasulullah ise: “Sende „kulhuvellahü ehad‟ yok mu?” 

diye sordu. Adam: “Evet var” diye cevap verdi. O zaman Rasulullah: “O, Kur‟an‟ın 

                                                        
314 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, .C.V, s. 165/2892 

315 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 164/2890 

316 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 164/2891 

317 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 165/2892 
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üçte biridir” dedi ve yine Ģöyle buyurdu: “Sende „iza ca‟e nasrullahi ve‟l feth‟ yok 

mu?” dedi. Adam: “Evet var” dedi. Rasulullah: “O, Kur‟an‟ın dörtte biridir” dedi 

ve yine buyurdu: “Sende „kulya eyyühel kafirun‟ yok mu?” dedi. Adam: “Evet var” 

dedi. Bunun üzerine Rasulullah: “O, Kur‟an‟ın dörtte biridir” dedi ve gene buyurdu: 

“Sende „iza zülzilatil ardu‟ yok mu?” dedi. Adam: “Evet var” dedi. Rasulullah: “O, 

Kur‟an‟ın dörtte biridir” dedi ve sonra o adama “evlen, evlen” buyurdu.”318 

Kafirun suresi: 

Enes b. Malik (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Ubeyd b. 

Ka‟b‟a: “Allah bana, lem yekunillaziyne keferu‟yu (beyyine suresini) sana okumamı 

emretti” buyurdu. Ka‟b: Allah benim adımı da mı andı? diye sordu. Peygamber: 

“Evet” buyurdu. Bunun üzerine Ubeyd b. Ka‟b ağladı”319 buyurmaktadır. 

Ġbn Abbas (r.a)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.): “... kim kul ya 

eyyuhal kafirun suresini okursa, ona Kur‟an‟ın dörtte birini okumuş gibi sevap 

verilir”320 buyurmaktadır. 

Nasr suresi: 

Enes b. Malik (r.a.) Peygamberimizin Ģu hadisi rivayet etmektedir: 

Peygamber sahabilerinden birine: “Ey falan evlendin mi?” diye sordu. O da “Hayır 

evlenmedim. Vallahi Allah‟ın Rasulu, hem benim evlenecek bir şeyim yok” dedi. 

Rasul: “... sen iza ca‟e nasrullahi va‟l-fath suresini bilmiyor musun?” buyurdu. O 

da: “Evet biliyorum” karĢılığını verdi. Hz. Muhammed (s.a.v.): “Bu sure Kur‟an‟ın 

dörtte birine denktir”321 buyurdu. 

                                                        
318 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 166/2895 

319 Buhari, a.g.e., Tefsiru‟l-Kur‟an, C.VI, s. 175 

320 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 166/2894 

321 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 166/2895 
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İhlas suresi: 

Ebu Hureyre (r.a.)‟dan rivayette Hz. Muhammed (s.a.v.) Ģöyle 

buyurmaktadır: “Toplanınız, size Kur‟an‟ın üçte birini okuyacağım” buyurmuĢtur. 

Bunun üzerine toplanan toplandı ve Rasulullah hücre-i saadetten çıkarak Ġhlas 

suresini okudu. Sonra tekrar hucre-i saadete girdi. Biz birbirimizle Ģöyle konuĢtuk: 

“Rasulullah (s.a.v.), bize Kur‟an‟ın üçte birini okuyacağım buyurmuştu. Ben 

kuvvetle tahmin etmekteyim ki, bu kendisine gökten gelen bir haberdir.” Sonra 

Rasulullah çıktı ve Ģöyle buyurdu: “Size Kur‟an‟ın üçte birini okuyacağımı 

söylemiştim. Dikkat ediniz, o sure Kur‟an‟ın üçte birine muadildir.”322 

Ukbe b. Amir (r.a.)‟dan gelen rivayete göre: “Bir yolculukta ben, 

Rasulullah‟ın devesini çekiyordum. Rasulullah bana: “Ey Ukbe, okunan iki en hayırlı 

sureyi sana öğretiyim mi?” dedi ve bana: “kul euzü birabbinnas ve kul euzü birabbil 

felak surelerini öğretti. Benim onları öğrendiğimden dolayı fazla sevinmediğimi 

gördü. Rasulullah sabah namazını kılmak için aşağı inince bu iki sureyi okuyarak 

insanlara sabah namazını kıldırdı. Rasulullah namazı bitirince bana yöneldi ve “Ey 

Ukbe, nasıl buldun?”323 buyurdu. 

Hadislerde geçen “Kur‟an‟ın üçte birine denktir”, “en hayırlı”, “sevap 

kazanır”, “cennete girer”, “her türlü kötülüklerden korur” gibi ifadeler bu ayet ve 

surelerin diğerlerine nazaran bir üstünlük sağladığını göstermektedir. 

Malum ki, risaletin hedefi her seviyeden genel beĢeriyeti irĢad etmektir. 

Sadece yüksek bir kültür seviyesine sahip tabakaya hitap değildir. Bunu unutmamak 

gerekir. Böylece Kur‟an‟ı açıklayıcı mahiyetteki metin olan hadislerin farklı 

                                                        
322 Tirmizi, a.g.e., Fedailü‟l-Kur‟an, C.V, s. 168-169/2900 

323 Ebu Davud, a.g.e., Salah, C.II, s. 98/1462 
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Ģekillerde algılanması ĢaĢırtıcıdır. Bu Kur‟an‟da: “Peygamber ne konuştuysa vahiyle 

konuşur”
324

 Ģeklinde beyan edilmektedir. Günümüz bilginlerini endiĢe ettiren bu 

hadislerin sahih olup olmadığıdır. Bu hususta ise bilginler ihtilaf etmektedir. Buna 

rağmen günümüzde bilginler çoğu tarafından sahih sayılan hadislerle ilgili olarak 

konuyu değerlendirmeye çalıĢtık. Bu hadislerde belirtildiği gibi ayet ve surelerden 

birinin okunması okuyana sevap kazandırıyorsa, bu ayet veya surenin diğerlerinden 

farklı bir özelliğe ve üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

metinden kastedilen mananın da bu olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

 

C. Ayetlerin ve Surelerin Üstünlüğü İle İlgili Uydurma Hadisler 

Tarih boyunca müfessirler tefsirlerinde hadisleri kullanmaktan uzak 

kalmamıĢlar ve Kur‟an açıklamasında hadislere bol miktarda yer vermiĢlerdir. 

Bilginler tefsirde hadisin önemini, konumunu ve hadissiz tefsirin olamayacağını 

bildikleri için hadise gereken önemi vermiĢlerdir. Maalesef onlar eserlerinde sahih 

hadislerle beraber uydurma hadislere de yer vermiĢlerdir. Muhaddisler, meĢhur 

tefsirlerde bile uydurma hadislerin yer aldığını belirterek, durumu ortaya 

koymuĢlardır. 

Genellikle hadis uydurma, siyasi sebepler, ırk, kabile, dil, Ģehir ve imam 

taraftarlığı, insanı hayra teĢvik etme, kötülüklerden sakındırma, dünyevi isteklere 

ulaĢma gibi nedenlerden doğmuĢtur. Kur‟an‟daki ayet ve surelerin fazileti ile ilgili 

hadislerin çoğunun uydurma olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca tefsir ve hadis literatüründe 

                                                        
324 Necm, 53/3-4 
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Fedailü‟l-Kur‟an bölümlerinde yer alan hadislerin çoğunun uydurma olduğu birçok 

bilim adamı tarafından tespit edilmiĢtir. 

Bazı bilginler hadis uydurma faaliyetinin daha Peygamberimiz hayatta iken 

baĢlamıĢ olduğunu ileri sürmüĢtür. Hadis uydurma faaliyeti genellikle 

Peygamberimizin aleyhine ve onu yalancılıkla suçlamakla yapılmıĢtır. Bazı 

hadisçiler hadis uydurma faaliyetinin Hz. Ebu Bekir‟in zamanında, bazıları ise Hz. 

Osman‟ın zamanında baĢladığını belirtmiĢtir. Hadis uydurma faaliyetinin o 

tarihlerden günümüze kadar kalıntıları bulunmuĢtur. 

Kur‟an‟ın fazileti, bununla beraber sure ve ayetlerin fazileti ile ilgili hadis 

uydurma faaliyetleri de olmuĢtur. 

Bazı sure ve ayetlerin faziletleri ile ilgili sahih hadislerle beraber birçok 

uydurma hadis bazı tefsir kaynaklarında surelerin baĢında veya sonlarında 

zikredilmiĢtir. Rivayet edilen hadislerin çoğu Ubeyy b. Ka‟ba dayandırılmıĢtır. 

Sa‟lebi, Vahidi, Beydavi, Ebussuud Efendi ve ZemahĢeri gibi meĢhur bilginler 

tarafından rivayet edilen surelerin fazileti ile ilgili  hadislerin uydurma olduğu ilim 

ehlince ittifakla ortaya konulmuĢtur.325 Birçok müfessir tefsir kitaplarında sahih, zayıf 

ve mevzu demeden hepsini nakletmiĢlerdir. 

Tefsir ve hadis kaynaklarında ele alınan hadislerin tümünün sahih olup 

olmadığı tartıĢılır. Mesela; “Ebu Isma Nuh b. Ebi Meryem‟e Ġbn Abbas-Ġkrime 

yoluyla Kur‟an‟ın faziletleri ile ilgili haberler sana nereden ulaĢtı diye sorulduğunda 

“Ben insanların Kur‟an‟dan yüz çevirip, Ebu Hanife fıkhı ve Muhammed b. Ġshak‟ın 

                                                        
325 Ġbn Teymiyye, Mukaddime,fi Usuli’t-Tefsir, thk. Muhammed Cemil Efendi, NĢr. Matbaatü‟l-

Terakki, DımeĢk 1936, s. 19 
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megazisi ile meĢgul olduğunu gördüm ve sevap ümit ederek, hadis uydurdum”326 

Ģeklinde itiraf etmiĢtir. Yine Ġbn Hibban Tarihu‟d-Du‟afa adlı eserinde, Ġbn 

Mehdevi‟den gelen haberde Meysere b. Abdi Rabbih‟e “bu hadisleri nereden aldın 

diye sorulduğunda”, “insanları onlara rağbet ettirmek için söylediğini, ifade 

etmiĢtir.”327 Ġbn Hibban, Ebu Davud, Darakutni ve Ebu Hatim gibi bilginler, 

Meyserinin Kur‟an sure ve ayetleri ile ilgili hadis uydurduğunu söylerler.328 

Kur‟an‟ın sure ve ayetleri konusunda hadis uyduranların itirafına bakılacak olursa, 

hepsi insanların Kur‟an okumalarını sağlamak için hayırlı iĢe giriĢmiĢ olduklarını 

söylerler. Fakat bu durum, Hz. Peygamberin, “Kim benim adıma bilerek yalan 

uyduruyorsa cehennemdeki yerine hazırlansın”329 sözü ile asla uyuĢmamaktadır. 

Uydurma hadisler halk tarafından sahih (doğru) olarak kabul edilmiĢ ve 

bunlardan herhangi bir beklenti olmamıĢtır.330 Dine hizmet edenlerin vazifesi, dinin 

bünyesine sokulmak isteyen bir takım harici tesirleri imha ederek onu saf Ģekliyle 

muhafaza etmek iken, iyi niyetle hadis uyduranlar dini ifsat etmek için çaba sarf 

edenler kadar zararlı olmuĢlardır.331 Hadis uyduranların bazıları iyiliğe, hayra, sevaba 

teĢvik, günahlardan sakındırma amacıyla hadis uydurmayı caiz görmüĢler. Bazıları 

                                                        
326 ZerkeĢi, a.g.e., I, s. 432; Suyuti, a.g.e., II, s. 155; Cerrahoğlu, Ġsmail, a.g.e, s. 203 

327
 Suyuti, a.g.e., II, s. 155; Cerrahoğlu, Ġsmail, a.g.e., s. 203 

328 Zehebi, ġemsüddin Ebi Abdullah Nuhammed b. Ahmed b. Osman, Mizanu’l-İ’tidal fi Nakdi’r-

Rical, (Mizanu‟l-Ġ‟tidal), Mısır 1963, s. 230-231 

329 Buhari, a.g.e., Ġlim, I, s. 33; Muslim, a.g.e., Mukaddime; I, s.7; Bu hadis Ebu Hureyre tarafından 

rivayet edilmektedir. 

330 Abdülfettah Ebu Gudde, Mevzu Hadisler, trc. Enbiye Yıldırım, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 1995, s. 

74 

331 Kandemir, YaĢar, Mevzu Hadisler, D.Ġ.B. Yay., Ankara 1975, s. 60-61 
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da “Hz. Peygamber‟in aleyhine değil, lehine uyduruyoruz” diyerek kendilerini 

savunmaya çalıĢmıĢlardır.332 Hadis uyduranlardan yine birisinin, “ben noksan olan 

dinini tamamlamak, ondaki açıklıkları kapatmak için uydurduğum hadislerle senin 

lehinde yalan söylüyorum” sözünde, onun zihninde hayra teĢvik ve Ģerden 

sakındırmak amacıyla hadis uydurduklarında Ġslam‟a hizmet ettikleri, hayırlı bir iĢ 

yaptıkları, sevap kazandıkları ve Allah katında takdir edildikleri düĢüncesi 

yerleĢmiĢtir.333 

Uydurma hadislerde: “Kim falan gün Ģu kadar rekat namaz kılar ve her 

rekatta Ģu sureleri Ģu kadar defa okursa, ona ahirette Ģu kadar mükafat 

verilecektir...”334 tarzındaki ifadeleri görmek mümkündür. 

Hadisçiler tarafından Kur‟an‟ın ayet ve surelerinin fazileti konusunda tespit 

edilen uydurma hadislerden bazıları Ģunlardır: 

Bakara suresi ile ilgili Ġbn Ömer (r.a)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed 

(s.a.v.) Ģöyle buyurmaktadır: “Şayet Bakara suresi üç yüz ayete tamamlamış olsaydı 

Bakara suresi insanlarla konuşacaktı.”335 

Hz. Ali (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kim her namazdan 

sonra Ayetü‟l-Kursi‟yi okursa ölüm hariç hiç bir şey onun cennete girmesini 

alıkoyamaz”336 buyurmaktadır. 

                                                        
332 Suyuti, Tedribu’r-Ravi, fi Ģerhi Takribi‟n-Nevevi, Mısır 1966, s. 283 

333 Nasuhi, Ömer Bilmen, Tefsir Tarihi, D.Ġ.B. Yay., Ankara 1955, s. 475 

334 Kandemir, YaĢar, a.g.e., s. 56-57 

335 Ġbnu‟l-Cevzi, Kitabu’l-Mevzuat, thk. Abdurrahman b. Muhammed b.Osman, Daru‟l-Fikr, 2. 

baskı, C. I, 1983, s. 242; Ġbn Arrak, el-Kinani Ebu Hasan Ali b. Muhammed, Tenzilü’ş-Şeri’ati’l-

Ani’l-Ahbari’ş-Şeriati’l-Mevzua, thk. Abdulvehhah Abdullatif – A. Muhammed es-Sıddık, Daru‟l-

Kutubi‟l-Ġlmiyye, 2. Baskı, Beyrut 1981, C.I, s. 285 
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Ebu Zerr (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kim Ayetü‟l-

Kursi‟yi her namazdan sonra okursa, yedi gök yarılır ve Allah, okuyana yönelip onu 

bağışlayana kadar yarık kapanmaz. Sonra Allah bir melek gönderir. O melek onun 

bu saatten yarına kadar ki günahlarını siler ve sevaplarını yazar”337 buyurmaktadır. 

Hz. Ali (r.a.) Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in Ģu hadisini rivayet eder: “Kim Yasin 

dinlerse, Allah yolunda yirmi dinara denktir. Kim onu okursa, yirmi hacca denktir. 

Kim onu yazar ve suyla içerse içerisine bin yakin, bin nur, bir bereket, bin rahmet ve 

bin rızık girer. Ondaki bütün kin, hile ve hastalıklar çıkar.”338 

“Yasin suresini okuyunuz, muhakkak ki onda on bereket vardır.”339 

“Ben ümmetime, her gece Yasin okumayı farz kıldım. Kim her gece onu 

okumaya devam ettiği halde ölürse, şehit olarak ölmüş olur.”340 

Ebu Hureyre (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kim bir gece 

Yasin suresini okursa, günahları bağışlanmış olarak sabahlar. Kim Cuma gecesi 

Duhan suresini okursa, günahları bağışlanmış olarak sabahlar”341 buyuruyor. 

“Kim bir gecede Secde, Yasin, Kamer ve Mülk surelerini okursa kendisi bir 

nur ve şeytana karşı bir koruma olur.”342 

                                                                                                                                                             
336 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., I, s. 243; Ġbn Arrak, a.g.e., I, s. 285 

337
 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., I, s. 243-244; Ġbn Arrak, a.g.e., I, s. 286; ġevkani, Muhammed b. Ali, el-

Fevaidu’l-Ehadisi’l-Mevzua, thk. Abdurrahman b. Yahya, NĢr. Matbaatu‟s-Sunnetü‟l-

Muhammediyye, 1.baskı, Kahire 1960, s. 299 

338 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., C.I, s. 246-247; Ġbn Arrak, a.g.e., I, s. 289; ġevkani, a.g.e., s. 300 

339 ġevkani, a.g.e., s. 312 

340 ġevkani, a.g.e., s. 312 

341 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., C.I, s. 247; Ġbn Arrak, a.g.e., C.I, s. 290; ġevkani, a.g.e., s. 301 

342 ġevkani, a.g.e., s. 310 
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“Kim Vakıa suresini okur ve öğrenirse, gafillerden yazılmaz; kendisi ve aile 

fertleri asla fakir olmaz. Kim Fecr suresini on gece okursa, günahları bağışlanır.”343 

“Kim Cuma gecesi Kehf suresini okursa, kendisine, okuduğu yerden 

Mekke‟ye kadar ulaşan bir nur verilir. Bir sonraki cumaya kadar olan günahları ve 

üç gün fazlası bağışlanır.”344 

Vakıa, Fecr, Ali-Ġmran, Duhan, A‟lak, Tin, Ġhlas, Ta‟ha ve Yasin sureleri ile 

birlikte diğer ismi geçmeyen sure ve ayetlerin fazileti hakkında da uydurma hadisler 

vardır. 

Enes (r.a.)‟dan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kim namaz abdesti 

gibi abdestli olarak, önce Fatiha suresiyle başlayarak, yüz kere İhlas suresini 

okursa, Alla ona her harf için ona iyilik yazar; onun on günahını siler ve onu on 

derece yükseltir. Onun için cennete yüz saray inşa eder; onun o günkü ameli 

peygamber ameli gibi yüksektir. Sanki Kur‟an‟ı otuz üç kere okumuş gibi olur. O, 

şirkten bir kurtuluştur. O yer, meleklerin hazır bulunacağı, şeytanların kaçacağı 

yerdir. Allah ona bakıncaya kadar, arşın etrafında, onu ebediyyen azap etmez” 

buyurmaktadır. Ġbn Mende buna ek olarak Ģu hadisi rivayet etmektedir: “Kim, İhlas 

suresini, iki yüz defa okursa, şu dört kötü hasletten korunması şartıyla ki, bunlar 

şunlardır: Haksız yere kan dökmek, haram mal yemek, zina yapmak ve haram 

şeylerden içmek; Allah onun elli senelik günahlarını bağışlar.”345 

“Kim İhlas suresini 200 defa okursa Allah, ona 1500 sevap yazar.”346 

“Kim Vakıa suresini her gece okursa ona ebediyyen fakirlik isabet etmez...”347 

                                                        
343 ġevkani, a.g.e., s. 311 

344 ġevkani, a.g.e., s. 312 

345 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., C.I, s. 249 

346 ġevkani, a.g.e., s. 304 
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“Kim Yasin suresini dinlerse, Allah yolunda yirmi dinar sarf etmiş gibi olur, 

Okursa yirmi hac yerine geçer. Bu sureyi yazar ve içerse karnına bin yakin, bin nur, 

bin bereket, bin rahmet ve bin rızık girer. Neticede her türlü hastalığı yok eder.”348 

“Ayete‟l-Kursiyi abdestin başında okuyan kimseye Allah, kırk alimin sevabını 

verir, onu kırk derece ve kırk huri ile evlendirir.”349 

“Kim Duhan suresini gece okursa, onun için yetmiş melek istiğfar etmiş 

olarak sabahlar.”350 

“Kim Enfal suresini okursa ona şefaatçi ve şahit olurum ve o kişi nifaktan 

uzak olur.”351 

Bu mevzu hadislerde geçen “üç yüz”, “günahlarını bağıĢlar”, “sevap”, “on 

derece yükseltir”, “kırk ”, “bin rızk verir”, “hastalığı giderir”, “Ģu kadar bereket 

verir” ve “yirmi dinar verir” gibi ifadeler, Kur‟an‟ın bazı ayet ve surelerinin 

diğerlerinden üstün olduğunu göstermekte, fakat bu ifadeler akla ve mantığa uygun 

görülmemektedir. 

Kur‟an‟ın sure ve ayetleri ile ilgili çok sayıda uydurma hadisin gereken 

hassasiyet gösterilmediği için pek çok tefsir ve eserlere girdiği görülmüĢtür. 

Muhaddisler uydurma hadislerin zararlı olduğunu ve faydasının olmadığını 

belirtmektedir. Bu hadislerin dini ve sosyal hayatta faydasından çok zararının olacağı 

da ileri sürülmektedir. 

                                                                                                                                                             
347 ġevkani, a.g.e., s. 311 

348 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., I, s. 246-247 

349 Ġbn Arrak, a.g.e., I, s. 298 

350 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., I, s. 248 

351 Ġbnu‟l-Cevzi, a.g.e., I, s. 240 
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Tergib için uydurulan haberlerin çoğu namaz ve oruçla ilgili olmakla beraber, 

bunlardan baĢka diğer ibadet çeĢitlerini de içine alan uydurmacılık hareketinde, 

Fedailü‟l-Kur‟an‟a da ayrı bir ehemmiyet verildiği ortadadır. Kur‟an‟ın bazı sure ve 

ayetleri hakkında varit olan hadislerle iktifa edemeyenler olmalı ki, bunlar her sure 

hakkında baĢka hadis uydurmaya da kalkıĢmıĢlardır.352 

Bunun yanında Ġbnu‟l-Cevzi‟nin naklettiği uydurma hadislerin dıĢındaki 

hadislerin tamamının uydurma olmadığı, bunların bir kısmının sağlam olduğu 

belirtilmektedir. Özellikle bazı alimler bazı sureler ile ilgili hadisleri vurgulayarak ve 

isimlerini zikrederek bu sureler hakkında varit olan hadislerin sahih olduğunu 

belirtmektedir. Bunlar: Fatiha, Bakara (ayete‟l-kursi, amenerrasulü), Ali-Ġmran, Nisa, 

Maide, En‟am, A‟Raf, Tevbe, Kehf, Yasin, Duhan, HaĢr, (son ayetleri), Mülk, Zilzal, 

Kafirun, Nasr, Ġhlas, Muavvizeteyn gibi surelerdir.353 Bu surelerin yanında adı 

geçmeyen diğer sureler hakkında da sağlam hadislerin olduğu belirtilmiĢtir. 

Sure ve ayetlerin üstünlüğü konusunda hadis uydurma faaliyeti konumuz 

açısından önemlidir. Her ne kadar bu konuyla ilgili kuvvetli delil gösterilmese de, 

sözkonusu hadisler geçmiĢte insanların nasıl bir anlayıĢa sahip olduklarının 

göstergesidir. 

Uydurma hadisler Kur‟an, sure ve ayetlerin fazileti konusunda delil 

gösterilemez. Delil olabilmesi için bu hadislerin sıhhat ve senet bakımından kuvvetli 

olmaları gerekir. 

Mevzu hadisleri bir hadis olarak değil, bu konuda klasik dönemde insanların 

belli bir anlayıĢa sahip olduklarını göstermek için değerlendirmek ve göz önüne 

                                                        
352 Kandemir, YaĢar, a.g.e., s. 58 

353 Suyuti, Tedribu’r-Ravi, I, s. 290 
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bulundurmak gerekir. Günümüzde mevzu hadisleri ne kadar tenkit edelim, yine de 

birçok kimse tarafından bu hadisler sahihmiĢ gibi ele alınarak çeĢitli eserler 

yazılmakta ve bu hadisler toplumda hala etkisini sürdürmektedir. 
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Sonuç 

Kur‟an ayetleri arasında efdaliyet/üstünlük konusu geçmiĢten günümüze 

kadar tartıĢıla gelen konulardan biri olmuĢtur. Konuyu incelemeden önce efdaliyet 

kavramının sözlük ve ıstılahı manalarını bilmek gerekmektedir. Böylelikle bu 

kavram hem sözlükte, hem Kur‟an‟da genellikle üstünlük anlamında 

kullanılmaktadır. 

Ġlk olarak ayetler arasında içerik, anlam ve iĢlevsellik açısından üstünlüğü 

değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Elde ettiğimiz bilgilere dayanarak bazı ayetlerin 

muhtevası yönünden üstün olduğu görülmüĢtür. Allah‟ı tüm sıfatlarıyla anlatan 

ayetlerin içeriği yönünden diğer ayetlerden üstün olduğu muhataplarınca kabul 

edilmiĢtir. Bununla birlikte açıklık-kapalılık yönünden muhkem ve müteĢabih 

ayetlerin arasında üstünlüğün olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun yanı sıra nasih ve 

mensuh, umum ve husus, mutlak ve mukayyed ayetlerin arasında da iĢlevsellik 

yönünden üstünlüğün olduğu görülmüĢtür. Dolayısıyla içerik, açıklık-kapalılık ve 

iĢlevsellik yönden ayetler arasında üstünlüğün olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ġçeriği bakımından Kur‟an‟da Allah‟ı tüm sıfatlarıyla anlatan ayet ve sureler 

dinin temelini teĢkil etmektedir. Bu konuda birçok hadis rivayet edildiği bellidir. 

Hadislerde Fatiha suresinin “surelerin en faziletlisi”, “ummu‟l-Kitab” Ģeklinde ifade 

edilmesi onun içerik yönden üstün olduğuna açıklık getirmektedir. Aynı zamanda 

Ayete‟l-Kursi‟nin “ayetlerin efendisi”, Ġhlas suresinin “Kur‟an‟ın üçte birine 

denktir” Ģeklinde ifade edilmesi bu ayet ve surelerin diğerlerinden üstün olduğunu 

göstermektedir. Birçok bilginin görüĢü ve ele alınan değerlendirmeler sonucu Allah‟ı 

tanıtan ayetlerin diğer ayetlerden üstün olduğu mümkün görünmektedir. 
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Kur‟an‟da manası anlaĢılan ayetler olduğu gibi anlaĢılmayan ayetler de 

vardır. Cumhur Al-i Ġmran suresinin 7. ayetine dayanarak Kur‟an‟ın muhkem ve 

müteĢabih ayetlerden oluĢtuğunu söylemiĢtir. Bu ayette muhkem ayetlerin “Kitabın 

anası” Ģeklinde ifade edilmesi, onun Kur‟an‟ın temelini oluĢturduğunu 

göstermektedir. 

Muhkem ayetin “Kitabın anası” Ģeklinde ifade edilmesi ile birilikte tüm 

hükmün muhkem ayete göre verileceği ve müteĢabih ayetin anlamı muhkeme göre 

anlaĢılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla müteĢabih ayetler muhkeme göre tefsir 

edilerek, Kur‟an‟ın ve müteĢabih ayetlerin anlaĢılmasında esas alınmaktadır. 

MüteĢabih ayetler muhkem ayetlerle anlaĢılır hale gelmektedir. Bu nedenle açıklık-

kapalılık yönden muhkemin müteĢabih ayetten üstün olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

Kur‟an metninin anlaĢılmasında lafızlar büyük önem taĢımaktadır. Usulcüler 

lafızları açıklık ve kapalılık yönden iki gruba ayırmıĢtır. Usulcülere göre Kur‟an‟ın 

anlaĢılmasında açıklık ve kapalılık yönden lafızlar arasında anlamı açık olan 

lafızların anlamı kapalı olan lafızlardan üstün olduğu iddia edilmiĢtir. Çünkü anlamı 

kapalı olan lafızlar açık olan lafızların yardımıyla anlaĢılmaktadır.  

Nasih konusu Kur‟an‟da Bakara suresinin 106. ayetinde: “bir ayetin hükmünü 

yürürlükten kaldırdığımızda veya unutturduğumuzda, onun yerine daha iyisini veya 

bir benzerini getiririz” Ģeklinde ifade edilmekte ve metinde nasih ayetlerin “daha 

hayırlı” olduğu bilinmektedir. Bazı bilginler nasih ayetlerin insanlar için daha yararlı 

ve faydalı ayetler olduğunu savunmuĢlardır. Aynı zamanda bazı bilginlerin fikrine 

göre nasih ayetle hem iman hem de amel edilmektedir. Mensuh ayetle sadece iman 

edileceği belirtilmektedir. Böylece iĢlevsellik yönünden nasih ayetin mensuh ayetten 

daha üstün olduğu bilinmektedir. 



 

 91 

Bunun yanı sıra Kur‟an‟da delaleti bakımından umum ve husus ifade eden 

ayetler arasında farklılığın olduğu göze çarpmaktadır. Bilindiği gibi aynı konuyu 

içeren, sebep ve iniĢ zamanları aynı olan metinler arasında her zaman delaleti kat‟î 

olan metin tercih edilmektedir. Dolayısıyla hass metnin delaleti kat‟î olması 

nedeniyle delaleti zannî olan âmm metinden iĢlevsel yönden üstün olduğu 

görülmektedir. 

Mutlak nitelikli bir metinle mukayyed bir metin karĢılaĢtırıldığında hüküm 

mukayyede göre verilmektedir. Dolayısıyla kendisini kayıtlayan metin karĢısında 

mutlak hiçbir anlam ifade etmemekte ve mukayyede göre amel edilmektedir. Netice 

itibariyle mukayyedin mutlaktan iĢlevsel yönden üstün olduğu ortaya koyulmaktadır. 

 Kur‟an‟da olmayan bazı meseleler bize sünnet tarafından açıklanmaktadır. 

Ayetler arasında üstünlük konusu da birçok hadis tarafından rivayet edilmektedir. Bu 

hadisler hakkında değiĢik fikirler ortaya atılsa da, genellikle konu bu rivayetler 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Muhatap Kur‟an‟dan bazı ayetleri daha değerli saymaktadır. Hadislere göre 

ayet ve surelerin üstünlüğü muhtevası, çok okunmasıyla sevap kazandırması, her 

türlü dert ve kötülükten koruması yönünden belirlenmektedir. 

Hadislerde geçen “en faziletli”, “efendisi”, “kalbi”, “üçte birine denk” 

ifadeleri bu ayet ve surelerin diğerlerinden üstün/efdal olduğunu belirtmektedir. Bazı 

bilginler bu ifadeleri daha değiĢik Ģekilde açıklarlar. BaĢka bir ifadeyle bilginler, 

hadis metinleri literal manasına göre değil, mecazi (öz) manasına göre yorumlanması 

gerektiğini ileri sürmektedirler. Fakat bir metin her zaman mecazi manaya göre değil, 

bazen hakiki manasına göre de anlaĢılacağı bellidir. Bu konudaki hadisler bazı ayet 

ve surelerin diğerlerinden üstün olduğunu pekiĢtirmektedir. 
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Sahih hadislerle birlikte birçok uydurma rivayetler de bulunmaktadır. ÇeĢitli 

sebeplerden dolayı uydurulan rivayetler dinin ve toplumun geliĢmesinde kendisini 

ters etkisini her zaman göstermiĢtir. Tefsir kaynakları ile birlikte birçok eserlere 

giren uydurma hadisler hep sorun olagelmiĢtir. Dolayısıyla ayet ve sureler arasında 

üstünlük konusunda da bir çok hadis uydurulmuĢtur. Sözkonusu rivayetler hiçbir 

konuda delil olarak sunulmamıĢtır. 

Son olarak Kur‟an‟dan bazı konuları ele alarak içerik, iĢlevsel, açıklık ve 

kapalılık yönden konularına göre ayetlerin arasında üstünlüğün olduğu 

kanaatindeyiz. Aynı zamanda sahih hadisler ve birçok bilginin görüĢleri ayetler 

arasında üstünlüğün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Netice itibariyle ayet ve surelerin üstünlüğü, farklı düĢünceler tarafından 

değiĢik Ģekilde yorumlanmaktadır. Zamanın değiĢmesi, ilerlemesi ve toplumların 

geliĢmesiyle birlikte bu farklılık daha da artacaktır. Dolayısıyla metin, her zaman 

okunmaya, açıklanmaya ve yorumlanmaya devam edecektir. 
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Özet 

Satıbaldiev Aytmırza, “Kur‟an Ayetleri Arasında Üstünlük (Efdaliyet)”, 

Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: Prof. Dr. Halis ALBAYRAK, Ankara Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi, 100 s. 

Ayetler arasında efdaliyet konusu en çok tartıĢılan konulardan biridir. Hatta 

çeĢitli görüĢleri içeren birçok eser yazılmıĢtır. Yaptığımız bu çalıĢmada ayetler 

arasında efdaliyet konusu hakkında ortaya atılan görüĢ ve rivayetlerin çerçevesinde 

mesele aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ayetlerin efdaliyeti ile ilgili bilgiler daha çok tefsir ve hadis kaynaklarında 

rastlanmaktadır. Konu geçmiĢten günümüze kadar genellikle hadislere göre 

değerlendirilmiĢtir. Fakat bilginler hadisleri çeĢitli Ģekilde anlamıĢlar ve 

yorumlamıĢlardır. Dolayısıyla değiĢik fikirler ortaya atılmıĢtır. 

AraĢtırma giriĢ, birinci, ikinci ve sonuç bölümünden ibarettir. GiriĢte 

araĢtırmanın önemi, amacı, yöntemi ve çok kullanılmıĢ kaynaklardan bahsedilmiĢtir. 

Bununla birlikte “efdaliyet” kavramının etimolojik ve epistemolojik yönüne 

değinilmiĢtir. 

Birinci bölümde ayetlerin içerik, açıklık-kapalılık ve iĢlevsel yönden 

üstünlüğü konusu iĢlenmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise konuyla ilgili müfessirlerin ve bilginlerin görüĢlerine yer 

verilmiĢtir. Bunun yanı sıra hadislerin çerçevesinde ayetler arasında üstünlüğün olup 

olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Aynı zamanda konuyla ilgili uydurma 

hadislere de yer verilmiĢtir. 

Sonuçta konunun genel değerlendirilmesi yapılmıĢtır. 
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The subject of superiority among the verses of the Koran is one of the most 

argued subjects. In fact many works were written that encompassed a multitude of 

perspectives on this issue, In this study, the subject of superiority among the verses 

of the Koran was attempted to be illuminated within the framework of the many 

perspectives and reports related to this issue. 

A lot of information about the superiority of the verses of the Koran can be 

found mainly in the sources of commentary and the hadith. This subject was 

generally evaluated in the past according to the hadith. However the scholars have 

understood and interpreted the hadith in a variety of ways and thus came up with 

different ideas. 

This research is made up of the parts of introduction, part one, part two and 

conclusion. In the introduction the importance, aim and the methodology of the 

research are stated also the commonly used sources are mentioned. The etymological 

and the epistemological dimensions of this concept of „superiority‟ are touched upon 

as well. 

In part one the superiority of the verses according to the subject matter of the 

verses themselves was taken up. The subject of the content of the verses, their clarity 

or obscurity and the verse‟s superiority in terms of practical application was 

discussed. 

In part two, the opinions of interpreters and scholars on this issue can be 

found. Furthermore the question of whether there is any superiority between the 

verses of the Koran within the framework of the hadiths was attempted to be 

answered. Additionally the fabricated hadiths regarding this issue were also placed in 

part two. 

In the conclusion a general evaluation of the subject was made. 

 

 

 


