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ÖNSÖZ 

 

Kuran-ı Kerim biz Müslümanların kutsal kitabıdır. İslam dinimizin temel 

kaynağıdır. İki kapak arasında cemedilen Kerim Kitabımızda yüz on dört sûre vardır. 

Bu sûreleri meydana getiren cümle / cümlelere âyet denmektedir. 

Dinin bütün ilimlerinin inşa ve gelişiminde Mushaf’ın içindeki âyetler âlimler 

tarafından referans gösterilmektedir. Literatür ile ilgisi nispetinde bazı âyetlere daha 

ziyade vurgu yapılmaktadır. Hadisler de bu âyetlerin izahı hükmündedir. Arapça bir 

sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamlarına gelir. 

Arapça olan ve yüz on dört sûreden müteşekkil olan Kur’an-ı Kerimde altı bin küsur 

âyet vardır. Âyet; lügatte açık alâmet demektir. Gözle görülen şeyler için de akıl ile 

bilinen şeyler için de bu kelime kullanılır. Dilimizde "işaret", "nişâne" anlamına 

gelen alâmet ve âlem açıkça görünen şeye denilir. Yani açık olmayan bir şeyden 

kendiliğinden ayırt edilemeyen bir nesneyi, anlayışlı bir kimse bu yolla ayırt eder. 

Âyetler gerek tefsir ilmi gerek Kur’an-ı Kerim etrafında gelişen diğer ilimlere 

hep yol gösterici alamet ve işaret olarak telakki edilegelmiştir. Görünen alâmeti 

anlayınca daha önce anlaşılmayan şey bununla anlaşılır. Bu durumu şöyle bir misal 

ile izah edebiliriz. Bir yol arayan kimse eğer o yolun işaretlerini bilirse onları 

gördüğü vakit yolu bulduğunu anlar. Buna göre alâmet zaten zahir ve açık olunca, 

âyet onun daha da açığı demek olur. Bu işaretlerin bazıları muhteviyatından dolayı 

belli isimlerle anılmaktadır. Mesela bir dağ alâmet ise, zirvesi bir âyet olur. Güneş 

bir gündüz âyeti, ay bir gece âyetidir. Nitekim görünmesinden dolayı yüksek bir 

binaya da âyet denilir. Çünkü "Siz her tepeye bir bina kurup onunla eğlenir misiniz?" 

(Şuarâ, 26/128) buyurulmuştur. Dilimizde de "Kocaman bir alâmet yapmış." deyimi 

bunu andırır. Her şey alâmetiyle tanınır, her gerçek âyetiyle bilinir; onun için 

insanların ilimdeki kabiliyet ve mertebelerine göre kendisinde yapılacak düşünce ve 

inceleme nispetinde birbirinden farklı bilgilere sebep olan işaretler ve delillerin 

hepsine de âyet denilir. Mesela "Her şeyde onun bir (Allah) olduğuna delalet eden bir 

alâmet vardır." beytindeki âyet, bu manaya olduğu gibi "Şüphesiz ki bunda, aklını 

kullanan bir millet için nice âyetler vardır." (Nahl, 16/12) gibi Kur’an-ı Kerim'de 

birçok yerde hep bu manaya gelmektedir. 
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Kur’an-ı Kerimde bazı âyetler özel isimlerle isimlendirilmişlerdir. Bazıları 

Hz. Peygamber tarafından bazıları sahabe-i kiram tarafından, bazıları da tabiîn 

tarafından isimlendirilmiştir. Bazılarının ise dinî alanda kaleme alınan eserlerde 

kaynak göstermede okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla isimlendirme yoluna 

gidildiğini görmekteyiz. Bu isimlendirme genelde literatür tarafından âyetlere 

gönderme yapılırken büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Âyetü’l-Kursî dendiği zaman 

Bakara sûresi 255. âyet ve Deyn (Borç) Âyeti dendiği zaman Bakara Sûresi 282. âyet 

anlaşılmaktadır. 

Biz bu çalışmamızla özel isimleriyle kullanılan âyetlerin birarada bulunduğu 

bir kaynak hazırlamak, dini alanda araştırma yapanlara, bilgi üretenlere kolaylık 

sağlayacağını düşündüğümüz belli başlı âyetlerin isimlerini derlemek, 

isimlendirilmelerindeki illet ve hikmetlerini tespit etmek amacıyla yola çıktık. 

Çalışmamı hazırlarken yol gösterici ve ufuk açıcı yönlendirmeleri ile 

desteğini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Halis ALBAYRAK başta olmak 

üzere hocalarım Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU ve Prof. Dr. Mehmet Akif 

KOÇ’a teşekkürlerimi arz ediyorum. Bununla beraber yine değerli hocalarım Prof. 

Dr. Şevki SAKA ve Prof. Dr. Mehmet PAÇACI’ya teşekkür ederken kürsümüzün 

değerli hocası merhum Prof. Dr. Salih AKDEMİR’e de Cenab-ı Hakk’tan rahmet 

niyaz ediyorum. 

Güzel dualarıyla ömür bereketinin hayır kapıları olan babam Nusret 

KIRATLI ve annem Adalet KIRATLI’ya duyduğum şükranı arz ederken çalışmamı 

tamamlamamda büyük emeği geçen eşim ve çocuklarıma da teşekkürü borç bilirim. 

Son olarak bilgi ve tecrübeleriyle bu tezin hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen 

değerli arkadaşlarım Öğr. Gör. Aydın KUDAT, Arş. Gör. Recep TURAN ve Arş 

Gör. Abdülvahid Yakub SİPAHİOĞLU’na teşekkürlerimi arz ederim. 

 

                                                                                               Hikmet KIRATLI 

                                                                                                  Ankara - 2015 
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GİRİŞ 

 

1. Araştırmanın Konusu 

Çalışmamız, Tefsir, Hadis, fıkıh ve Kelam gibi dinî Literatür tarafından kendi 

alanlarıyla ilgili sıkı münasebetlerinden dolayı, belli âyetlere verdikleri isimlerin 

tespit, tevzih ve gerekçelendirme mihverli olacaktır. 

 

2. Araştırmanın Amacı 

Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam gibi farklı bilim dallarına ait eserlerde muhtelif 

ve dağınık şekilde yer alan âyet isimlerini bir araya toplamak, tespit, bağlantı ve 

tahlîlini yapmak; böylece bu alanda çalışma yapanlara, vaaz ve dini tebliğ hizmetini 

ifa edenlere yardımcı olmak, atıf ve kaynak göstermede kolaylık sağlamak gibi 

amaçlar, Tefsir Literatüründe Âyet İsimleri konusunda yapılan bu çalışmanın 

zeminini oluşturmaktadır. 

 

3. Kavramsal Çerçeve 

Kur’an etrafında gelişen ilimler hele hele Kur’ân’ın içeriğini teşkil eden âyet 

gibi konular, birden fazla boyutlu ve böyle bir çalışmayı aşacak kadar hacimli bir 

alandır. Bu bağlamda biz araştırma alanımızın çerçevesini, Tefsir, Hadis, fıkıh ve 

Kelam bilimleriyle sınırlandıracağız. Ayrıca âyetleri isimlendirme mevzuunu ele 

alırken öncelikle Kur’ân-ı Kerim’i merkeze alacağız.  Çalışmamızı bir giriş, iki 

bölüm ve sonuç şeklinde planlıyoruz. Çalışmamızın giriş bölümünde özellikle şu 

konulara yer vereceğiz. 

 

3.1.Âyet 

 Âyet; Alamet, nişan, ibret,  mucize, burhân, delil manalarına gelir. Bu ”االية“

kelime müfred olup cem’i ayat, ayy, ayay gelir. Asım Efendi Kamus’unda kelimenin 

izahında diyor ki “Âyet, alamet ve nişan manasınadır. Bir nesnenin şahıs ve kalıbına 

denir... Cem’i ayat ve ayy gelir, ha’sız ve ayay gelir ya ile... ve âyet ibret manasına 

gelir, bunun cem’iayy gelir ve emare manasınadır ki, bir nesneye delalet edip yakın 
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ifade eden şey ve hal ve keyfiyetten ibarettir ve Âyetül- Kur’ân Kitabı Kerimden 

Muttasıl-Ilmana Kelamı Şerife ıtlak olunur, inkıtaına kadar ki, cümle menzilinde 

olur.” 

Müellif der ki “Âyeti Kur’âniyye huruf ve kelamdan şol taifedir ki, ifadesi 

mana ile münkati’ ve münferit oluncaya kadar muttasıl ve merbut ola. Ve âyet fil’asıl 

alamet ve acib ve cemaat ve ibret manalarına olmakla herbirinden ahzi sahihtir.1” 

Allah’ın varlığına delalet eden her şeye âyet denilmiştir. Peygamberlerin hak 

olduğunu ispat edici mahiyette olan mucizelere de âyet denebilir. Bunlardan başka 

âyet kelimesi ibret manasında da kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’den bunlara birkaç örnek 

verelim. 

a) سل بىن اسرائيل كم ارتيناهم من ارية بينة âyet  mucize manasındadır.  

b) نر ارية ملكه ان يأتيكم التابوتفيه سكينة من ربركما  âyet alamet manasındadır. 

c) ...انر يف ذالك الية  âyet ibret manasındadır. 

d) وجعلنا ابن مرمي و امره اية âyet acib iş manasındadır.    

e) ومن اياته خلق السموات واالرض âyet burhan manasındadır.2 

 

Âyet; Allah’ın varlığına, peygamberlerin doğruluğuna işaret eden delil ve 

mucize anlamındadır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim sûrelerinin belli bölümülerinden her 

biri için kullanılan bir terimdir. Sözlükteki asıl anlamı, bir şeyin ve amacın 

mevcudiyetini gösteren alamettir. Buna bağlı olarak “açık alamet, delil, ibret, işaret” 

gibi anlamlarda kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de tekil ve çoğul halde üçyüz seksen 

iki defa geçen âyet kelimesi terim olarak çeşitli anlamlar ifade etmektedir.  

1. Delil: Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın varlığını ispat etmeyi amaçlayan 

delillerden genellikle âyet diye söz edilir. 

2. Mucize: Peygamberlerin, Allah tarafından gönderilmiş elçiler 

olduklarını ispat eden harikulade olaylar da Kur’an-ı Kerim’de âyet diye 

ifade edilmiştir. Peygamberlerin davetine muhatab olan bütün milletlere 

davet sahibinin doğruluğundan emin olmak düşüncesiyle, ondan tabiat 

                                                 
1 Mütercim Asım Efendi, Okyanus; Osman Keskioğlu, Nüzulünden itibaren Kur’an-ı Kerîm Bilgileri, 

s.126 

 
2İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, T.D.V yayınları/3, s.55 
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kanunlarını aşan ve ancak ilahi bir kudret sayesinde gerçekleşebilen gözle 

görülen bir alamet (âyet) göstermesini istemişlerdir. 

3. Kıyamet alametleri: Önceden iman etmeyenlerin veya iman sayesinde 

hayır kazanmayanların, Allah’ın bazı âyetleri ortaya çıktığı anda 

inandıklarını ifade edişlerinin fayda vermeyeceği belirtilirken kullanılan 

”âyât” kelimesi (el En-am sûresi 6/158) kıyamet alametleri manasında 

anlaşılmalıdır. 

4. Kuran’ın tamamı veya belli bölümleri: Kuran-ı Kerimdeki sûrelerin 

belli bölümlerinden her biri, benzerlerini meydana getirme imkânı 

bulunmaması açısından Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğuna belge 

teşkil ettiği veya bir ifadeyi diğerinden ayırdığı yahut da harfler 

topluluğundan oluştuğu için âyet diye adlandırılmıştır.3 

 

O halde âyet apaçık alâmet, gerçekliği açık olan herşey için kullanılabilir. 

Açıklığı ortaya çıkmamış şeylerden asla ayrılmaz.  اآلية Âyetin türediği kelime ya  أىر 

kelimesidir, çünkü: o bir şeyi diğerinden ayırmaktadır. Ya da أوى اليه sözünden 

alınmadır. Doğru olan ise آية    âyet kelimesinin sağlamlaştırma ve bir şey üzerinde 

durma anlamına gelen  تأير sözcüğünden türetildiğidir. Bu anlamda  تأىر de denir ki 

yumuşak davran demektir. Yüksek binaya da bu yüzden âyet denilmiştir... أتبنون بكل ريع

 Siz her yüksek yere bir âyet/çok yüksek bir bina dikerek eğlenmek mi“ .آية تعبثون

istiyorsunuz?” ( Şuara 26/ 128) âyetindeki manası gibi. 

Kur’an’ın bir hüküm bildiren her demetine/cümlesine de âyet denir. Bu bir 

sûre birkaç cümle veya bir sûrenin bir cümlesi olabilir  آية  Âyet kavramının kökeni 

konusunda üç görüş vardır. Birine göre kalıbı فعلة dür. Bunun حياة ve  نواة gibi ikinci 

harfinin değil üçüncü harfinin illet harfi olması gerekir, fakat üçüncü harfinden önce 

ya harfi geldiğinden  راية gibi, bu harfi sahih kılınmıştır. Diğer bir görüş ise آيةâyet 

kelimesinin kalıbı  فعلة dür. Şeddeli olması istenmediğinden طيرئ kelimesinin  طائير 

şekline dönüşmesi gibi bu da dönüşmüştür. Bir başka görüş ise  آية  .kalıbındadır فاعلة , 

                                                 
3 DİA, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1991, 4/242 



6 

 

Aslı ise آيية olup tahfif edilerek آية âyet olmuştur. Bu görüş zayıftır, çünkü ismi tasgirin 

de أييرة denmektedir; eğer فاعلة kalıbından olsaydı أويرة denmesi gerekirdi.4  

Bu kelime ıstılah olarak, sûrelerin içinde evvelinden ve sonundan munkati 

olan bir veya birkaç cümleden mürekkep bir kelamdır. Bununla beraber, Kuran’ı 

âyetlere ayırma kesin bir kaideye tabi değildir. Yani âyetlerin tayini kıyasi değildir 

tevkifidir. Bunun için املص ,امل birer âyet olduğu halde رال  tam bir âyet değildir, âyetten 

bir atıftır. Birçok hükümleri ve cümleleri ihtiva eden uzun âyetler olduğu gibi kendi 

başlarına bir hüküm ifade etmeyenler de bir âyet sayılır. Errahmân, errahîm, 

müdhâmmetân gibi. Âyetlerin son kelimesine kendisinden sonra gelen âyeti 

evvelkinden ayırdığı için fâsıla(fevâsıl) denmiştir. Bu kelimesin son harfine” harfu’l-

fasıla” tabir olunur.5 

 

3.2.İsim ve İsimlendirme 

Sin, mim ve vav harflerinden oluşan semeve kökü, sözlükte ‘yükseklik’ 

anlamına gelen bir köktür. Bir görüşe göre ‘ isim ‘ kelimesinin aslı simv’dir. Simv 

yükseklikten gelir. İsim, manaya atıf ve delalet eder. Bir şeyin ismi, alameti 

demektir. İsm, ayırt etmek,  cevher ve araz için söylenmiş lafızdır.6 İsim Basralılara 

göre sümüv, Küfelilere göre sime kökünden türetilmiştir. 

Sözlükte ism “varlıklara verilen ad ”müsemma” adlandırılan varlık, “tesmiye“ 

adlandırma demektir. İsim bir hakikate delalet eden mutlak lafız, müsemma bu 

hakikatin kendisini oluşturan şey, tesmiye ise isim ile müsemma arasındaki irtibatı 

sağlayan manadır. İsim, kelime çeşitlerinin hepsini içine almakta olup “cevher ve 

araz türünden bütün nesne ve manalar için konulmuş lafız” diye tanımlanır. Bu 

yönüyle söz, fiil veya nitelik türündeki bütün kavramları zihne taşıyan bir vasıta 

konumundadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mutlak olarak geçen, “Âdem’e bütün 

isimleri öğretti” (el- Bakara 2/31) ifadesi cevher ve arazların tamamının isimlerini 

kapsamaktadır. Adlandırılan şey hariçte bulunan bir nesne olabileceği gibi zihni bir 

varlık olabilir. 

                                                 
4 Ragıb el- İsfahani, Müfredat/Kuran ıstılahları sözlüğü, İstanbul-2010, s.101, 102, 103 
5 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü s.55 
6 Firuzabadi, Kamus, IV/344 
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Bir lafzın hangi anlam karşılığında kullanıldığını bilmek, lafızla medlulü 

arasındaki özel münasebetini bilmeye bağlıdır. Kur’an-ı Kerîm’de “ism” kavramı 

isim ve fiil halinde yetmiş bir yerde geçmektedir. Bunların yarısından fazlası isim 

veya çoğulu olan esmâ, ikisi “adaş” anlamındaki semiy, geri kalanları da tesmiye 

mastarına bağlı isimlerdir. Fakat bu kullanımların hiçbiri, kelâm literatüründe yer 

alan isim- müsemma tartışmasıyla ilgili değildir. Hadis kaynaklarında da bu konuya 

işaret eden sahih bir rivâyet yoktur.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 DİA, İslâm Ansiklopedisi, 22/548-549 
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BİRİNCİ BÖLÜM: ÂYETLERİN İSİMLENDİRİLMELERİNDE 

TARİHSEL ÇERÇEVE 

 

1. Âyetlerin İsimlendirilme Dönemleri 

Âyetlerle ilgili yapılan çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlar doğrultusunda 

isimlerle ilgili dönemleri değerlendirecek olursak, Hz. Peygamber’in bizzat 

isimlendirdiği âyetlerin mevcudiyetini kaynaklarda görmekteyiz. Hz. Peygamberden 

sonra sahabe-i kiram da bu isimlendirme faaliyetlerine katkıda bulunmuşlardır. 

Özellikle tefsir ilminin güçlendiği dönemler dâhil olmak üzere çağdaş dönemde de 

âyetlere isimler verilme çabası artarak devam etmiştir. Yapılan tefsir okumalarından, 

esbâbü’n nüzul, hadis, fıkıh ulumu’l Kur’an’da yapılan incelemelerden ortaya çıkan 

tabloda da isimler kullanılmıştır. Bazı isimlerin kim tarafından ne zaman verildiği net 

değildir. Tefsir incelemelerinde isimli âyetlerin kaynaklarının kadim tefsirlere kadar 

gitmekte olduğuna şâhid oluyoruz. Diğer yandan bazı âyet adlandırılmaları sadece 

son dönem çağdaş tefsir ve kaynaklarda gerebilmekteyiz. Aşağıda dönemsel olarak 

âyetlerin isimlerine birkaç misal verilecektir.  

 

1.1.Hz. Peygamber Dönemi 

Hz.  Peygamberin Âyet İsimlendirmeleri;  

1. Riba Âyeti (Bakara 2/275-278)  

2. Deyn Âyeti (Bakara 2/282)  

3. Sayf Âyeti (Nisa 4/176)  

4. İzz Âyeti (İsra 17/111)  

5. Âyetel Kürsi (Bakara 2/255)  

6. Mugayyebatü’l Hamse (Lokman 31/34) 

7. Besmele Âyeti (Neml 27/30-31; Fatiha 1/1) 

8. Muharebe  Âyeti (Maide 5/33)  
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1.2.Sahabe Dönemi 

Sahabe Âyet İsimlendirmeleri;  

1. İfk Âyeti (Nur 24/11-20)  

2. Hicâb Âyeti (Ahzap 33/59)  

3. Hudud Âyeti   

4. Hıyar (Tahyir ) Âyeti ( Ahzap 33/28-29)  

5. Duhan  Âyeti (Duhan 44/10)      

6. Müt’a Âyeti (Bakara 2/196);(Nisa 4/124)  

7. Mülaane Âyeti (Nur 24/6-7)  

8. Ferâiz Âyeti (Nisa 4/12) 

9. Kefaret Âyeti (Maide 5/89) 

10. Necva Âyeti (Mücadele 58/12-13) 

11. Lian Âyeti (Nur 24/6-9) 

12. Zihar Âyeti (Mücadele 58/2-3) 

   

1.3.Tabiun Dönemi 

1. Kurra Âyeti (Fatır 35/29) 

2. Kalaid Âyeti (Maide 5/2) 

3. Birr Âyeti (Bakara 2/177)... 

4. Hicret Âyeti( Tevbe 9/40)... 

5. Ganimet Âyeti (Enfal 8/41) 

6. Feriyye Âyeti (Nur 24/4) 

 

1.4.Tabiun Sonrası Dönem 

1. Damair Âyeti (Nur 24/31) 

2. Umera Âyeti ( Nisa 4/58-59) 

3. Sulh Âyeti (Nisa 4/128) 

4. Zann Âyeti (Hucurat 49/12); ( Yunus 10/36) 

5. Tevhîd Âyeti (Bakara 2/163) 

6. İman Âyeti ( Bakara 2/136) 

7. İslam Âyeti (Âl-İ İmran 3/19, 64) 
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1.5.Çağdaş Dönem 

1. Müdayenat Âyeti (Bakara 2/282) 

2. Gar Âyeti ( Tevbe 9/60) 

3. Fitne Âyeti (Sa’d 38/34) 

4. İşhad Âyeti (Bakara 2/282) 

 

2. Âyetleri İsimlendirmede Farklılık 

Birden fazla isim için kullanılan âyetler ve birden fazla âyet için kullanılan 

isimler listesi ekte tablo-1 ve tablo-2’ de verilmiştir. İlgili âyetlerin listesi girişte 

mevcut olduğundan burada tekrara düşmemek için listeyi vermeyi uygun bulmadık. 

 

3. İsimlendirmede Farklılığın Arka Planı ve Şekilleri 

Âyet, içerisinde vârid olan bir lafızla, yahut o lafzın müradifi olan bir 

sözcükle isimlendirilmiştir; Âyetü’l-İfk,  Âyetü’l-Cizye, Âyetü’l- Kelâle, Âyetü’l-

Nesi’ gibi misaller verebiliriz. 

Âyet’in konusunu veya içerdiği manaları haber veren, bilgi veren lafızlarla 

isimlendirilmeleri, bu isimle ilgili bir lafız olmadığı halde; Âyetü’l-Habs, Âyetü’l 

Hicâb, Âyetü’r-Ruhsat, Âyetü’t-Tahâret, Âyetü’z-Zıhar, gibi örnekler vermemiz 

mümkündür. Âyetin içerisinde lafız olmadığı halde; Âyetü’l-Vudû’, Âyetü’s-Seyf. 

olarak isimlendirilmiştir. 

İçinde bulunduğu zaman, mekân, hal ile ilgili, sebeb-i nüzul münasebeti ile 

birlikte hazır bulunan şartlara göre isimlendirme de yapılmıştır. Bu tarz âyetler 

azınlıktadır; Âyetü’l-İsrâ, Âyetü’s-Sayf, Âyetü’l-Kıtâl, Âyetü’l-Hicret, örneklerinde 

olduğu gibi. 
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İKİNCİ BÖLÜM: ÂYETLERİN İSİMLERİNİN TAHLİLİ 

 

Âyetlerin tahlilini yapacağımız bu bölümde, âyetlerin orijinal Arapça 

metinlerini ve Türkçe meallerini Diyanet İşleri Başkanlığının verilerinden alıntı 

yaptık. Lüzum görülen yerlerde tahlilleri yaparken de yukarıda yer verdiğimiz 

literatür kaynaklarına başvurduk. Böyle bir tez hacmini haddinden fazla itnaplı hale 

getirebilir endişesiyle mümkün olduğu kadar tahlilleri kısa tutmaya çalıştık. 

 

1. Aded Âyeti “آية العدد”: ( Nisa 4/3)8 

Urve b. Ez-Zübeyr halası, mü’minlerin annesi Hz. Âişe’ye bu âyeti kerimeyi 

sordu. Hz.Âişe: Bu âyeti kerime yetim kızlar hakkında nazil olmuştur. Bu o yetim 

kızdır ki, velisinin gözetimi altında bulunur, malını malına katar. Malı ve güzelliği 

adamın hoşuna gider ve mehrinde adaletli davranmayarak yani başkalarının vereceği 

mehr kadar mehr vermeden onunla evlenmek ister. İşte bu gibileri, en yüksek 

mehrlerini verip onlara karşı adaletli davranmadıkça, yetim kızlarla evlenmekten 

men edilmişlerdir. Ve onlar dışında hoşlarına giden başka kadınla evlenmekle 

emrolunmuşlardır.9 Yukarıdaki “Âyetü’l-Aded” te dört kadınla evlenme, bir emir 

değil, ruhsat niteliğinde olup; savaş sonrası erkek nüfusun önemli ölçüde azalması, 

kadının kısır olması veya kadınlık görevini yerine getiremeyecek bir hastalığa 

yakalanması, kesin zinaya düşme korkusu gibi durumlarda başvurulması gereken bir 

ruhsattır. Âyetin sonunda, eşler arasında adalet sağlamak çok güç olduğuna işaret 

edilerek tek evlilik özendirilmiştir. 

Yukarıda ki “Aded Âyeti” özel anlamda yetim kızlara adaletli davranılmasını 

bildirmek amaçlı inmekle birlikte, zahir anlamıyla da iki, üç ve dörde kadar 

                                                 
8
م  َا ْ  َا َا م  َا  م  م أاو م  ةً اِحدا م فاوا ِدلُوا م تاع  م أاَّلا م ِخف تُم  م فاإِن  ۖ م  ُربا عام م  م وا ثا ثَُلا م وا ث ناٰى َا م  م النِّسا ِء نا َِ م  م  َُ م لا م طا با َا  م  َُِحوا م فا ن  ٰى َا م ال ياتا  م فِي م تُق ِسطُوا م أاَّلا م ِخف تُم  إِن  وا

م م  َُ م تاُعولُوام ۖ م م أاي ما نُ ناٰىم أاَّلا م أاد  لِكا ﴾٣﴿ذاٰ  

Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, 

(onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o 

kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya sahip 

olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. 

9Buharî, Sahih K.Eş Şerike 7. Et-Tefsir, Nisa sûresi 
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evlenmenin, adaletli davranmama korkusu var ise tek kadınla yetinmenin mubah 

olduğuna delâlet eder.10 

 

2. Âdem Âyeti “آية آدم”: (A’raf 7/189-190)11 

Âdem: İlk insan ve ilk peygamberin adıdır.12 Bütün insanların atası olduğu 

için "Ebû'l-beşer" (beşerin babası) diye de anılır. Dil bilimcilerin çoğu bu kelimenin 

"esmerlik" anlamına gelen "üdme" veya "tip, örnek" anlamına gelen "edeme" veya 

"bir şeyin dış yüzü" anlamına gelen "edime" kelimesinden türetildiğini 

söylemişlerdir. Yüce Allah, Âdem'i yeryüzünün her tarafından alınan toprak 

örneklerinin birleşiminden yaratmıştır.13 

Suddi’den nakledilen bir rivâyette آية آدم     A’raf 7/190. âyette ( فتعاىل اهلل عما يشركون    

ifadesinden meydana gelen) bu bölüm (âyetin ilk cümlesine atıf yapılarak) “Âdem 

Âyetinden” ayrı bir bölümdür ve Arapların putlarına mahsustur görüşüne yer 

verilmiştir. A’raf 7/190. âyetin ilk cümlesinin “Âdem Âyeti” olarak nitelendirilmiş 

olması âyetin bu şekilde isimlendirilmiş olma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.14 

                                                 
10 Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı, Kur’an-ı Kerim(Yüce Meâli ve Açıklaması, Türkiye 1. 

Baskısı, Eylül 2003, 1/144 

 
11
ام الَاه َام  عام وا م دا ا ْ  اما م أاث قَا ۖ م م فَا م ب َِمِ م  ت  را فِيفً م فاما ًَلم خا م  م حا َا ْ  ما شا ها م حا اما م تاغا ۖ م م فَا م إِلاي ها م  َُنا ها م لِياس  جا و  ن ها م زا َِ م  لا عا جا ٍةم وا اِحدا م ناف ٍسم وا ن  َِ م  م  َُ َاقا م الاِذيم خا هُوا

م الشا ِكِرينام  نا َِ م  َُونانا م آتاي تانا م صا لًِح م لانا باهُما م لائِن  م فِيما م آتا هُما ﴾م ١٨٩﴿را كا ءا م لا َمُ ُشرا َلا عا اما م آتا هُما م صا لًِح م جا ِرُكونام فاتاعا لام م ۖ م م فَا ما م يُش  ﴾١٩٠﴿ىم الَاه َمُ عا  

Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) 

eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca 

her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden 

olacağız" diye dua ederler.﴾189﴿Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de, Allah'ın 

kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden 

yücedir. 

12 Ahmet b. Hanbel, Müsned, Beyrut b.t.y, V/178 
13Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Kaynak 

Eserler, Ankara 2006,s.7 
14 TABERÎ, Ebu Ca‘fer Muhammed b. Cerir, Cami‘u’l-Beyan ‘an Te’vili Ayi’l-Kur’an, Daru’l-Fikr, 

Beyrut 1988,  XIII/315.  

 



13 

 

3. Adl Âyeti “آية العدل”: ( Nisa 4/135)15 

Âdil olmak, insaflı olmak, işi doğru olmak, eşit davranmak, düzeltmek, 

doğrultmak, doğru dürüst olmak anlamlarındaki "a-d-l" kökünden türeyen bir 

isimdir. Adalet, âdil, güvenilir, benzer,  eş, nafile, fidye de demektir. Âdil anlamında 

âdl, Allah'ın sıfatı olarak Tirmizî rivâyetinde "el-esmâü'l-hüsnâ" ile ilgili bölümde 

geçmektedir.16 Allah'ın sıfatı olan adl, adaletli ve insaflı olan, hakla hükmeden, 

haklıya hakkını haksıza cezasına veren, her şeyi yerli yerinde yapan, her söylediği, 

her emir ve yasağı, her yaptığı hak ve doğru olan, asla zalim olmayan anlamlarına 

gelir.17 

Suddi’den şöyle rivâyet olunmuştur. ”Bir gün Hz. Peygamber’in huzurunda 

bir zenginle bir fakir davalaştılar. Hz. Peygamber fakirin zengine haksızlık 

edemeyeceği düşüncesiyle fakiri tutar oldu. Ancak yüce Allah onun, zengin olsun 

fakir olsun herkese karşı adaletli davranmasında ısrar ettiği için bu âyet-i kerimenin 

tamamını inzal buyurdu.18 

“Âyetü’l Adl” isimlendirilmiş olarak tefsirlerimizde geçmektedir, Nisa 

4/58.âyete de bu isim kullanılmaktadır. Tefsiru Şa’ravi’de Nisa 4/58. âyetin 

izahatında “Âyetü’l Adl” şeklinde kullanılmıştır.19 Seyyid Tantavi, En’am 6/151’in 

açıklamasın da şöyle diyor: Adalet; sözde adalet, hükümde adalet, yapılan her fiilde 

adalet olursa sağlam bir iktidarın temelini oluşturur. Bu söylediklerini,“Âyetü’l- Adl” 

çerçevesinde temellendirmiştir. Tefsirin bu bölümünde adl âyetini kullandığını 

görmekteyiz. 

                                                 
15
ۖ م م  لاٰىم بِِهما م  م فاقِيًرام فام  لَاه َمُ أاو  نِيًًّ م أاو  م غا َُن  م يا ۖ م م إِن  بِينام م  ْ را ا  ْ ا ي م ِنم وا الِدا م أاِوم ال وا م  َُ َاٰىم أان فُِس م عا لاو  م لَِاه َِم وا اءا ِطم ُشهادا م بِ ل قِس  ينا َِ ا نُوام ُكونُوام ْاوا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ِدلُوا م تاع  ٰىم أان  م تاتابُِعوام ال هاوا بِيًرام ۖ م م فاَلا م خا َُونا ما م بِما م تاع  م الَاه َام كا نا ِرُضوام فاإِنا م تُع  َ ُووام أاو  م تا إِن  ﴾١٣٥﴿وا  

Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik 

yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar 

(adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise 

adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya 

(şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

16 Tirmizî, Deavat, 83 
17Dini Kavramlar Sözlüğü s.8 
18 Vahidî, Esbabu’n- Nüzul, Mısır 1315 s.106 
19 Muhammed Mütevelli Şa’ravi, Tefsiru Havatır, IV/2350 b.t.y 
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4. Besmele Âyeti “آية البسملة”: (Neml 27/30-3120; Fatiha 1/121 ) 

Besmele, Kur’an’da tevbe (berae) sûresinden başka her sûrenin başında yer 

alan” Bismillahirrahmanirrahim” ibaresi انره من سليمان و انره بسم اهلل الرمحن الرحيم     Neml sûresi 

27/30. âyetinin bir parçasıdır.  

Tabiyatıyla bu ifade Kur’an’dan bir âyeti kerimedir. Bunda görüş birliği 

vardır. Tartışma konusu olan, bu ibarenin her bir sûrenin başında âyet olup olmadığı 

meselesidir. Bu konu tefsirlerde daha çok ilk yer aldığı sûre olan Fatiha Sûresi’nin 

tefsirinde tartışılmıştır. Bunun yanında bazı tefsirlerin başlangıcında Fatiha Sûresi 

tefsir edilmeden önce “Besmele veya Besmele Tefsiri” adı altında bir başlık 

açıldığında olmuştur. Gerek sûre başlarında âyet olup olmaması tartışmalarında 

gerekse bazı tefsirlerin ilgili bölümlerinde “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim” lafzı 

kısaca Besmele” olarak isimlendirilmektedir. 

Biz de “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim” lafzının Neml 27/30. âyette yer 

alması sebebiyle isimlendirilmiş âyetler arasına dâhil ettik. Besmele, Hanefî 

kaynaklarda sadece Neml 27/30. âyetteki besmele âyet kabul edilmiştir. Diğerleri Hz. 

Peygamber tarafından sûrelerin arasını ayırmak için yazdırılmıştır. 

Hadislerde “besmele” ismi kullanılmıştır. Hz. Peygamber; ”Besmele ile 

başlanmayan her önemli iş eksiktir.”22 

Besmele, hadislerde geçtiği gibi fıkıh kitaplarında da yer almaktadır, 

Müfessirler de aynı şekilde tefsirlerinde kullanmıştır. Fakat literatürde biz bunun âyet 

ismi olarak geçmediğini düşünüyoruz. 

 

 

                                                 
20
َِِمينام ﴿٣١﴾ َُس  أ تُونِيم  م وا َايا َُوام عا م تاع  ِحيممِ ﴿٣٠﴾م أاَّلا ِنم الرا ماٰ ح  ِمم الَاه َِم الرا إِنا َمُ بِس  م وا م ُسَاي ما نا ن  َِ  إِنا َمُ 

"Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, "Bismillahirrahmanirrahîm" diye başlamakta ve içinde ‘Bana 

karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin' denilmektedir." 

21
ِحيممِ ﴿١﴾ ِنم الرا ماٰ ح  ِمم الَاه َِم الرا  بِس 

Rahman ve Rahim olan Allah’ 

22 Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu’l Furkan Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Server İletişim, İstanbul 

2007,Feyzü’l- Kadir, V, 13; Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı,1/23 
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5. Birr Âyeti “  آية البر”: (Bakara 2/177)23 

İman, ibadet ve ahlâkla ilgili bütün iyilikleri ifade eden bir terim “birr” 

kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi 

manalarda kullanılmıştır. Aynı kökten gelen berr ise hem “çok şefkatli ve kerem 

sahibi” anlamında Allah’ın bir ismi (et-Tûr 52/28), hem de “itaatkâr” anlamında 

insanın sıfatı olarak Kur’an’da tekrarlanmıştır. Bir âyette (Abese 80 / 16), aynı 

kökten gelen bârr (itaatkâr) kelimesinin çoğulu olan berere meleklerin sıfatı olarak 

geçmektedir.24 

Fahreddin er-Râzî, bu âyet münasebetiyle birr, kelimesini “bütün saygılı 

davranışları (taat) ve insanı Allah’a yaklaştıran hayırlı işleri içine alan bir kavram” 

şeklinde tarif etmiştir.25 

 Katade’den şöyle rivâyet olunmuştur. “Bize, zikredildiğine göre, birinin Hz. 

Peygamber’e ‘birr’den sorması üzerine bu âyet nazil oldu. O zaman Hz. Peygamber 

onu çağırarak kendisine âyeti kerimeyi okudu.”26 

Abdurrezzak b. Hemmam: Ma’mer, Katade’den naklen bize şöyle nakleder: 

”Yahudiler batı tarafına yönelerek ibadet yapıyorlar, Hiristiyanlar doğu tarafına 

yöneliyorlar deyince “Birr Âyeti nazil oldu.27Birr âyeti hakknda” Bakara sûresinin 

gerdanlığı” denmiştir.28Âyetü’l Birr” İsimli bir kullanım tefsirlerde mevcut olup 

örneğin Fi zilal-il Kur’an’da Bakara 2/178. Âyette görülmüştür. 

 

                                                 
23
م  آتاىم ال ما  َا النابِيِّينام م وا تا ِبم وا َِ ال  ِةم وا َا ئِ َلا ال ما ِخِرم وا ِمم اْل  ال يام و  م بِ لَاه َِم وا نا َا م آ ن  َا م  م ال بِرا َِنا

لاٰ ِرِبم وا غ  ال ما ِرِقم وا ش  م ال ما م ِْبالا م  َُ لُّوام ُوُجوها م تُوا م أان  م ال بِرا لاي سا

ا مام  أْا م وا ْا ِب م الرِّ فِي م وا السا ئَِِينا م وا بِيِل م السا اب نا م وا سا ِكينا ال ما م وا ٰى َا ال ياتا  م وا باٰى م ال قُر  ِوي م ذا م ُحبِّ َِ َاٰى م بِم م عا ال ُموفُونا م وا كا ةا م الزا آتاى م وا ةا َلا ام الصا م إِذا ه ِدِهم  عا

م ال باأ سمِ م عا هاُدوا ِحينا اِءم وا را الضا م فِيم ال باأ سا ِءم وا الصا بِِرينا م وا ُْوام ۖ  دا م صا م الاِذينا ئِكا م أُولاٰ م ﴿م ۖ  م هُُمم ال ُمتاقُونا ئِكا أُولاٰ م وا  ۖ١٧٧﴾  

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz (den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret 

gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu 

yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) 

kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine 

getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta 

kendileridir. 

24 Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi(DİA), İstanbul,6/204-205 
25 Fahrettin Razî, Mefâtîĥu’l-gayb, Beyrut ts, V, 37 
26 Vahidî, Esbabu’l Nüzul, s.52 
27 Suyutî, Lubabu’n Nukûl fi Esbababi’n Nüzul, Tahkik: Yasir Salah Azzeb, el- Mektebetü et- 

Tevfikati, s.33 
28 İdris Şengül, Tasavvuf dergisi, Ankara 2001, sayı 7, 3/321-335,  
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6. Celd Âyeti ”آية الجلد ”: ( Nur 24/2)29 

Celde: Sözlükte "derisine dokunmak, vurmak, kırbaç ve benzeri şeylerle 

vurmak" anlamına gelen "celd" kökünden türetilmiştir. Celde kelimesi, bir fıkıh 

terimi olarak kırbaç veya değnekle uygulanan bir tür cezayı ifade etmek için 

kullanılmıştır.  Kur’an’da celde kelimesi, iki yerde geçmektedir: "Zinâ eden kadın ve 

zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun?"; 30 "Namuslu kadınlara zina isnat 

edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun.31 Artık onların 

şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir" 32 

Nur 24/2 âyet hakkındaki bazı rivâyetlerde âyette gecen جلدة “celde” 

kelimesinden dolayı âyet “Âyetu’l-Celde/Celd” “ آية اجللدة “ olarak isimlendirilmiştir. 

Bu âyete başka isimler de kullanılmıştır, “Âyetu’l Hudûd, Âyetu’z Zevani” Nisaburî 

tefsirinde Nisa 4/11. âyette bu iki isim kullanılarak, âyetler adlandırılmıştır. 

 

7. Cennet Âyeti “آية الجنة”: (Zümer 39/73)33 

Sözlükte "bitki ve ağaçlarla örtülü yer ve bahçe" anlamına gelen cennet, 

literatürde, îmân edip sâlih amel işleyenlere, ahirette vaad edilen nimet ve mükafât 

yurdu demektir. Cennetin sekiz kapısının olduğu ilk dönemlerden beri kabul 

edilegelmiştir. Ancak cehenneme ait yedi kapının mevcudiyeti Kur’an-ı Kerîm’de 

açıkça zikredildiği halde (el-Hicr 15/44) cennetin sadece kapılarının (ebvâb) 

bulunduğu ifade edilmiş ve sayıları hakkında herhangi bir işarette bulunulmamıştır. 

Zümer sûresinde (39/73), kıyamet günü cennet kapılarının açılışından bahseden 

âyette “vav” harfinin sekiz sayısını ifade ettiğini (vâv-ı semâniyye) ileri sûrenlerin 

                                                 
29
م   ۖ خمِ رمِ م  م اْل  ِم ياو  ال  م وا م بِ لَاه َِ نُونا َِ م تُؤ  م ُكن تُم  م إِن  م الَاه َِ م فِيم ِديِن أ فاةٌ م را م بِِهما  ُكم  ُخذ 

م تاأ  َّلا م وا  ۖ ةمٍ م  َ دا م جا َِ ئاةا م  ن هُما  َِ م  اِحٍد م وا م ُكلا َُِدوا م فا ج  انِي الزا م وا انِياةُ الزا

م ﴿ نِينا َِ م ال ُمؤ  نا َِ اباهُما م طا ئِفاةمٌ  ذا م عا هاد  ل ياش  ﴾٢وا  

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe 

inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız 

tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. 

30Nur 24/2 
31Nur 24/4 
32Dini Kavramlar Sözlüğü, s.88 
33
م ﴿٧٣﴾ ُخَُوها م خام  لِِدينا م فا د  م ِطب تُم  م  َُ َاي  ٌمم عا ناتُها م ساَلا زا م خا م لاهُم  ْا  َا ابُها م وا م أاب وا فُتِحا ْ  ام جا ُءوها م وا تاٰىم إِذا م حا  ۖ ًرام  َا ناِةم ُز م إِلاىم ال جا باهُم  ام را م اتاقاو  م الاِذينا ِسيقا  وا

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında 

oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi 

ebedi kalmak üzere buraya girin.  
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ilmî bir delile dayanmadıkları kabul edilmiştir.34 Ancak bir kısmı Kütüb-i Sitte’de de 

yer alan çeşitli hadislerde cennetin sekiz kapısı olduğu belirtilmektedir.35 

          “Âyetü’l Cennet” kullanımı üç tefsirde mevcuttur. Bunlar et-Tabâtabâ’i, İbn 

Âşur ve Haşim Hüseyni el-Bahrani’nin tefsirleridir. İbn Âşur, et-Tahrîru ve’t Tenvir 

adlı tefsirinde Tevbe 9/112. Âyetin tefsirinde cennet kapılarını ve özelliklerini 

anlatırken, Zümer 39/73’ü “Âyetü’l Cennet” ismini zikretmiştir.36 

 

8. Cilbab Âyeti “آية الجلباب”: (Ahzap 33/59)37 

Âyetü’l Cilbab’ın diğer ismi Âyetü’l Hicâb’tır. Daha fazla bilgi için bkz. 

“Âyetü’l Hicâb’a.” 

 

9. Cizye Âyeti “آية الجزية”: (Tevbe 9/29)38 

Cizye:  İslâm devletindeki gayr-i müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş 

vergisi. Cizye “kâfi gelmek; karşılığını vermek, ödemek” manasındaki ceza 

mastarından türemiş bir isim olup İslâm literatüründe tebaadan olan gayr-i 

müslimlerin ödedikleri vergiye, harbî olanlardan ayrı tutulmalarına, can ve mal 

güvenliğine kavuşturulmalarına karşılık sayıldığı için bu ad verilmiştir. Bu kelime 

hem Kur’an-ı Kerîm’de (et-Tevbe 9 / 29) hem de hadislerde geçmektedir.39 

                                                 
34 El-Kurtubî, Ebi Abdillah Muhammed b. Ahmed Ebu Bekir, Camiu’l-Ahkami’l-Kur’an, Daru’l 

Kütübü’l Mısriyye, M. 1967-H. 1387,s.535; İbn Kayyim el-Cevziyye, s.82 
35 DİA, İslam Ansiklopedisi, VII/376-386 
36 Muhammed et-Tâhir, İbn Âşur,   Tefsirü’t Tahrir ve’t Tenvir, Daru’t Tunusiyye, Tunus 1984, XI/42 
37
يم مً  ح  فُوراًم را ُم م غا

م للاًّٰ كا نا م وا ي ناَۜ ذا م يُؤ  ف نام م فاَلا را م يُع  ىم اان 
ٰنٰٓ م ااد  م م ٰذلِكا

يبِِهناَۜ ب  َلا م جا ن  َِ م  َاي ِهنا م عا ينا ن  م يُد  ينا ن  َِ نِسآٰ ِءم ال ُمؤ  م وا بانا تِكا م وا اِجكا وا م َِّلاز  م ُْل  يآٰ م اايُّها م النابِيُّ

﴾م م م م ٥٩﴿  

Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek 

elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok 

bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

 
38
تاٰىم  م حا َِتا با م أُوتُوام ال  م الاِذينا نا َِ م  قِّ م ال حا م ِدينا م ياِدينُونا َّلا ُسول َُُم م وا را م الَاه َُم وا ما را َا م حا م  َُونا رِّ م يُحا َّلا ِخِرم وا ِمم اْل  م بِ ل ياو  َّلا م بِ لَاه َِم وا نُونا َِ م يُؤ  م َّلا ْا تَُِوام الاِذينا

طُوام ال ِجز م  م صا ِغُرونام يُع  هُم  م ياٍدم وا ن  ﴾٢٩﴿ياةام عا  

Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resûlünün haram 

kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) 

kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. 

39 DİA, İslam Ansiklopedisi, 8/42-45 
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Bu âyet, Menar tefsiri ve Kurtubî tefsiri gibi eserlerde “Âyetü’l-Cizye”  

olarak isimlendirilmiştir. İbn Kesir (Ö. 774/1372), Âl-i İmran 3/64. Âyette aynı 

şekilde isimli kullanım vardır.40 

Cizye âyeti, hicri dokuzuncu sene, Tebük yılında; Resulullah’ın Yemenli 

Yahudilerle ve Şamlı Hiristiyanlarla yaptığı savaşın fethinden sonra nazil olmuştur. 

Cizye İlk defa Necran Yahudilerinden alınmıştır. 

Bir İslam ülkesinde zimmet anlaşmasıyla oturan kitap ehlinin akıllı ve ergen 

erkeklerinden alınan yıllık bir vergidir. İslam toplumunda gayr-i müslimlere tanınan 

mal, can, ırz güvencesi ve inanç özgürlüğü teminatı karşılığında alınır. Hz. 

Peygamber, Necran hiristiyanları ile yaptığı anlaşmada, her yıl Safer ayında iki bin, 

Recep’te de bin takım elbise cizye koymuştu. 

 

10. Cuma âyeti “آية الجمعة”: (Cuma 62/9)41 

Cuma 62/9-10. âyetlerin sebeb-i nüzulünü bizlere aktaran bazı rivâyetlerde bu 

âyetler, 9. âyette yer alan “ اجلمعة  -el-Cum‘a’ ” kelimesinden dolayı “Âyetu’l-Cum‘a’ آية  

 .olarak adlandırılmıştır اجلمعة

Cabir b. Abdillah (r.a)’da şöyle demiştir:  “Bir defasında biz Peygamber (sav) 

ile birlikte Cuma namazı kılarken, Şam tarafından yiyecek yüklü bir kervan geldi, 

Mesciddeki cemaat birer birer kafileye doğru yönelip on iki kişi kalıncaya kadar 

dağıldılar. Hz. Peygamber mescidde bu şekilde bırakılınca Bunun üzerine Âyetü’l 

Cum‘a nazil oldu.42 

Âyetü’l-Cum‘a  آية اجلمعة olarak, Taberî (Ö. 310/923) ve Nisaburî tefsirlerinde 

Cum’a 62/11, âyetinde bu isim geçmektedir.43 

                                                 
40 İbn Kesir (Ö. 774/1372), Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, tahk. Ebi Amr Nasır 

İbn Ahmet İbn Neccâr ed- Dımeşkî, Daru’l Akıde, 2008I/ 548 
41
م ﴿٩﴾ َاُمونا م تاع  م ُكن تُم  م إِن  م  َُ ي ٌرم لا م خا َُم  لِ

م ذاٰ  ۖ ُروام ال باي عام م  ذا ِرم الَاه َِم وا ام إِلاٰىم ِذك  و  عا ِةم فا س  ِمم ال ُجُمعا م ياو  ن  َِ ِةم  َلا م لَِصا نُوام إِذام ام نُوِديا َا م آ  يا م أايُّها م الاِذينا

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve 

alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 

42Sahihi Buharî, Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi ve Şerhi, 3/109, Hadis 508 
43 Taberi XXII/645 
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11. Da’fi Âyeti “آية الضعف”: ( Enfal 8/66)44 

İshak b. Rahavey müsnedinde tahric etmiştir. İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan 

rivâyet edilmiştir ki: Allah(c.c.), mü’minlere, bire karşı on kişiyle savaşmalarını farz 

kılınca, bu onlara ağır, zor geldi. Bunun üzerine Allah Teâlâ ... اآلن خفف اهلل âyeti 

kerimesini inzal buyurarak, onlardan bu güçlüğü, meşakketi kaldırdı ve bire karşı 

onu, bire karşı ikiye kadar indirdi.45 

“Âyetü’d–Da‘fi” İsimli âyetinin başka isimleri de mevcuttur. Birisi ”Âyetü’t-

Tahfif” diğeri ise”Âyetü’l-Musabera”dır. Ayrıntılı bilgi için bu âyetlere müracaat 

edilebilir. “Âyetü’d-Da‘fi” şeklinde tefsir kaynaklarımızda kayıtlı olup kadim 

tefsirlerimizde mevcuttur. Maturidi’nin, Tefsiru Te’vilâti Ehlu’s Sünne, Buruc 85/12, 

İbn Atiyye (Ö. 542/1147)’nin, el Muharriru’l Veciz fi Tefsiri’l Kitabi’l Aziz, Enfal 

8/45. âyetlerinin izahatlarında müfessirlerimiz “Âyetü’d- Da’fi” isminin kullanımı 

söz konusudur.46 

 

                                                 
44
م   ۖ ِنم الَاه َمِ م  َِبُوام أال م فاي ِنم بِإِذ  م أال ٌفم ياغ  م  َُ ن  َِ م  َُن  م يا إِن  م وا  ۖ َِ ئاتاي نمِ م  َِبُوام  ةمٌ ياغ  َِ ئاةمٌ صا بِرا م  م  َُ ن  َِ م  َُن  م يا م فاإِن   ۖ فً م  ع  م ضا م  َُ م فِي م أانا َِما عا م وا م  َُ ن  م الَاه َمُ عا فافا م خا نا اْل 

م ﴿ م الصا بِِرينا عا َا الَاه َمُ  ﴾٦٦وا  

Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 

yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki 

bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. 

45 Suyutî, Lubabu’n Nukûl fi Esbababi’n Nüzul, s.161 
46 İbn Atiyye, Li’l Kadî Ebi Muhammed Abdullah b. Galip b. Atiyye  el Endelusi, el Muharriru’l 

Veciz fi Tefsiri’l Kitabi’l Aziz, Daru’l Kutubi’liİlmiyye, Beyrut 2001, II/536 
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12. Damair Âyeti “آية الضمائر”: (Nur 24/31)47 

“Âyetü’d-Damâir”in diğer bir ismi ise ”Âyetü’t-Tesviye olarak bilinir. 

Birbirine yakın şeyler olduğu için tekrara düşmeme adına, burada farklı hususları arz 

edeceğim. 

Zamirlerin açıklanması; Kur’an, apaçık Arapça bir kitap olması hasebiyle 

Arap dilinin bütün ifade özeliklerini kendisinde bulundurmaktadır. Hemen her dilde 

olduğu gibi, Arapçada da, anlatımda tekrarlardan sakınmak için, zamirler önemli yer 

tutar. Dolayısıyla Kur’an’da da zamirler çok kullanılmıştır.48 

İbn Arabi; Bu âyete “Âyetü’d Damâir” diye isim koymuştur. Çünkü hiçbir 

âyette yirmi beş tane “Zamir” bir arada yoktur. İbn Aşûr, et-Tahrîru ve’t Tenvir, Nur 

24/30, âyette bu şekilde mevcuttur.49 

 

 

 

 

 

                                                 
47
م   ۖ َاٰىم ُجيُم وبِِهنام م  م عا م بُِخُمِرِهنا ِرب نا ل ياض  م وا  ۖ ن ها م  َِ م  َا م ظاهارا م  م إَِّلا م ِزيناتاهُنا م يُب ِدينا َّلا م وا هُنا م فُُروجا فاظ نا ياح  م وا م أاب صا ِرِهنا ن  َِ م  نا ُضض  نا ِتم ياغ  َِ َ ُمؤ  م لِ ُْل  وا

م أاب م  م أاو  م أاب نا ئِِهنا م أاو  م آبا ِءم بُُعولاتِِهنا م أاو  م آبا ئِِهنا م أاو  م لِبُُعولاتِِهنا م إَِّلا م ِزيناتاهُنا م يُب ِدينا َّلا م وا انِِهنا وا م إِخ  م أاو  م بام نا ِءم بُُعولاتِِهنا م أاو  انِِهنا وا م بانِيم إِخ  م أاو  م أاو  اتِِهنا وا نِيم أاخا

م الام  م الطِّف ِل م أاِو جا  َِ م الرِّ نا َِ م  باِة ر  ِ م أُولِيم اْل  ي ِر م غا م التا بِِعينا م أاِو م أاي ما نُهُنا َا ْ  َا َا م  َا  م  م أاو  اِتم النِّسا ءمِ نِسا ئِِهنا را و  َاٰىم عا م عا م ياظ هاُروا م لام  م ياض م م ِذينا َّلا م وا م ۖ  ِرب نا

ام  م ِزيناتِِهنام بِأ ن  َِ م  فِينا َا م يُخ  م  َاما م لِيُع  ُجَِِهنا م ﴿م ر  م تُف َُِحونا م  َُ َا م لاعا نُونا َِ ِميًع م أايُّ َام ال ُمؤ  تُوبُوام إِلاىم الَاه َِم جا م وا  ۖ٣١﴾  

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) 

görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar 

salsınlar. Ziynetlerini,  kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut 

oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin 

oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları 

kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf 

olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını 

yere vurmasınlar. Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 

48 Hâlis Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şûle yayınları, 1992, s.110 
49 İbn Âşur, XXVIII/209 



21 

 

13. Deyn Âyeti “آية الدين”: (Bakara 2/282)50 

Sözlükte "ödünç almak, ödünç vermek, emir ve itaat altına almak, ceza ve 

mükâfatla mukabelede bulunmak" manalarına gelmektedir. Deyn, bir fıkıh terimi 

olarak, kişinin zimmetinde sabit olan borç anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim'de, 

beş defa deyn kelimesi terim anlamında geçmektedir. Deyn pek çok hadiste, terim 

manasında kullanılmıştır. Aynı kökten türetilen dâyin alacaklı, medin veya medyûn 

ise borçlu anlamına gelir. En geniş anlamıyla deyn, zimmette sabit olan şey diye tarif 

edilebilir.  

Deyn/ Müdayene âyeti kur’an’daki en uzun âyettir. Ahkâm ciheti ile de 

böyledir. Müdayene âyeti olarak bilinen âyetin isimlendirilmesi son dönem 

çalışmalarında kullanılmıştır. Müdayene âyetinin ismi âyette geçen “tedâyentüm” 

kelimesinin mufâale babının işteşli/ etkileşim kipi olan tefâ‘ul kalıbındandır.51 

                                                 
50
م   ۖ َاما َمُ الَاه َُم م  ما م عا تُبام م كا  َ م يا م كا تٌِبم أان  با

م ياأ  َّلا م وا  ۖ د  َمِ م  م كا تٌِبم بِ ل عا م  َُ م باي نا تُب   َ ل يا م وا  ۖ تُبُوهُم م  ىم فا ك  ًمًّ َُسا ٍلم  ي ٍنم إِلاٰىم أاجا م بِدا ايان تُم  ام تادا نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها  الاِذينا

ل ياتاقمِ  م وا قُّ َاي  َِم ال حا َِِلم الاِذيم عا ل يُم  م وا تُب   َ َ يا ي ئً م فا ن  َُم شا َِ م  س  م ياب خا َّلا با َُم وا ِعيفً م أاو م م الَاه َام را م ضا فِيهً م أاو  م سا قُّ َاي  َِم ال حا م الاِذيم عا م كا نا م فاإِن  م ۖ  م يُِملا تاِطيُعم أان  م ياس  م َّلا

د  َمِ  م بِ ل عا لِيُّ َُ م وا َِل  َ يُم  م فا َُم م م هُوا م ِرجا لِ ن  َِ ي ِنم  ِهيدا ِهُدوام شا تاش  اس  م وا َُونا م ۖ  م يا م لام  م فاإِن  اِءم أان م م ۖ  هادا م الشُّ نا َِ م  نا و  ضا م تار  مان  َِ أاتا ِنم  را  َ ا ُجٌلم وا ُجَاي ِنم فارا م را م تاِضلا

ىمٰ  را ُخ   ْ اهُما م ا دا م إِح  را كِّ اهُما م فاتُذا دا َا م ُدُعوام إِح  ام  اُءم إِذا هادا م الشُّ با
م ياأ  َّلا م وا َ َِمِ م ۖ  بِيًرام إِلاٰىم أاجا م كا ِغيًرام أاو  تُبُوهُم صا  َ م تا وام أان  َُ أا م تاس  َّلا م وا دام م ۖ  طُم ِعن  ْ سا م أا م  َُ لِ

م ذاٰ م ۖ 

تا بُوا م تار  م أاَّلا ناٰى أاد  م وا ِة ها دا م لَِشا ُم ْ وا أا م وا تُبُوها م الَاه َِ  َ م تا م أاَّلا م ُجنا ٌح م  َُ َاي  م عا اي سا م فَا م  َُ م باي نا م تُِديُروناها  ةً م حا ِضرا ةً م تِجا را َُونا م تا م أان  م إَِّلا أاش م م ۖ  م وا ام ۖ  م إِذا ِهُدوا

تُم م  م يُضا رام م تابا ياع  َّلا م وا ِهيدمٌ م ۖ  م شا َّلا م م م كا تٌِبم وا َُ َُوام فاإِنا َمُ فُُسوٌقم بِ م تاف عا إِن  م وا اتاقُوام الَاه َام م ۖ  م وا ُمم الَاه َُم م ۖ  َُ َُِّم يُعا م وا َِيٌمم ﴿م ۖ  ٍءم عا ي  م شا َُلِّ الَاه َمُ بِ م وا  ۖ٢٨٢﴾  

Ey iman edenler! Belli bir sûre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı 

adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu 

gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup 

sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen veya 

zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine 

güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri 

unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) 

kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu sûresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında 

adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, 

aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah 

yoktur. Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer 

aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah 

size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

51 İsfehani, Ebu’l-Kasım Huseyn b. Muhammed b. Fadl er-Rağıb , el-Mufredat fi Ğaribi’l-Kur’an, 

Matbaatu’l-Meymeniyye, Mısır 1306, “dyn” md. 
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Bu âyete, söz konusu fiilin mezid sığasındaki kullanımı temel alınarak 

“Âyetu’t Tedâyun” veya fiilin mucerred kipinin kök kalıbı olarak “Âyetu’d-Deyn” 

terkibi borç anlamına gelen hali kullanılmıştır.52 

Bir rivâyette İbn Şihab’ınbu âyeti “Âyetu’d-Deyn” ismiyle zikrettiği de yer 

almaktadır. Sa‘id b. el-Museyyeb’den  “  şeklinde gelen” احدث القرآن بالعرش آية الدين  انه بلغه ان

rivâyette de Âyetu’d-Deyn ifadesi karşımıza çıkmaktadır.53 

Görüldüğü üzere bu isimler âyette geçen bir kelimeye istinaden ya da âyetin 

konusu ve muhtevası esas alınarak verilen isimlerdir. 

 

14. Duhan Âyeti “آية الدخان”: (Duhan 44/10)54 

İslâmî literatüre göre kıyametin büyük alâmetlerinden biri duhandır. 55 

Duhan 44/10. âyette geçen “duhan” kelimesinden dolayı bu âyetin “Duhan 

Âyeti” “  آية الدخان” olarak isimlendirildiği kaynaklarda yer almaktadır. İlgili âyette yer 

alan duhan (duman) kelimesinin hangi manada anlaşılması gerektiği, rivâyetlerde 

tartışılırken bu âyetten “Duhan Âyeti” şeklinde bir isimlendirme ile 

bahsedilmektedir.56 
Bazı isimlendirilmiş âyetlerin kullanımı pek yaygın değildir, duhan âyeti de 

bunlardan diyebiliriz. ”Âyetü’d-Duhan” isimli kullanımı Taberî (Ö. 310/923) ve İbn 

Kesir (Ö. 774/1372) de görmemiz mümkündür. Hadis “ Kıyamet alametlerinin ilki 

duhan (duman), Meryem oğlu İsa’nın inmesi ve Aden’in derinliklerinden çıkacak 

olan bir ateştir ki insanları mahşere sevk edecektir.” Duhanın ne olduğu sorulunca da 

Duhan 44/10,  “Âyetü’d Duhanı “ okumuş ve bunun doğu ile batının arasını 

dolduracak ve kırk gün kalacak bir duman olduğunu, mü’ mini nezle(zukam), kâfiri 

ise sarhoş yapacağını bildirmiştir.57 

                                                 
52 Taberî, Ebu Ca‘fer Muhammed b. Cerir, Cami‘u’l-Beyan ‘an Te’vili Ayi’l-Kur’an (2), I-XV, Daru’l-

Fikr, Beyrut 1988, III/115 
53 Taberî (Ö. 310/923), Cami‘, VI/41; İbn Kesir, Tefsir, II/70-71 
54

بِينمٍ ﴿١٠﴾  َُ ما ُءم بُِدخا ٍنم  تِيم السا
م تاأ  ما م ياو  تاقِب   فا ر 

Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. 

55 DİA, İslam Ansiklopedisi, IX/546-548 
56 Taberî, Cami‘, XXII/14-15 
57 Müslim, Fiten, 40 
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15. Emanet ve Emanat Âyeti “آية األمانات و األمانة”: (Ahzap 33/7258; 

Nisa 4/5859) 

İslâm literatüründe emanet oldukça geniş kapsamlı bir kavram olup, bir 

kimseye koruması için geçici olarak verilen malın yanında, ücret, kira, ortaklık 

hakkı, buluntu gibi maddî haklar ile iman, ibadet gibi dinî yükümlülükleri; beden ve 

ruh sağlığı, servet, makam ve mevki gibi imkân ve kabiliyetleri; sözleşmeleri; 

mesken ve aile mahremiyetine saygı, nimet ve ikrama teşekkür, selama karşılık 

verme, sırların saklanması gibi dinî, ahlâkî, sosyal ilke ve kuralları kapsamaktadır. 

Bir fıkıh terimi olarak emanet, bir kimseye koruması için bir malın geçici olarak 

tevdi edilmesi akdini ve bu şekilde bırakılan malı ifade etmektedir. Bu manada 

emanet terimi ile eşanlamlı olarak vedîa kavramı da kullanılmaktadır. Fıkıh 

literatüründe emanet, tarafların birbirine uygun karşılıklı irade beyanıyla kurulan ve 

bağlayıcı olmayan bir akittir. Emanet akdin kurulabilmesi için tarafların edâ 

ehliyetine sahip olmaları ve emanet bırakılan malın akit konusu olmaya elverişli 

bulunması gerekir. 

Bu âyet hakkında İbn Teymiyye yani ”Âyetu’l-Emanet” i “Âyetu’l-Umera” 

diye isimlendirmiştir. 60 

Zamehşeri tefsirinde Emanet âyeti hakkında bu hitap Valiler, emanetlerin 

edasını ifa etmeli, adalet ile hükmetmelidir. 61 

İbn Abbas (Ö. 68/687)( r.a) ‘dan dan rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber 

Mekke’yi fethettiği zaman Osman b. Talha’yı çağırmıştı. Osman Hz. Peygamberin 

yanına gelince o’na: 

                                                 
58

هُوًَّلم ﴿٧٢﴾  ًَ م جا ُو م ظَا م إِنا َمُ كا نا  ۖ ن سا نمُ م  ِ َاها م اْل  ما حا ن ها م وا َِ م  فاق نا أاش  َ ناها م وا ِم م ياح  م أان  ال ِجبا  َِم فاأاباي نا ِضم وا ار   ْ ا اِتم وا ما وا َاىم السا َا ناةام عا ا  ْ نا م ا ض  را  إِنا م عا

Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan 

çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.  

59
م سام ِميًع م  م الَاه َام كا نا م إِنا  ۖ م ب َِمِ م  م  َُ م الَاه َام نِِعما م ياِعظُ م إِنا  ۖ د  َمِ م  ُموام بِ ل عا َُ م تاح  م النا ِسم أان  م باي نا تُم  م  َا ام حا إِذا َا نا ِتم إِلاٰىم أاه َِها م وا ا  ْ وام ا دُّ م تُؤا م أان  ُرُكم  َُ

م الَاه َام ياأ  إِنا

 باِصيًرام 

Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah 

hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.  

60 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’an-ı Kerim ve Esmau Suverihi ve âyâtihi, Mu‘cemun Mevsû‘ıyyun 

Muyesserun, Duba-i 2009, s.183 
61 Zamahşerî, Keşşaf,  I/513 
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- Bana anahtarı göster, buyurdu, Osman ona anahtarı getirdi. Anahtarı vermek 

için elini uzatınca, Peygamberimizin amcası Abbas kalkarak: 

-  Anam, babam sana feda olsun! Sikaye görevi ile birlikte, sidanet görevini de 

bana ver, dedi. Osman anahtarı vermemek için kolunu geri çekti. O zaman Hz. 

Peygamber 

-  Anahtarı ver ey Osman buyurdu. O: 

-  Allah’ın emanetini al, dedi. Hz. Peygamber anahtarı alıp Kâbe’yi açtı. Sonra 

çıkıp Kâbe’yi tavaf etti. Bu sırada Cibril gelip, Hz. Peygambere gelip anahtarı 

Osman’a geri vermesini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Osman b. 

Talha’yı çağırıp anahtarı ona verdi ve...ِإنَّ اللَّـَه يَْأُمرُُكم âyetini sonuna kadar okudu.62 

Âyetul-Emanet: آية  األمانة İmam Rağıp’a göre:” Emn, eman, emanet” nefs 

mutmain olmak, endişe gitmek manasına mastardır. İnsanın emniyette bulunduğun 

halin, kendisine emniyet edilerek bırakılan şeyin ismi de olur. Buradan maksud 

akıldır. Bazılarına göre emanetten murad Şer’i emirlerdir. İbn Abbas (Ö. 68/687) 

(r.a) onu “ Allah ve Resulüne itaat ve Cenab-ı hakkın farz ettiği şeylerdir.” diye tefsir 

etmiştir.63 

“Âyetü’l-Emânet” ve “Âyetü’l-Emanat” şeklinde isimlenmiş olarak, Tefsiri 

Menâr’da; Yunus 10/108’de ve Nisa 4/71. âyetlerde müfessirler bu iki isme yer 

vermiştir. 

 

16. Enfal Âyeti “آية االنفال”: (Enfal 8/1)64 

Fey: İslâm devletinin gayr-i Müslim teba‘adan aldığı cizye, haraç ve ticaret 

malları vergilerinin ortak adıdır.65 

Ganimet: gayr-i müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve 

esirleri ifade eden terim.66 

                                                 
62 Suyutî, Lubabu’n Nukul fi Esbabu’l Nüzul, s.94,95 
63 Çantay,  Kur’an-ı Hâkim ve Meâli Kerim, s.757 
64

م ﴿١﴾  مَِ نِينا ؤ  َُ م  م ُكن تُم  ُسولا َمُ إِن  را أاِطيُعوام الَاه َام وا م وا  ۖ م م م  َُ م باي نِ اتا َُِحوام ذا أاص  م فا تاقُوام الَاه َام وا  ۖ ُسو َمِ م  الرا ان فا  َُم لَِاه َِم وا  ْ م ُِْلم ا  ۖ ان فا  َمِ م   ْ ِنم ا م عا أالُوناكا  ياس 

(Ey Muhammed!)Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: "Ganimetler Allah'a ve Resûlüne aittir. 

O halde, eğer mü'minler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne 

itaat edin.” 

65 DİA, İslam Ansiklopedisi, XII/511 
66 DİA, İslam Ansiklopedisi, XIII/351 
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Sözlükte "bir şeyi zorluk çekmeden almak" anlamına gelen ganimet, terim 

olarak savaşta düşmandan ele geçirilen her türlü malı ifade etmektedir. Kur’an-ı 

Kerim'de ganimetlerin 1/5'inin Allah’a, Resulü ve akrabalarına, yetimlere, yoksullara 

ve yolculara ait olduğu bildirilmiştir. (Enfal, 8/41) Hz. Peygamber'in uygulamasında 

da kalan ganimet gaziler arasında taksim edilmiştir. 

“Enfâl” bir asıl üzerine edilen ziyadedir, manasına gelen “Nefl” in cemisidir. 

Bu âyetin tesmiyesi, sûrenin de adıdır. Âyette ki Enfal; harb ganimeti demektir. 

Tesmiyesinden murat İ’layi Kelimetullah için yapılan muharebeye zaid olarak- 

Allah’ın Atiyye (Ö. 542/1147)si olması ve fazlı olmasıdır.67 

İbn Abbas (Ö. 68/687) (r.a)’dan rivâyet edilmiştir ki: Hz. Peygamber Bedir 

savaşın da düşmanla savaşacak olan gençlere: 

Kim bir kâfiri öldürürse şu şu onun olacaktır; kim bir kâfiri esir alırsa, şu şu 

onun olacaktır; diyordu. İhtiyarlar geri safta bayrakların yanında duruyorlardı, 

gençler ise savaşa, ganimetlere koşmuşlardı. Savaştan sonra ihtiyarlar gençlere: 

Bizi de sizinle birlikte ganimete iştirak ettirin; çünkü biz size destek idik. 

Şâyet başınıza bir hal gelse idi, bize sığınacak idiniz. Durumu Hz. Peygamber’e 

şikâyet ettiler. Bunun üzerine bu âyeti kerime nazil oldu. O zaman Hz. Peygamber 

ganimeti Müslümanlar arasın da eşit bir şekilde taksim etti.  

Sûre ismi ile adlandırılmış âyetleren biridir. “Âyetü’l-Enfal” ondan fazla 

tefsirde, altmış dört kez isimli olarak müfessirlerimizin zikrettiğini görmekteyiz. 

Taberî (Ö. 310/923), Kurtubî, İbn Kesir (Ö. 774/1372... vb. Enfal 8/41. Âyette isimli 

olarak kullanılmıştır.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Çantay, Kur’an-ı Hâkim ve Meâli Kerim, I/ 253 
68 İbn Kesir,  II/389 
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17. Esra Âyeti “آية األسرى”: ( Enfal 8/67, 70)69 

Esir savaş tutsağı anlamına gelmektedir. Bunun yanında tutuklu ve hükümlü 

manasında da kullanılır. Bu anlamda Kur’an-ı Kerim'de bir yerde tekil (İnsan, 76/8) 

ve üç yerde de çoğul olarak (Bakara, 2/85; Enfâl, 8/67, 70) geçmektedir. Hz. 

Peygamber ve ardından gelen dört reşit halifenin uygulamaları ve talimatları 

doğrultusunda İslâm'a göre, savaşan erkekler dışında kalan kadın, çocuk ve yaşlılar 

ile sakatlar, din adamları ve savaşla ilgisi bulunmayan diğer kimseler, fiilen 

savaşmadıkça öldürülmezler.70 

Bedir günü düşmandan yetmiş esir getirilmişti. Bunlar hakkında ne yapılması 

gerektiği istişare edilirken, Hz. Ebu Bekr bunların fidye karşılığı salını verilmelerini, 

Hz. Ömer ve Muaz (r. anhuma) öldürülmeleri re’yini ileri sürmüşlerdi. Ashab birinci 

görüşü iltizam ettiler. Sebebi ise Resulullah’ın görüşü öyle olmasıydı. Neticede 

çoğunluğun görüşünü destekleyen âyetler gelmiştir.71 

Enfal 8/70. âyette Resulullah’ın amcası Abbas hakkında nazil olmuştur. 

Resulullah esirler arasında bulunan iki amcazadesi hakkında amcası Abbas’tan fidye 

talep etmiş oda bu saatten sonra ben Kureyş'e el açamam, dilenemem demişti. 

Peygamberimiz Bedir'e çıkarken Ümmü’l Fazl’a teslim ettiğin altınlar seninle 

Abdullah, Ubeydullah, Fazl ve Kuşem ‘indir demiştin, (Abbas) sordu sen bunu 

nerden bildin. Buyurdu ki Rabbim bunu bana haber verdi. (Abbas):” Şehadet ederim 

ki sen Allah’ın Resul’üsün, sen sadıksın Allah’tan başka ilâh yok, Vallahi bir ferd 

buna muttali değildir. Ben onları Ümmül Fazl'a gecenin karanlığın da vermiştim. 

Bütün Mekke’nin malları benim olsa istemem. Ben Allah’ın vaat buyurduğu 

mağfirete intizar ederim” dedi.72 “Âyetu’l-Esra” birinci âyetle ikinci âyet arasında 

                                                 
69

َِيٌمم ﴿٦٧﴾  ِزيٌزم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ ةام م  ِخرا الَاه َمُ يُِريُدم اْل  ن يا م وا م الدُّ ضا را م عا م تُِريُدونا  ۖ ضمِ م  ار   ْ م فِيم ا تاٰىم يُث ِخنا ٰىم حا را م لا َمُ أاس  َُونا م يا م أان  م لِنابِيٍّ َا م كا نا  

Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak 

yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, hâlbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. Allah 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

ي رامً يُم  م خا َُم  يم َُُْوبِ مُ ف 
َاِمم للاًّٰ م ياع  ۙىم اِن  ٰرٰٓ اس  م اَّل  نا َِ م  م  َُ ي يم ااي د  م فٰٓ  ن  م لِما م ُْل  مُ غام يآٰ م اايُّها م النابِيُّ للاًّٰ م وا م َۜ َُ م لا فِر  ياغ  م وا م  َُ ن  َِ م  مآٰ م اُِخذا َِ ي رامً  م خا َُم  تِ يٌمم ﴿ؤ  ح  ﴾٧٠فُوٌرم را  

Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde (iman, ihlas, iyi niyet gibi) bir hayır 

(olduğunu) bilirse sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.  

70 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.150 
71 Çantay, Kur’an-ı Hâkim ve Meâli Kerim, I/267, Dipnot.46 
72 Beydâvi, Kadı, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Tevil, Dersaadet,  İstanbul, I/392 



27 

 

emir şöyle; ölüm ya da fidye, ikisi de muhkem olduğu için imam buna muhayyer 

bırakılmış barış ve harp şartlarına göre.73 
“Âyetu’l-Esra”, tefsirlerimizden Itfıyşı, Himyanu’z Zâd ilâ Dâri’l Meâd, 

En’am 6/111. âyet-i kerimenin tefsirinde geçmektedir. Kullanımı az da olsa bu âyetin 

ismi literatürde mevcuttur. 

 

18. Et‘ime Âyeti “آية األطعمة”: (Maide 5/374; En’am 6/14575) 

Maide 3. Âyeti kerime Veda Haccı esnasında nazil olmuş bir âyeti kerimedir, 

son kısmı “âyetu ikmalud din” diye maruftur. Et’ıme âyeti: yenen şeylerden haram 

olanları açık ve tafsılatlı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu âyeti et’ıme En’am 6/ 

145’dekinden daha geniş açıklamıştır. 

Süddiye göre; Dinin tamamlandığını bildiren bu âyeti kerime Veda haccı 

esnasında nazil olmuş. Bu âyetten sonra helal-haram hükmü konusunda başka bir 

âyet inmemiştir. Taberî (Ö. 310/923) bu âyetten sonra Peygamberimiz seksen bir gün 

sonra vefat etmiştir. 76 Suyutî, İtkan’da et’ime hakkında, Mekke’de ilk inen “Âyetü’l-

En’am” dır; En’am 6/145 dir. Sonra “Âyetü’n- Nahl” dir. Nahl 16/114. Sonunu 

                                                 
73 Kurtubî, 16/228 
74
م  ي تُم  كا َا م ذا م  بُعمُ م إَِّلا م السا لا َا م أاكا ةُم وا الناِطيحا ياةمُ وا دِّ ال ُمتارا ةمُ وا ُْوذا و  ال م ما نِقاةمُ وا ال ُمن خا ي ِرم الَاه َِم ب َِِم وا م لِغا َا م أُِهلا ُمم ال ِخن ِزيِرم وا لاح  ُمم وا الدا ي تاةُم وا ُمم ال ما َُ َاي  م عا َا ْ  ُحرِّ

َاىم  م عا َا م ُذبِحا ممِ وا َّلا از   ْ م بِ  تاق ِسُموا م تاس  أان  قمٌ م النُُّصِبم وا م فِس  م  َُ لِ
م ذاٰ نمِ م ۖ  و  شا اخ  م وا هُم  و  شا م تاخ  م فاَلا م  َُ م ِدينِ ن  َِ م  فاُروا م كا م الاِذينا م يائِسا ما م ال ياو  م ال يام م ۖ  َ  ُْم ۖ  ما م أاك  ما و 

م دمِ  ما َلا س  ِ ُمم اْل  َُ ِضي ُْم لا را تِيم وا ما م نِع  م  َُ َاي  م  ُْم عا أات ما م وا م  َُ م ِدينا م  َُ ث ممٍ م ينً لا تاجا نٍِفم ِْلِ َُ م  ي را ٍةم غا ماصا خ  َا م فِيم  طُرا ِنم اض  م فاما فُورمٌ م ۖ  م الَاه َام غا م فاإِنا ِحيٌمم ﴿ۖۙ ﴾٣م را  

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve 

yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de 

fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır. 

Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 

İslâm'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) 

yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.    

75
ي ِرم  م لِم غا ق مً اُِهلا م فِس  ٌسم ااو  يرمٍ م فا ِنا َُم ِرج  م ِخن ز  ما م لاح  س م فُوح مً ااو  َا َ مً  م دا ي تاةًم ااو  َا م  َُونا م يا م اان 

ُم َُٰٓم اَِّلآٰ ىم طا ِعٍمم ياط عا َٰ َ مً عا را َُحا م  م اِلايا َآٰ م اُ۫وِحيا يم  م ااِجُدم ف  م َّلآٰ ُْل 

يٌمم ﴿ ح  فُوٌرم را م غا باكا م را م عا ٍدم فا ِنا َّلا با ٍغوا ي را م غا طُرا ِنم اض  م فاما مِ ب َِ  
﴾١٤٥للاًّٰ  

De ki: "Bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki 

o şüphesiz necistir- ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram 

kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim 

bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir." Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.     

76 İbn Kesir, Tefsir 5/3, Buharî, Tefsir 5/2 
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kadar. Daha sonra Medine’de “Âyetü’l-Bakara” , Bakara 2/173. âyet indikten sonra, 

“Âyetü’l Maide” Maide5/3. âyetler inmiştir. İbnu’l-Hassar şöyle der: Yukarıdaki dört 

defa geçen sûre ile söylenen “Âyet” kelimeleri kanaatimce o sûrede ki konuyla ilgili 

âyete dikkat çekmek için yazılmıştır.77 

 

19. Eyâmâ Âyeti “آية األيامى”:(Nur 24/32)78 

el-Eyama lafzı, Eyyim’in cem’idir ve kız, dul, kocası olmayan kadın veya 

karısı olmayan erkek demektir.79 

Âyetü’l-Eyâmâ, bekârları evlendirme sorumluluğunun topluma tevdi edildiği 

ilahi buyruğa verilen addır. Evlenmek yani nikâh şer’an evlenmeleri yasak olmayan 

bir erkekle kadın arasında yapılan, birlikte yaşamak ve nesillerini sürdürmek için 

sûrekli bir bağ meydana getiren bir sözleşmedir. Âyetü’l-Eyâmâ” ilgili kullanımı 

Esmaü’l Kur’ani’l Kerim’de mevcuttur.80 

 

20. Eymân Âyeti “آية األيمان”: (Maide 5/89)81 

Yemin, sağ el, sağ taraf, gerçek, ant, kuvvet, bereket gibi anlamlara sahiptir. 

Çoğulu da eymândır. Terim olarak bu kelime bir kimsenin,  kararlılığını pekiştirmek 

ve başkalarını ikna etmek amacıyla söz ve beyanını Allah’ın adını veya bir sıfatını 

zikrederek kuvvetlendirmesini ifade eder. Kelimenin kök anlamından hareketle, 

                                                 
77 Suyutî, el-İtkan, 1/102 
78

َِيٌمم ﴿٣٢﴾  اِسٌعم عا الَاه َمُ وا م وا  ۖ َ َِمِ م  م فاض  ن  َِ نِِهُمم الَاه َمُ  م يُغ  اءا َُونُوام فُقارا م يا م إِن   ۖ م م م  َُ َا ئِ إِ م وا م ِعبا ِدُكم  ن  َِ م  الصا لِِحينا م وا م  َُ ن  َِ ٰىم  َا ايا   ْ َُِحوام ا أان   وا

Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer 

bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 

79 Celalü’d din el- Mahalli Celalü’d din es- Suyutî, Tefsir’ül Celâleyn, Salih Bilici Kitapevi Yayınları, 

İstanbul,2/54 
80 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’an-ı Kerim ve Esmau Suverihi ve âyâtihi, Mu‘cemun Mevsû‘ıyyun 

Muyesserun, Duba-i 2009,188 
81
م  م أاو  م  َُ م أاه َِي َا م تُط ِعممُ ونا ِطم  سا م أاو  ن  َِ م  سا ِكينا َا ِةم  را شا ت َُمُ إِط عا ُمم عا فا را َا م فا  ۖ اي ما نام م   ْ تُُمم ا قاد  م بِما م عا اِخُذُكم  م يُؤا َِن  لامٰ  م وا م  َُ ِوم فِيم أاي ما نِ اِخُذُكُمم الَاه َمُ بِ لَاغ  م يُؤا َّلا

ْاباةمٍ  ِريُرم را م تاح  م أاو  تُهُم  وا ثاِةم أايا ممٍ م ِكس  م فاِصيا ُمم ثاَلا م ياِجد  م لام  ن  م فاما ةُم أام م ۖ  فا را م كا لِكا
م ذاٰ َاف تُم م ۖ  ام حا م إِذا م  َُ م م م ي ما نِ َُ فاظُوام أاي ما نا اح  م وا م يُبايُِّنم ام ۖ  لِكا

ذاٰ م كا م آيا ت َِِم ۖ  م  َُ لَاه َُم لا

م ﴿ َُُرونا م تاش  م  َُ َا ﴾٨٩لاعا  

Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi 

sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu 

doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa onun 

kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi 

tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.  
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karşılıklı söz verme durumunda tarafların sağ ellerini kullanmaları sebebiyle yeminin 

bu anlama geldiği zikredilir. “Vallahi şu işi yaparım”; “Vallahi şu işi yapmam”, 

“Vallahi borcumu ödedim” gibi ifadeler için arapçada yeminin yanı sıra kasem 

kelimesi de kullanılır. 82 

“Âyetü’l-Eymân” terkibi, Kurtubî tefsirinde, Bakara 2/226. Âyetin 

açıklamasında yer almaktadır. 83 

 

21. Ezâ Âyeti (hayız) “آية األذى”: (Bakara 2/222)84 

Ezâ âyetinin diğer ismi de Mahid âyetidir.  Maturidi’nin, Te’vilâtü Ehli’s- 

Sünne, adlı eserinde Nisa 4/15‘de “Âyetü’l-Ezâ” isimli bir şekilde kullanımı 

görmekteyiz. Aynı şekilde Nesefi tefsiri, Nisa 4/12’de bulmamız mümkündür.85 

 

 

                                                 
82 DİA, İslam Ansiklopedisi, 43/417 
83 Kurtubî, 3/75 
84
م حام ي  ُُم  ن  َِ م  م فاأ تُوهُنا نا ام تاطاهار  م فاإِذا  ۖ نام م  تاٰىم ياط هُر  م حا بُوهُنا م تاق را َّلا م وا  ۖ ِحيضمِ م  م فِيم ال ما تاِزلُوام النِّسا ءا م أاًذىم فا ع  م هُوا م ُْل   ۖ ِحيضمِ م  ِنم ال ما م عا أالُوناكا ياس  وا

ُكُمم الَاه َُم  را َا م ﴿م أا م ال ُمتاطاهِِّرينا يُِحبُّ م وا ابِينا م التاوا م الَاه َام يُِحبُّ م إِنا  ۖ٢٢٢﴾  

Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak 

durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği 

yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.”  

85 Ebu’l Berakât Abdullah b. Ahmet b. Mahmut en-Nesefi, Tefsiru’n Nesefi, Medarikü’t Tenzil ve 

hakaiku’t Te’vil, Tahk. Yusuf Ali Bediviy, Muhyu’d Din Deybmetu, Daru’l kelime’t Tayyibi, Beyrut 

1998, I/341 
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22. Farz Âyeti –Feraiz Âyeti “آية الفرض”: (Nisa 4/12)86 

Yukarıdaki âyetin bu isimle isimlendirilmesi, başta Taberî (Ö. 310/923) 

olmak üzere birden fazla kaynakta yer almaktadır. Nitekim Taberî (Ö. 310/923)’de 

yer aldığı üzere; Cabir b. ‘Abdillah’tan gelen bir rivâyette kendisini Hz. Peygamber’e 

miras hakkında sorduğu bir soru üzerine “Feraiz Âyeti” آية الفرائض” nazil oldu.” 

şeklinde âyetin sebeb-i nüzulü belirtilmektedir.87 Taberî (Ö. 310/923)’nin Nisa 4/11. 

âyetin tefsirinde bu rivâyete yer vermesinden bu âyete “Âyetü’l-Feraiz” de 

denildiğini anlaşılmaktadır. 

Aynı rivâyette, Câbir hazretleri anlatıyor; ben hastalanmıştım, Hz. Peygamber 

ve Hz. Ebu Bekir beni ziyaret ettiler. Ben baygın halde iken, Hz. Peygamber abdest 

aldı ve benim üstüme o su serpince derhal ayıldım bende ona ya Resulullah malım 

hususunda nasıl hareket edeyim diye sordum, bu Nisa 4/11, 12. âyetleri nazil oldu.88 

“Âyetü’l-Farz” veya “Âyetü’l-Feraiz” diye mevsuatü’l Kur’ani’l-Azim’de 

isimlendirilmiş olarak görmemiz mümkündür. 

“ Âyetü’l-Feraiz” hakkında, ilmin sülüsü veya nısfı denilmiştir. Çünkü bu 

âyet, ahkâmın direğini oluşturmaktadır.  Ayrıca Dâre kutnî’ de yer alan bir hadis-i 

                                                 
86
م   ۖ م دام ي نمٍ م  م بِها م أاو  ِصياٍةم يُوِصينا ِدم وا م باع  ن  َِ م   ۖ نام م  ك  ما م تارا َِ بُُعم  ُمم الرُّ َُ ا لاٌدم فَا م وا م لاهُنا م كا نا م فاإِن   ۖ لادمٌ م  م وا م لاهُنا ن  َُ م يا م لام  م إِن  م  َُ اُج وا م أاز  كا َا م تارا ُفم  م نِص  م  َُ لا وا

لادمٌ  م وا م  َُ م لا َُن  م يا م لام  م إِن  تُم  ك  ما م تارا َِ م  بُُع م الرُّ لاهُنا تُم م م وا ك  ما م تارا َِ م الثُُّمُنم  اهُنا لاٌدم فَا م وا م  َُ م لا م كا نا م فاإِن  م بِها م أاو م م ۖ  ِصياٍةم تُوُصونا ِدم وا م باع  ن  َِ م  ي نمٍ م ۖ  إِم م دا م وا م ۖ  م كا نا ن 

ُدسمُ  ن هُما م السُّ َِ اِحٍدم  م وا َُلِّ ِ م أُخ  ٌْم فَا لا َُم أاٌخم أاو  أاةٌم وا را  َ لاةًم أاِوم ا ُثم كاَلا ُجٌلم يُورا كا ُءم فِيم الثَُّ ُُمِ م را م ُشرا م فاهُم  لِكا
م ذاٰ ن  َِ م  ثارا م كا نُوام أاك  م فاإِن  صمِ م ۖ  ِدم وا م باع  ن  َِ م  ياٍةم ۖ 

َُضام  م  ي را ي ٍنم غا م دا ٰىم بِها م أاو  م الَاه َمِ م  رٍّم يُوصا نا َِ ِصياةًم  م وا َِيٌمم ﴿م ۖ  َِيٌمم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ١٢﴾  

Eğer çocukları yoksa karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, 

bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine 

getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte 

biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) 

yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine 

varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi 

bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu 

paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun 

ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen 

cezalandırmaz, mühlet verir. 

87 Taberî, Cami‘, VII/ 33 
88 Müslim, Sahih, K. el- Feraiz, 6,7 
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şerifte: ”Feraizi öğrenin, insanlara öğretin, çünkü o ilmin yarısıdır. Ümmetim ilk onu 

unutacak, ilk o’nda nizalaşacak” 89 
“Feraiz Âyeti”; Miras âyeti diye de bilinir. Feraiz Âyeti” Kadim 

tefsirlerimizin çoğunda geçmektedir, bu isimle; Taberî (Ö. 310/923) ’de, Bakara 

2/240; Kurtubî, Bakara 2/180; Beğavi, Nisa 4/11, 12; İbn Kesir (Ö. 774/1372), 

Nisa4/176;Âyetlerin hepsinde “Feraiz Âyeti” şeklinde isimlenmiş halde çokça 

bulunmaktadır.90 

 

23. Fasl Âyeti “آية الفصل”: (Bakara 2/6291; Maide 5/6992; Hac 

22/7193) 

Bu âyet; Selman el-Fârisi’nin, Hz. Peygamber’e, Musul kilisesinde birlikte 

bulunduğu zaman “namaz kılan, oruç tutan ve Hz. Muhammed’in geleceğine şahitlik 

eden” Hiristiyan arkadaşlarının ahiretteki durumunu sormasıdır. Hz. Peygamber’in, 

onların ateşte olduklarını bildirmesi üzerine Selman çok üzülmüş ve bu olay üzerine 

yukarıdaki âyet inmiştir. 94 

Âyette sayılan dört sınıfın; “Allah’a ve ahiret gününe inanma ve güzel 

ameller işleme” şartıyla cennete girebilecekleri belirtilir. İmam Gazâli (Ö. 505/1111) 

ise bu konuda insanlık âlemini üçe ayırır: a) Hz. Muhammed’in Peygamberliğini 

işitmemiş olanlar. Bunlar kesin olarak kurtuluşa ermiştir. b) Kendilerine Hz. 

                                                 
89Mevsuatü’l Kur’ani’l Azim, s.54 
90 İbn Kesir, I/839 
91
م  َاي ِهم  فمٌ م عا و  م خا َّلا م وا بِِّهم  م را م ِعن دا ُرهُم  م أاج  اهُم  ِملام م صا لًِح م فَا عا ِخِرم وا ِمم اْل  ال ياو  م بِ لَاه َِم وا نا َا م آ ن  َا م  الصا بِئِينا ٰىم وا الناصا را م ها ُدوام وا الاِذينا نُوام وا َا م آ م الاِذينا إِنا

نُونام  زا م ياح  م هُم  َّلا ﴾٦٢﴿وا  

Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi 

şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat 

vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir) 

92
نُونام   زا م ياح  م هُم  َّلا م وا َاي ِهم  ٌفم عا و  م خا ِملام م صا لًِح م فاَلا عا ِخِرم وا ِمم اْل  ال ياو  م بِ لَاه َِم وا نا َا م آ ن  َا ٰىم  الناصا را م وا الصا بِئُونا م ها ُدوام وا الاِذينا نُوام وا َا م آ م الاِذينا  إِنا

(Müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve 

ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da 

olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir.)  

93
م ناِصيٍرم ﴿٧١﴾  ن  َِ م  َا م لَِظا لِِمينا م وا  ۖ َ ممٌ م  م ب َِِم ِع م لاهُم  َا م لاي سا َ طا نً م وا م ب َِِم ُس م يُنازِّ َ  َا م لام  م ُدوِنم الَاه َِم  ن  َِ م  بُُدونا ياع   وا

Onlar, Allah'ı bırakıp, hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir 

bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.     

94 Taberî, Câmiu’l-Beyân, I/317  
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Muhammed’in adı ulaşmış, ancak nitelikleri ulaşmamış, ya da “yalancı, hilekâr veya 

büyük bir düşünür” gibi aksi yönde tanıtım yapılmış kimseler. Bunlar da, ilk grup 

içinde yer alırlar. c) Kendilerine bizzat davet ulaştığı halde, bunun delillerini ihmal, 

inat veya büyüklenme yüzünden araştırmamış olanlar. Bunlar kesinlikle sorumlu 

olur. 95Diğer yandan Allah’a ortak koşan ve küfre düşen ehl-i kitabın cehenneme 

gireceğini belirten pek çok nass vardır. (bkz. Mâide, 5/17, 72, 73; Nisâ, 4/116, 155-

158,171; Tevbe, 9/30, 31; Beyyine, 98/6, 7; Âl-i Imran, 3/84-86) 
Muhammed’in nefsi kudret elinde tutan Allah’a yemin olsun ki; bu ümmetten 

ister Yahudi, ister Hiristiyan olsun, beni işitip de, kendisiyle gönderildiğim şeylere 

iman etmeden ölen kimse, ateş ashabından olur.”96 mealindeki hadis-i şerif, bu âyetin 

“Fasl Âyeti” adıyla isimlendirilmesini destekler mahiyettedir.  Nitekim bu âyetin “ 

fasl âyeti” adıyla, İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) dinler ve mezheplere dair eserinde de 

mevcuttur. Fasl kavramı özellikle Yahudilik ve Tevrat, Hiristiyanlık ve İncil ile ilgili 

mevzuda sıkça yer verilmiştir. 97 

 

24. Ferec ve’r Raha Âyeti “آية الفرج و الراحة”: (Bakara 2/286)98 

Bakara sûresinin son iki âyeti, yüce Allah’ın kullarına bir hediyesidir. 

“Âmenerresulu” diye şöhret bulan bu âyette önemli inanç ilkeleri ve moral değerleri 

içermektedir. 

Bakara sûresinin son iki âyetinin Miraç’ın önemli bir hediyesi olarak da dini 

kaynaklamızda yer almaktadır. Bu âyetlerde; ilâhî emirler karşısında mutlak itaate 

yönelen mü’minlerin inançlarındaki sadakatleri ifade edilmektedir. Miraç’ta 

Peygamberimize vasıtasız olarak vahyolunan bu âyetler, Resûlullah’ın hadislerinde 

                                                 
95 El-Merâği,,Ahmet Mustafa, Tefsir Meraği, Mısır 1373/1953,I/134, 2/62.âyet tefsiri 
96 Müslüm, İman, 240 
97 Âdem Bamba, Esmaul Kur’ani’l Kerim, s.327 
98
ًرام  م عام َاي نا م إِص  ِمل  م تاح  َّلا بانا م وا م را  ۖ طاأ نا م  م أاخ  م ناِسينا م أاو  نا م إِن  اِخذ  م تُؤا بانا م َّلا م را  ۖ با ْ م م  تاسا َا م اك  َاي ها م  عا م وا با ْ  َا م كاسا م لاها م   ۖ ها م  عا م ُوس  َُِّفم الَاه َمُ ناف ًس م إَِّلا َا م يُ َّلا

م ْاب َِنا  ن  َِ م  َاىم الاِذينا َ تا َُم عا ما ما م حا م طا ْاةام لانا م ب َِمِ م ۖ م م كا َا م َّلا َ نا م  مِّ م تُحا َّلا بانا م وا نا م را م  حا ار  م لانا م وا فِر  اغ  نا م وا ُفم عا اع  م وا َام م ۖ  نا م عا نا م فا ن ُصر  َّلا و  َا م  م أان  ْا ِمم ۖ  ىم ال قاو 

م ﴿ َا فِِرينا ﴾٢٨٦ال   

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, 

kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi 

sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey 

Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim 

Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” 
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övülmüş, öğrenilmesi ve öğretilmesi istenmiştir. Her zaman ve özellikle yatmadan 

önce okunması tavsiye edilmiştir.99 

Hâkim’in, Beyhâkî’nin Ebû Zer’den rivâyetlerine göre, Resûl-i Ekrem: “ Bu 

iki âyeti öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza da öğretiniz. Çünkü bu âyetler hem 

salâttır, hem Kur’an’dır, hem duadır” buyurmuştur.100 Bu kayıtlara binaen 

“Amenerresulu” âyeti, ”Âyetü’l-Ferec ve’r-Raha” diye bilinmektedir.101 

 

25. Feriyye Âyeti “آية الفرية”: ( Nur 24/4)102 

“Âyetü’l-Feriyye” isimli âyetin diğer ismi de “Âyetü’l-Kazf”tır. Suyutî, Ed 

Durri’l Mensûr fi’t Tefsiri bi’l Me’sûr adlı eserinde isrâ sûresinin “hakkında kesin 

bilgi sahibi olmadığın şeylerin peşine düşme” mealindeki 36. Âyet-i kerime 

hakkında,  Suddi’den rivâyetle, yukarıdaki âyete feriyye âyeti olarak söz 

edilmektedir. Devamında şu bilgiler yer almaktadır: Kazf için had yoktu, “Âyetü’l- 

Feriyye” nazil olunca bu suçu işleyene seksen celde vuruldu.103 Böylelikle onurları 

ve şahsiyetleri korunmuş, müfteri ve kazf yapanlara da iki türlü ceza öngörülmüştür. 

Birisi vücuda uygulanan maddi bir ceza seksen celde vurulması, diğeri ise sosyal ve 

psikolojik bir cezadır ki, kazfle, toplumdaki saygınlığını kaybeder. Adaletinde 

zedelenme meydana gelir ve şahitliği reddolunur. 

 

26. Feyy Âyeti “  آية الفيء”: ( Haşr 59/6 )104 

“Âyetü’l-Fey’” birbirine çok yakın manada “Âyetü’l-Ganimet” ‘te denir. 

                                                 
99 Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an’dan Öğütler, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Halk Kitapları 

2010, 1/143 
100 Buharî, Sahih, 11/61 
101Âdem Bamba, Esmau’l Kur’an-ı Kerim, s.322 
102

م ﴿٤ م هُُمم ال فا ِسقُونا ئِكا
أُولاٰ م وا  ۖ ةمً أاباًدام  ها دا م شا ُوام لاهُم  م تاق م بَا َّلا ةمً وا َ دا م جا م ثاما نِينا َُِدوهُم  م فا ج  اءا ِةم ُشهادا باعا تُوام بِأار 

م ياأ  م لام  نا ِتم ثُما صا م ال ُمح  َُونا م يار  الاِذينا  وا

Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık 

onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir. 

103 Suyutî, IX/345 
104

يٌرم  ٍءم ْاد  م شام ي  ىم ُكلِّ َٰ مُ عا
للاًّٰ م وا م ياشآٰ ُءَۜ ن  َا ىم  َٰ َِّطمُ ُرُسَا َمُ عا ام يُسا

م للاًّٰ َِنا ٰل م ِركا بمٍ م وا َّلا ي ٍلم وا م خا ن  َِ َاي  َِم  م عا تُم  ف  جا م فامآٰ م ااو  ن هُم  َِ م  ُسول َِ  ىم را َٰ مُ عا
م للاًّٰ َآٰ م اافآٰ ءا  وا

Onların mallarından Allah'ın, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da 

deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerine salıp onlara 

üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.  
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Fey: İslâm devletinin gayri müslim teba‘adan aldığı cizye, haraç ve ticaret 

malları vergilerinin ortak adıdır. Fey sözcüğü fiil olarak “geri dönmek, şekil 

değiştirmek” anlamlarına, isim olarak ise “gölge, öğle vaktinden sonraki gölge” 

anlamlarına gelir. Bir dinî terim olarak gayriMüslimlerden alınan haraç, cizye, ticarî 

mal vergisi (uşûr) ve diğer bazı gelirleri ifade eder.105 

Medine civarında yaşayan Benî Nadîr yahudilerinin bölgeden sürülmesi ve 

savaşsız olarak mallarının ele geçirilmesinin ardından nazil olan Haşr sûresinin 6-10.  

âyetlerinde ise gayr-i müslimlerden elde edilen mallar hakkında fey kelimesi 

kullanılarak bir öncekine göre kısmen farklı hükümler getirilmiştir. Bu konu ile ilgili 

Âyetü’l-Ganimet” başlığında gerekli bilgi verildiği için burada üzerinde fazla 

durmaya lüzum görmedik. Netice olarak tefsir kitaplarında fey âyeti tabiri söz 

konusudur.  Tabresi( Ö. 548/1153), Mecmau’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Haşr 59/6; 

İbn Âşur, Bakara 2/263. âyetinde mevcuttur.106 

 

27. Feze‘  Âyeti “آية الفزع”: (Neml 27/87)107 

Sûr: sözlükte boru gibi üfürülünce ses çıkaran boynuz demektir. Bunun kök 

harfleri “savr”, seslenmek ve ses anlamına gelir. Râgıb el-İsfahani, Sûr’u şöyle 

tanımlar: “Sûr, üfürülen bir boynuza benzer. Yüce Allah onu, sûretlerin, ruhların 

yeniden cisimlerine dönüp yerleşmesine bir sebep kılacaktır.108 Kur’an-ı Kerim’de 

yer alan Sûr kelimesi hakkında birden fazla yorum yapılmıştır.  Mesela sûr’da, bütün 

insanların sûretleri vardır.” denilmiştir. Kıyamet günü Sûr’a üç kere üflenecektir. a) 

korku salan üfleme (Nefha-i feza’) yukarıdaki âyet bunu dile getirir. b) yok olma 

(Nefha-i saik): “Sûr’a üflendiğinde, Allah’ın diledikleri haricinde, göklerde ve yerde 

her kim varsa düşüp ölecektir.” (Zümer, 39/68). c) yeniden dirilme (Nefha-i kıyam): 

“Sonra Sûr’a bir defa daha üflenince, hemen ayağa kalkıp bakakalacaklardır.” 

                                                 
105 DİA, İslam Ansiklopedisi, XII/511 
106 İbn Âşur, et-Tahriru ve’t-Tenvir, III/45 
107

م ﴿٨٧﴾  اِخِرينا همُ دا م أاتاو  ُكلٌّ م وا  ۖ م الَاه َُم م  م شا ءا ن  َا م  ِضم إَِّلا ار   ْ م فِيم ا ن  َا اِتم وا ما وا م فِيم السا ن  َا م  وِرم فافاِزعا م يُن فاُخم فِيم الصُّ ما ياو   وا

Sûr'a üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin 

korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler. 

108 İsfehani, Müfredat, (ص-و-ر md.) s. 292 



35 

 

(Zümer, 39/68). ” Sûr’a üflenince bir de ne göresin! Onlar kabirlerinden koşarak 

Rablerine giderler.” (Yâsin, 36/51).109 

“Âyetü’l -Feze‘ Alusi’nin Ruhü’l-Me‘anî adlı eserinde, Neml 27/87 ‘in 

tefsirinde kullanmıştır. Aynı yerde “Âyetü’s-Sa‘ika” diye bu âyetin isimlendirenlerin 

olduğunu da söylemektedir.110 

 

28. Fitne Âyeti “ آية الفتنة”: (Sa’d 38/34)111 

Fitne, iyi veya kötü şeylerle deneme; manevi çöküntü; dinî, içtimaî ve siyasî 

kargaşa anlamlarında kullanılan geniş kapsamlı bir terimdir. Fitne kelimesi, sözlükte 

“altın ve gümüş gibi değerli madenleri saflığını anlamak için ateşte eritmek” 

manasına gelen fetn (fütûn) kökünden türemiştir. Kelimenin en eski kullanımlarında 

“derisini daha kolay yüzebilmek için kurbanı sıcak kuma gömmek; kandırmak, 

gönlünü çelmek” ve “pusu kurarak yol kesmek” anlamları da vardır. Kuyumculuk 

sanatıyla uğraşan kişi için aynı kökten gelen fettân kullanılır.112 

Fettân kelimesinin klasik sözlüklerde ki anlamlarından başlıcaları şunlardır: 

“Sınamak, maddî ve manevî sıkıntı, üzüntü, belâ ve felâketle imtihan etmek”. İnsanın 

gönlüne aşk ateşi düşürdüğü veya aklını çelip mantıklı düşünmesini engellediğinden 

dolayı da kadına fettân denilmiştir. Aynı kelime, kişinin aklını karıştıran, ahlâkını 

bozan, cezaya çarptırılmasına neden olan şeytan için ve ayrıca zarar verme 

manasından dolayı hırsız için de kullanılmıştır. İnsanların hırsını kamçılayıp günah 

işlemelerine sebep olan altın ve gümüşe “iki fettân”, insanları zor bir imtihandan 

geçirecek olan Münker ve Nekir’e de “kabrin iki fettânı” adı verilmiştir.113 Kitap 

ehli, Süleyman (a.s)’ın mührünü, ona ihanet eden bir eşinden, cinlerin ele geçirdiğini 

ve kırk gün sûreyle, onun kılığına girerek tahtını işgal ettiklerini ileri sürmüştür. 

Fahruddin-i Razi (Ö. 606/1209) bu ceset meselesini şöyle açıklamıştır. a) Hz. 

Süleyman ”inşâallah” demeyi unuttuğu için eksik doğan bir çocuğunun tahta 

                                                 
109Hamdi Döndüren, İnsanlığa son çağrı, II/623 
110 Alusî, Ruhu’l Meâni, XX/34 
111

م أانا بام ﴿٣٤﴾ ًدام ثُما سا ِسيِّ َِم جا َاٰىم ُكر  أال قاي نا م عا م وا م فاتانا م ُسَاي ما نا لاقاد   وا

Andolsun, biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize 

yöneldi.  

112 İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Celaleddin Muhammed, Lisanu’l-Arab, Mektebu Tahkiku’t Turâs, Beyrut-

Lubnan, ( “ftn” md.) 
113 Lisânü’l-Arab, “ftn” md. X/179 
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bırakılması. b) Şiddetli bir hastalıkla tahtta bir ceset gibi durması. c) Kendisine bela 

konusunda bir korku ve endişe verilerek tahtında bir ceset gibi durması. Sonunda 

Cenab-ı Hak(c.c)’a tevbe ve istiğfar ile bu durum sona ermiştir. 114 

“Âyetü’l-Fitne” isimlemesi Esmaü’l Kur’an adlı kitapta kullanılmıştır.115 

 

29. Ganimet Âyeti “آية الغنيمة”: (Enfal 8/41)116 

Gayr-i Müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade 

eden terimdir. Ganimet kelimesi (çoğulu ganâim) sözlükte “bir şeyi zorluk çekmeden 

elde etmek” demektir. İslâm hukukunda, “Müslümanların savaş yoluyla gayr-i 

müslimlerden ele geçirdikleri esirler ve her türlü mal” şeklinde tanımlanmakla 

birlikte ganimeti savaşta düşman askerlerinden elde edilen menkul mallara hasreden 

veya kısmen farklı şekilde tarif eden fakihler de vardır. 117 

Ayrıca Kur’an’da “ganimet” anlamında nefelin çoğulu olan enfâl de 

kullanılmış olup özellikle ganimetle ilgili hükümleri açıklayan sekizinci sûreye bu ad 

verilmiştir. Nefel kelimesinde “fazlalık” anlamı bulunduğundan, savaş sırasında ele 

geçirilen mal veya esirler savaşın amaçlarını gerçekleştirdikten sonra ilâve olarak 

elde edildiği için bu şekilde adlandırılmıştır. Nefelin ganimet anlamındaki bu genel 

kullanımı yanında bazı âlimler, ganimetlerden Allah ve Peygamber hakkı olarak 

ayrılan beşte birlik paya, bazıları müşriklerden elde edilen her türlü gelir ve vergiye, 

bir kısmı ise devlet başkanı veya kumandanın savaşta üstün başarı gösterenlere vaat 

ettiği mallara da bu adı vermişlerdir.118  Fey; savaş olmadan müşriklerin malına sahip 

olmak anlamına da gelmektedir. 119 

                                                 
114  Hamdi Döndüren, İnsanlığa son çağrı, II/721 
115Âdem Bamba, Esmau’l Kur’an-ı Kerim, s.320 
116

ل نا م   َا م أان زا م بِ لَاه َِم وا ن تُم م  َا م آ م ُكن تُم  بِيِلم إِن  اب ِنم السا ال مام سا ِكيِنم وا ٰىم وا َا ال ياتا  باٰىم وا لِِذيم ال قُر  ُسو َِم وا لَِرا م لَِاه َِم ُخُمسا َمُ وا ٍءم فاأانا م شاي  ن  َِ م  تُم  نِم  َاُموام أاناما م غا اع  وا

عا نمِ  م  م ال تاقاىم ال جا ما ْا ِنم ياو  م ال فُر  ما ب ِدنا م ياو  َاٰىم عا ٍءم ْاِديٌرم ﴿م عا ي  م شا َاٰىم ُكلِّ الَاه َمُ عا م وا  ۖ٤١﴾  

Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun 

yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı 

gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu 

böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.  

117 İbn Manzur, Lisanü’l Arab, X/133 
118 Kurtubî, VII/361-364 
119 Cassas, Ahkamu’l Kur’an, 4/261 
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Kurtubî Tefsirinde; Haşr 59/6.120 Âyet-i kerimesinde, ganimet, fey, enfal ve 

humus kavramlarının izahatlarını yaparken, bağlamdan hareketle “Âyetü’l-Ganimet” 

isimlemesine yer vermiştir. 

“Âyetü’l Ganimet” şeklinde isimlendirilen söz konusu âyetin, el-İtkan’da 

nâsih- mensuh âyetlerini belirtilirken, muhkem olduğu kaydedilmek121 

 

30. Gâr Âyeti “آية الغار”: (Tevbe 9/40)122 

Dârü’n-Nedve’de uzun müzakerelerden sonra Ebû Cehil’in teklifiyle Hz. 

Peygamber’i öldürme kararı alındı. Bu kararı sadece bir kişi değil, Kureyş 

kabilelerinin her birini temsilen görevlendirilecek silâhşörlerden oluşan bir grup 

yerine getirecek, böylece Hâşimoğulları’nın kan davasına kalkışması önlenecekti. 

Görevlendirilen kişiler suikast hazırlıklarına başlarken Resûl-i Ekrem de Cebrâil 

vasıtasıyla durumdan haberdar oldu. Hicret etmek üzere harekete geçerek hemen Hz. 

Ebû Bekir’in evine gitti ve onunla birlikte bir plan yaptılar. Plan gereğince bir 

kılavuz buldular. Abdullah b. Uraykıt adındaki bu kılavuz müşrik olmakla beraber 

güvenilir, mert bir kişiydi. Hz. Ebû Bekir, hicret için önceden hazırladığı iki deveyi 

kılavuza verdi ve üç gün sonra Sevr dağının eteğinde buluşmak üzere onunla sözleşti. 

Evine giden Hz. Peygamber, ayrıldığında evini kontrol edecek müşrikleri yanıltmak 

ve kendisine emanet bazı eşyaları sahiplerine vermek üzere Hz. Ali’yi görevlendirdi. 

Gece yarısı Ebû Bekir’in evine gitti. Oradan Ebû Bekir ile birlikte yola çıkarak 

Mekke’nin güneybatısındaki Sevr dağında bir mağaraya gizlendiler. Burada 

kaldıkları üç gün boyunca Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah geceleri gelerek onlara 

elde ettiği bilgileri bildirdi. Resûl-i Ekrem’i öldürmekle görevlendirilen Mekkeliler 

                                                 
120 Kurtubî, XVIII/11 
121 Suyutî, İtkan, II/60 
122

م الَاه َمُ  م فاأان زا َا  ۖ نام  م  عا َا م الَاه َام  م إِنا ن  زا م تاح  م ياقُو َُم لِصا ِحب َِِم َّلا م هُما م فِيم ال غا ِرم إِذ  م اث ناي ِنم إِذ  فاُروام ثا نِيا م كا جا َمُ الاِذينا را م أاخ  همُ الَاه َمُ إِذ  را م ناصا م تان ُصُروهمُ فاقاد  إَِّلا

ف َاىمٰ  فاُروام السُّ م كا ةام الاِذينا َِما م كا لا عا جا ها م وا و  م تارا همُ بُِجنُوٍدم لام  أايادا َاي  َِم وا َِيناتا َمُ عا َ يا م سا م ال ُع ةمُ الَاه َِم ِهيا َِما كا م وا ِزيزمٌ م ۖ  الَاه َمُ عا م وا َِيٌمم ﴿م ۖ  ﴾٤٠حا  

Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri 

olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada 

bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber" diyordu. Allah da onun 

üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu 

desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak 

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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onu evinde bulamayınca hemen aramaya koyulmuşlardı. Ebû Bekir’in evinde yapılan 

arama ve soruşturmalar da netice vermeyince bütün çevreyi taramaya başladılar ve 

etrafa haberciler göndererek onların başına ödül koyduklarını ilân ettiler. Bu 

aramalar sırasında içlerinden bir grup saklandıkları mağaranın yanına kadar gelmişti. 

Hz. Ebû Bekir duyduğu seslerden endişe ederek, “Ey Allah’ın Resulü! Eğilip 

baksalar bizi görecekler” diyor, Resûl-i Ekrem ise Kur’an’da da işaret edildiği üzere, 

“Üzülme, elbette Allah bizimledir” cevabıyla onu teskin ediyordu (et-Tevbe 9/40). 

Allah’ın resulünü koruduğu aşikârdı; çünkü müşrikler mağaranın yanına kadar 

geldikleri halde içine bakmadan dönüp gittiler. Onların mağaraya bakmadan 

dönmelerine sebep olarak bir örümceğin mağaranın ağzına ağ ördüğünü ifade eden 

rivâyetler -farklı görüşe sahip olanlar bulunmakla birlikte- pek çok muhaddis 

tarafından “hasen” olarak değerlendirilmiştir.123 

“Âyetü’l-Ğar” isimlenmiş olarak kullanımı çağdaş tefsirlerden el-Menar’da, 

tevbe 9/100. âyetin tefsirinde ilk Müslümanlıkla şereflenenlerin anlatıldığı ve 

bunların özelliklerinin hikâye edildiği bölümde, Hz Ebu Bekr’in konu olduğu yerde 

“Âyetü’l-Ğar”diye isimlendirilen Tevbe 9/40 ‘da atıf yapılmıştır. 

 

31. Gasl Âyeti “آية الغسل”: (Maide 5/6)124 

Gusül kelimesi ıstılahta, cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik halinden 

kurtulmak için gerekli olan dinî temizlik, yıkanmak anlamlarına gelir. Kur’an-ı 

Kerim'de, "eğer cünüpseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" buyurulmaktadır (Nisâ, 4/43; 

Mâide, 5/6). Hz. Peygamber'in hadislerinde ve uygulamalarıyla da, cünüplük halinde 

                                                 
123 İbn Kesîr, III/181 
124

م  م ُكن تُم  إِن  م وا  ۖ باي م نمِ م  ع  َا م إِلاىم ال  م  َُ ُجَا أار  م وا م  َُ ُحوام بُِرُءوِس َ م سا ا افِِقم وا را م إِلاىم ال ما م  َُ ِديا أاي  م وا م  َُ ِسَُوام ُوُجوها ِةم فا غ  َلا م إِلاىم الصا تُم  ام ُْم  نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

م فا طاهاُرواُجنُبًم  م تام م   ام  م فَا م النِّسا ءا تُُم س  َا م َّلا م أاو  م ال غا ئِِط نا َِ م  م  َُ ن  َِ م  ٌد م أاحا م جا ءا م أاو  فاٍر م سا َاٰى م عا م أاو  ٰى ضا ر  َا م  م ُكن تُم  إِن  م وا ِعيًداۖ  م صا ُموا م فاتاياما َا ًء م  طايِّبً م م ِجُدوا

ن  َُم  َِ م  م  َُ أاي ِدي م وا م  َُ ُحوام بُِوُجوِه سا  َ َا م يُِريُدم الَاه َُم م فا  م  م تام م ۖ  م  َُ َا م لاعا م  َُ َاي  تا َمُ عا ما م نِع  لِيُتِما م وا ُكم  م يُِريُدم لِيُطاهِّرا َِن 
لاٰ جٍم وا را م حا ن  َِ م  م  َُ َاي  م عا لا عا م ﴿لِياج  ُرونا َُ ﴾٦ش   

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza 

mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. 

Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya 

kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. 

Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak 

istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. 
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veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek farz kılınmıştır.125 “Âyetü’l-Gusül”ün 

isimlendirildiği âyetin başka isimleri de mevcuttur;  Âyetü’l-Vudu’, “Âyetü’t-

Taharet”, “Âyetü’t-Teyemmüm” gibi. Çünkü bu âyet-i kerimeler Maide 5/6‘yı konu 

edinmekteler. 

Zerkeşî el-Burhan adlı eserinde    “Âyetü’l-Gusül kullanmıştır. Bu âyet-i 

kerimede ki “Bâ” harfi cer’in ilsâk için olduğunu Mesh ile başın durumunu öte 

yandan diğer uzuvlarla olan bağlantısını değerlendirmektedir.126 

 

32. Habs Âyeti “آية الحبس”: (Nisa 4/15)127 

Fuhuş: Ahlaksızlık demektir. Burada zina etmek ve eşini aldatmak anlamına 

gelir. 

İslamın ilk yıllarında, zina eden kadın bir kez hapsedilir ve ölünceye kadar 

dışarı çıkamazdı. İbn Abbas (Ö. 68/687)’a göre; Nur 24/2. âyetle Allah’ın zina edene 

bir yol açmasıdır. Buna göre; bekâra yüz değnek ve evliye de recm cezası şeklinde 

olmuştur.128 Haps âyeti Nur 2. âyette geçen celd ve recm âyetlerinin hükümleri nesh 

etmiştir. Haps âyeti mensuhtur.129 Nisaburî tefsirinin, Nisa 11. âyetinde, Kurtubî Nur 

24/2 âyetlerinde “Âyetü’l-Haps” şeklinde isimlendiğine rastlanılmıştır.130 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Buharî, Gusül, 28 
126 ez-Zerkeşi, el-Burhan fî ulûmi’l Kur’an, Tahk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, el-Mektebetu 

Asrıyye, Beyrut 2009, II/534 
127

م  لا عا م ياج  ُتم أاو  و  م ال ما فام  هُنا تاٰىم ياتاوا م فِم يم ال بُيُوِتم حا َُوهُنا ِس  َ ِهُدوام فاأا م شا م فاإِن   ۖ م م م  َُ ن  َِ ةمً  باعا م أار  َاي ِهنا ِهُدوام عا تاش  م فا س  م  َُ م نِسا ئِ ن  َِ ةام  م ال فا ِحشا تِينا
تِيم ياأ  الَلا وا

بِيًَلم ﴿ م سا ﴾١٥الَاه َمُ لاهُنا  

Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, 

o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini 

evlerde tutun (dışarı çıkarmayın). 

128 Kurtubî, V/56,57 
129 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Çev; Karlığa Bekir, Çetiner Bedrettin, Çağrı 

yayınları, İstanbul 1983,IV/1594 
130 Kurtubî, XII/159 
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33. Hac Âyeti “آية الحج”: (Ali İmran 3/97131; Hac 22/27132) 

Hac kelimesi Allah'a yönelmek, günahlardan arınmak, Hak yolunda feragat 

göstermek, meşakkatleri göğüslemek ve dinin özüyle temasa geçmek anlamlarına 

gelir. Terim olarak ise Mekke'de bulunan Kâbe'yi ve civarındaki kutsal yerleri, belirli 

vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken görevleri 

usulüne göre yapmaktır.133 

Maide 5/101. âyetin tefsiri ile ilgili olarak İbn ‘Abbas’tan yukarıdaki 

rivâyetin içerik olarak bir benzeri nakledilmektedir. İbn ‘Abbas’ın naklettiğine göre; 

“Hac Âyeti” Al-i İmran 3/97. âyet nazil olduğu zaman önceki rivâyette anlatıldığı 

üzere Hz. Peygamber bu âyeti tebliğ etmişti. Muhatapları Hz. Peygamber’e haccın 

“tek bir yıl mı yoksa her yıl mı” yapılacağını sordular. Hz. Peygamber (haccın) bir 

defaya mahsus olduğunu ifade ederek; “Her yıl’ desem, bu sizin üzerinize vacip olur. 

Vacip olursa da (kabullenemeyip) inkâra düşersiniz.” buyurmuştur. İbn ‘Abbas’ın 

naklettiğine göre bu olay üzerine “Ey insanlar, ortaya çıktığı zaman sizin için 

olumsuz sonuçlar doğuracak şeyler hakkında soru sormayın.” meâlindeki âyet nazil 

olmuştur.  Bu rivâyette de Al-i İmran 3/97. âyetten bahsedilirken “Hac Âyeti” olarak 

adlandırılması âyetin bu şekilde bir kullanımının varlığını ve muhatapların da bunu 

bildiklerini göstermektedir. 

“Âyetu’l-Hac”Hz. Muhammed(sav) Veda Hacı için Medine’den Mekke 

çıkışında Medine’de inen en son âyet idi, daha sonra Arefe günü )اليوم اكملت لكم دينكم( 

 O da آية األكمال dir.134 

 

                                                 
131

م  نِيٌّ م الَاه َام غا م فاإِنا فارا م كا ن  َا م وا  ۖ بِيًَلم م  م إِلاي  َِم سا تاطا عا ِنم اس  َا م ال باي  ِْم  َاىم النا ِسم ِحجُّ لَِاه َِم عا م وا  ۖ نً م  َِ م آ َا َمُ كا نا خا م دا ن  َا م وا  ۖ اِهيمام م  قا ُمم إِب را َا فِي َِم آيا ٌتم بايِّنا ٌتم 

م ﴿ ِنم ال عا لاِمينا ﴾٩٧عا  

Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna 

gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı 

tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona 

muhtaçtır.)  

132
ِميقمٍ ﴿٢٧﴾ م عا م فاجٍّ م ُكلِّ ن  َِ م  ٍرم ياأ تِينا َِ م ضا  َاٰىم ُكلِّ عا م ِرجا ًَّلم وا م ياأ تُوكا جِّ م فِيم النا ِسم بِ ل حا ن  أاذِّ  وا

İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer 

üzerinde sana gelsinler.  

133 Dini Kavramlar sözlüğü, s.210 
134 Ahkamul Kur’an lil- Cessas, 3/17  
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34. Hakemeyn Âyeti “آية الحكمين”: (Nisa 4/35)135 

Bu âyet-i kerime, insanların arasını düzeltme konusunda sosyal bir prensibi 

öngörmektedir. Özellikle karı-koca arasında ki şikak (şiddetli geçimsizlik)’tan dolayı 

“Âyetü’l- Hakemeyn” de öngörülen çözüm önerisi devreye sokulmalıdır. Eşler arasın 

da şikak meydana geldiğinde, erkek veya kadın hâkime başvurarak ”hakem” tayin 

etmesini isteyebilir. Çoğunluk fakihlere göre, hakemler verilen yetkiyle sınırlı olarak 

arabuluculuk yapabilirler. İmam Şafiye göre hakemler boşamaya da yetkildirler. 

Hakemlerin aileden olması daha uygundur, çünkü akrabalar onların iç yüzünü daha 

iyi bilirler ve onların salahı için gayret ederler.136 
“Âyetü’l-Hakemeyn” adlandılması” Esmaü’l-Kur’an adlı eserde de 

kullanılmıştır.137Açık nassı iki hakemin çiftlerin yakın akrabalarından olmasını 

buyuran Kur’an-ı Kerim tercümanı olan Ebü’l-Ferec el-Cevzî “Saydü’l-Hatır” 138adlı 

eserinde ve “Telbisü İblis” 139adlı eserinde  “Tercümanü’l-Kur’an” olarak şöhret 

bulan Abdullah bin İbn Abbas (Ö. 68/687), bu âyeti Hz. Ali (r.a)’yi hakem olayından 

dolayı protesto eden Haricilere karşı delil olarak sunmuştur. Ancak bu mevzu, 

sadedinde olduğumuz hususla fazla bağlantılı olmadığı için üzerinde durmaycağız. 

Ancak burada değinmeden geçmek istemediğimiz bir husus vardır. O da şu: ailenin 

her iki tarafından hakem tayini şikak ve sorunun başladığı ilk vehlette devreye 

girmelidir. Yoksa nüşuz ve serkeşlik, ayrılık ve dağılma meydana geldikten sonra 

devreye girmek kırılan testiyi onarmak gibi zor olacağı realitesinden ve yayılan 

şikakın ber taraf edilmesinin meşakkatli olacağından hareketle der-ı mefsedet her 

şeyden mukaddem olmalıdır. 

 

 

 

                                                 
135

َِيًم م خام بِيًرام ﴿٣٥﴾  م عا م إِنام م الَاه َام كا نا  ۖ فِّم ِقم الَاه َمُ باي ناهُما م  ًح م يُوا َلا ام إِص  م يُِريدا م أاه َِها م إِن  ن  َِ ًم م  َا حا م أاه َ َِِم وا ن  َِ ًم م  َا ثُوام حا م باي نِِهما م فا ب عا م ِشقا قا م ِخف تُم  إِن   وا

Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının 

ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. 

Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. 

136 M. Hamdi Yazır, Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat ve Dağıtım, II/1353 
137Âdem Bamba, Esmau’l Kur’an-ı Kerim, s.235 
138 Ebu’l-Ferec el-Cevzî, Saydü’l-Hatır, çeviren, Aydın Kudat, Ankara, 2013, 
139 Ebu’l-Ferec el-Cevzî, Telbisu İblis, Tah: Ahmet el-Mahmesanî,  Beyrut, 1982, c:1, s:113. 



42 

 

35. Haml Âyeti “آية الحمل”: (Talâk 65/4)140 

Übey b. Ka’b (r.a) ‘dan rivâyet edilmiştir: “Bakara sûresindeki kadınların 

iddetlerine dair âyet-i kerime nazil olduğu zaman, Medine halkından bazı 

Müslümanlar: Artık âdetleri Kur’an’da zikredilmeyen kadınların âdetleri kaldı. Onlar 

da: henüz âdet görmeyen küçük kızlar, hayızdan kesilmiş yaşlı kadınlar ve hamile 

kadınlardır, dediler. Bunun üzerine Allah bu âyet-i kerimeyi inzal buyurdu.141 

Mukatil bin Süleyman tefsirinde: Hallad b. Amr b. Camuh Resulullah’a geldi, hayız 

görmeyenin iddetinden sordu. O zaman bu âyet nazil oldu, denmiştir. 

Yukarıdaki âyete “Âyetü’l-Haml” veya “Âyetü’l-Havâmil” de denir. 

Muhammed Cemalu’d din el-Kasımî, Mehâsinu’l-Te’vil’de Nisa 4/115. âyetin 

tefsirinde; hamile olanlarla ilgi izahatlar yaparken Hanefî hukukçularının “hasen-

ahsen ve bid‘î şeklinde tasnifine me’haz olabilecek şekilde “Âyetü’l-Haml”, 

“Âyetü’ş Şuhûr”, “Âyetü’l-Kuru’ “ âyet isimlemelerini aynı yerde kullanmıştır.142 

Tafsilat için “Âyetü’l-İddet” maddesine bakınız. 

 

36. Hamr Âyeti “آية الخمر”: (Maide 5/90)143 

Hamr örtmek, gizlemek, mayalamak gibi anlamlara gelir. Bu kelime aynı 

zamanda düşünmeyi engellediği için, özelde şarap genelde ise bütün sarhoşluk veren 

maddeler için de kullanılır.144 

 İslâm'ın geldiği dönemde yaygın bir şekilde tüketilen içki, bir kerede 

yasaklanması halinde insanların bağımlılıktan hemen kurtulamayacakları için dört 

aşama da yasaklanmıştır. İçki ilk önce güzel rızktan sayılmamış (Nahl, 16/67),  ikinci 

                                                 
140

م  نا ع  م يام ضا م أان  َُهُم نا م أاجا ما  َِ اح   ْ م ا ُت أُوَّلا م وا  ۖ نام م  م ياحمِ ض  ئِيم لام  الَلا م وا هٍُر م أاش  ثاةُ م ثاَلا تُهُنا م فاِعدا تاب تُم  م ار  م إِِن م  َُ م نِسا ئِ ن  َِ ِحيِضم  م ال ما نا َِ م  نا م يائِس  ئِي الَلا وا

َاهُنام  م  ًرام ﴿م حا ِرِهم يُس   َ م أا ن  َِ م لا َمُ  ل  عا م ياتاِقم الَاه َام ياج  ن  َا م وا  ۖ٤﴾  

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, 

onların bekleme sûresi üç aydır. Hamile olanların bekleme sûresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. 

Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.  

141 Suyutî, Lübabü’n Nukül fi Esbabü’l Nüzul, s.344 
142 Muhammed Cemalu’d din el- Kasimi, Mehasinu’t Te’vil, Daru’l Hayai’l Kütübi’l Arabiyy, 

1957/1376, V/1558 
143

م تُف َُِحونام ﴿٩٠﴾  م  َُ َا تانِبُوهمُ لاعا ي طا نمِ م فا ج  ِلم الشا ما م عا ن  َِ ٌسم  ُمم ِرج  َّلا از   ْ ا ان صا ُبم وا  ْ ا ي ِسُرم وا ال ما ُرم وا م  نُوام إِناما م ال خا َا م آ  يا م أايُّها م الاِذينا

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan 

işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz 

144 İsfahani, Müfredat,” h-m-r md.” s.165 
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olarak kesin olarak yasaklanmamakla birlikte büyük günah ve faydaların birarada 

bulunduğu belirtilmiş, ancak zararının faydasından daha büyük olduğu belirtilmiş 

(Bakara, 2/219),  üçüncü aşamada sarhoş iken namaz kılmak yasaklanmış (Nisâ, 

4/43),  son olarak da kesin bir şekilde haram olduğu belirtilmiş ve şeytan işi bir pislik 

olduğu belirtilmiştir (Mâide, 5/90). Hz. Peygamber, "çoğu sarhoşluk veren şeyin azı 

da haramdır". "İçkiden sakının, çünkü içki bütün pisliklerin anasıdır" buyurmuştur.145 

Hz. Abbas’tan rivâyete göre “ şarabın haram kılınmasıyla ilgili “Âyetü’l-

Hamr”  Ensar’dan iki kabile hakkında nazil olmuştur.146 

Bu âyetin  ”Âyetü’l-Hamr”’ olarak isimlendirildiği tefsirlere örnek verecek 

olursak, İbn Kesir (Ö. 774/1372)’de geçtiği üzere özetle Utban b. Malik (r.a) bir 

düğün ziyafeti verdi,  davetliler yediler, içtiler.  Sa’d b.  Ebi Vakkas bu arada 

asaletini öven şiirler okuyordu daha sonra Ensar’a hicvetmeye başladı,  Ensar’dan 

biri öfkelendi yedikleri deve kellesi ile Sad’ın kafasına vurdu, yaraladı. Neticede Hz. 

Peygambere Ensarı şikâyet etti.147 Bunun üzerine” Yâ Rab, şu içki hakkında bize şâfi 

bir açıklama yap” diye dua etti akabinde bu âyetler indi.148 

 

37. Hars Âyeti “آية الحرث”: (Bakara 2/223)149 

Cabir (r.a) den rivâyet edilmiştir. O der ki.” Yahudiler şöyle diyorlardı:” Bir 

erkek kadının fercine arkadan yaklaşacak olursa, çocuk şaşı doğar.” Bunun üzerine 

bu ‘âyeti kerime nazil oldu.”150 

Bu âyet-i kerime cinsî münasebetin fercden olması şartıyla, kadınla istenildiği 

şekilde birleşmenin mübah olduğuna delalet etmektedir. Buna göre, cimanın tarla 

yerinde yani ferc’de olması şartıyla, kocanın eşiyle, önden arkadan, ya da sırt üstü 

yatar bir şekilde cimada bulunması mubahtır. İbn Abbas (Ö. 68/687) (r.a)’tan naklen; 

                                                 
145Dini Kavramlar sözlüğü s.229 
146 Suyutî, Lübabü’n Nukül fi Esbabü’l Nüzul, s.135 
147 Kurtubî, XV/83 
148 İbn Kesir (Ö. 774/1372), Tefsiri Kur’ani’l Azim,  II/ 121 
149

م ﴿٢٢٣﴾  نِينا َِ ِرم ال ُمؤ  باشِّ م وا  ۖ ُْوهُم م  ََُلا م  م  َُ َاُموام أانا اع  اتاقُوام الَاه َام وا م وا  ۖ م م م  َُ ان فُِس ِْ وام  َُ ْادِّ م وا  ۖ م أاناٰىم ِشئ تُم م م  م  َُ ثا ر  م فاأ تُوام حا م  َُ ٌثم لا ر  م حا  نِسا ُؤُكم 

Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için (geleceğe 

hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve her hâlde onun 

huzuruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü'minler'i müjdele.  

150 Müslim, Sahih K. et- Talak,7 
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Hz. Peygamber de şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Kadına ister önden, isterse 

arkadan yanaş; ancak, onunla hayızlı iken münasebetten ve dübüründen sakın.151 

“Âyetü’l-Hars” isimlendirilmesini; Tefsiru Şa’ravî’de Rum sûresinin 46. 

âyetinde hars insana nisbet edilerek kullanıldığını görmekteyiz.152 

 

38. Haşr Âyeti “آية الحشر”: (Enfal 8/41)153 

“Âyetü’l-Haşr” Tefsirlerimize baktığımız zaman yeterli sayıda isimlenmiş 

olarak bu âyetimizi görmemiz mümkündür. Burada tekrara düşmemek adına bazı 

âyetlerimiz aynı olduğu halde, farklı isimlerle isimlenmiş olduklarına şahit 

olmaktayız. İşte “Âyetü’l-Haşr” ‘da bunlardan birisidir.”Âyetü’l-Ganimet”, 

“Âyetü’l- Fey”, “Âyetül-Humus”  “Âyetü’l-Enfâl” küçük farklarla da olsa hepsinin 

konusu aynıdır. Suyutî, İtkan’da nasih–mensuh konusunda “Âyetü’l- Haşr” 

adlandırılmasına yer vermiştir.154 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Suyutî, Lübabü’n Nukül fi Esbabü’l Nüzul, s.49 
152 Tefsiru Şa’ravi, XVIII/590 
153

ل نا م  َا م أان زا ن تُم م م بِ لَاه َِم وا َا م آ م ُكن تُم  بِيِلم إِن  اب ِنم السا ال مام سا ِكيِنم وا ٰىم وا َا ال ياتا  باٰىم وا لِِذيم ال قُر  ُسو َِم وا لَِرا م لَِاه َِم ُخُمسا َمُ وا ٍءم فاأانا م شاي  ن  َِ م  تُم  نِم  َاُموام أاناما م غا اع  وا

عا نمِ  م  م ال تاقاىم ال جا ما ْا ِنم ياو  م ال فُر  ما ب ِدنا م ياو  َاٰىم عا ٍءم ْاِديٌرم ﴿م عا ي  م شا َاٰىم ُكلِّ الَاه َمُ عا م وا  ۖ٤١﴾  

Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun 

yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı 

gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu 

böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

154 Suyutî, el-İtkan, II/63 
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39. Hibe Âyeti “آية الهبة”: (Ahzap 33/50)155 

İbn Sa’d, İkrime (Ö. 105/723)’den tahric etmiştir:” Âyetü’l-Hibe” ‘de geçen 

ًة ُمْؤِمَنةً َواْمرَأَ   Lafzı Celili kendini Hz. Peygamber(s.a)‘e sunan Ümmü Şüreyk Guzeyye 

binti Cabir b. Hakîm ed-Devsiye hakkında nazil olmuştur. Ümmü Şüreyk güzel bir 

kadındı. Hz. Peygamber onunla evlenmeyi kabul etti. Bunun üzerine Hz. Âişe 

(r.anha): Bir kadın kendini bir adama veriyorsa onda hayır yoktur, demişti. 

Ümmü Şüreyk ise ona: Ben Allah’ın mü’min olarak adlandırdığı kimseyim, 

diye karşılık verdi.  Bu âyet-i kerime nazil olduğu zaman Hz. Âişe: Allah adeta senin 

heva ve heveslerini yerine getirmek için koşuyor, demişti.156 

Ebu Talib’in kızı Ümmü Hanî şöyle demiştir: Resulullah mukaddema bana 

talip olmuştu, ben i’tizar eyledim ma’zur gördü, sonra Allah Teâlâ bu âyeti indirdi 

ben helal olmadım. Çünkü ben onunla hicret etmemiştim, tulekâdan157 idim. 

Yine Peygamberimize has olmak üzere mehirsiz nikâh edinmek; bazıları, 

Meymune binti Haris, Zeyneb binti Huzeymete’l Ensari, Ümmü Şerik binti Cabir, 

Havle binti Hakim bu sûretle kendilerini hibe etmişlerdi demiş ise de İbn Abbas (Ö. 

68/687) bunun fiilen vaki olmadığını yani Allah’ın Resulü’nün bu sûretle hiçbir 

kadını tezevvüç etmediğini söylemiştir.158 Âyeti kerimede geçen  َْوَهَبت lafz-ı celili bu 

âyete isim olmuştur. İmam Şafi’nin bu konuyla ilgili açıklamalarında “Âyetü’l-Hibe” 

şeklinde bir kullanımı söz konusudur.159 

                                                 
155

بانا ِتم  م وا ما تِم كا بانا ِتم عا م وا كا مِّ بانا ِتم عا م وا َاي كا م عا م الَاه َُ ما م أام فا ءا َِ م  م ياِمينُكا َا ْ  َا َا م  َا  م وا هُنا م أُُجورا تِيم آتاي  ْا م الَلا كا اجا وا م أاز  َ نا م لاكا َا م أاح  م إِنا  يا م أايُّها م النابِيُّ

م  م الَلا تِكا م خا َّلا بانا ِت م وا ها خا لِكا َِحا تان  م ياس  م أان  م النابِيُّ ادا م أارا م إِن  م لَِنابِيِّ ها  م ناف سا هابا ْ  م وا م إِن  ناةً َِ ؤ  َُ م  أاةً را  َ ا م وا كا عا َا م  نا ر  م ها جا م ُدونمِ م تِي ن  َِ م  م لاكا ةً م خا لِصا

نِينام  َِ م م ال ُمؤ  م أاي ما نُهُم  َا ْ  َا َا َا م  م وا اِجِهم  وا م فِيم أاز  َاي ِهم  نا م عا ض  َا م فارا نا م  َِم  م عا م ْاد  جمٌ ۖ  را م حا َاي كا م عا َُونا م يا ي َلا َا ِحيًم م ﴿م لِ فُوًرام را م الَاه َمُ غا كا نا م وا  ۖ٥٠﴾  

Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden 

elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, 

dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü'minlere değil de, sana has 

olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber'e bağışlayan, Peygamber'in de kendisini nikâhlamak 

istediği herhangi bir mü'min kadını da (sana helal kıldık.) Mü'minlere eşleri ve sahip oldukları 

cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk 

olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

 
156 Suyutî, Lübabü’n Nukül fi Esbabü’l Nüzul, s.265 
157 Mekke şehri teslim oluncaya kadar Müslüman olmayan Mekke’liler 
158 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VI/3914 
159 eş-Şafi, Muhammed b. İdris, tahk. Abdu’l Gani, Abdü’l Halik, Ahkamu’l Kur’an li’ş Şafi,Daru’l 

Kutubi’l İlmiyye, Beyrut 14001/180 
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40. Hicâb Âyeti “آية الحجاب”: (Ahzâb 33/59)160 

Âyetin hicâb diye isimlendirilmesini âyetin sebeb-i nüzulüne dair rivâyetlerde 

rastlamaktayız. 

Ömer b. el-Hattab (r.a)’dan rivâyet olunmuştur. O der ki:” Şu üç hususta 

Rabbime muvafakat etmişimdir. Hz. Peygamber’e: Ey Allah’ın elçisi! Makam-ı 

İbrahim’i namazgâh edinseydiniz, dedim. Bunun üzerine  ذوا من مقام ابراهيم مصلى  âyeti واّتر

nazil oldu. Yine: 

Ey Allah’ın elçisi! Kadınlarınızın yanına salih veya fasık kimseler giriyor. 

Örtünmelerini emretseydiniz, dedim. Bu sefer Allah Hicâb âyetini inzal buyurdu. 

Kıskançlıklardan ötürü, kadınların Resulullah’a karşı bir araya gelmişlerdi. Onlara:“ 

Sizi boşarsa, belkide Rabbi O’na sizden daha hayırlı eşler verir, dedim. Âyette 

dediğim gibi indi.161 

Nitekim حجاب  tabiri aynı sûrenin 53. Âyetinde de geçmektedir. Bu âyette 

mü’minlerin Hz. Peygamber’in evinde onu rahatsız etmemeleri ve Hz. Peygamber’in 

eşlerine karşı mü’minlerin takınmaları gereken tavırlar anlatılmaktadır. Âyette yer 

alan “(Hz. Peygamber’in) eşlerinden bir şey istediğinizde onu perde ( حجاب) 

arkasından isteyin.” İfadesinden dolayı âyete “Âyetu’l-Hicâb” denilmiştir. Âyetin bu 

şekilde isimlendirilmesine âyetin sebeb-i nüzulüne dair rivâyetlerde rastlamaktayız. 

Enes b. Malik’ten gelen rivâyetlerde nüzule sebep teşkil eden olay şu şekilde 

anlatılır. Hz. Peygamber’in Zeyneb binti Cahş ile evlenmesi münasebetiyle verdiği 

düğün yemeğinden sonra üç (diğer bir rivâyette iki) kişi evden ayrılmayıp 

konuşmaya devam etmişlerdir. Hz. Peygamber de hayâsından ötürü onlara bir şey 

diyememiş, bunun üzerine “Hicâb Âyeti” nazil olmuştur.162 

                                                 
160

فُوًرام  م الَاه َمُ غا كا نا م وا  ۖ ي نام م  ذا م يُؤ  م فاَلا ف نا را م يُع  ناٰىم أان  م أاد  لِكا
م ذاٰ  ۖ بِيبِِهنام م  َلا م جا ن  َِ م  َاي ِهنا م عا نِينا م يُد  نِينا َِ نِسا ِءم ال ُمؤ  م وا بانا تِكا م وا اِجكا وا از  ِْ م  م ُْل  يا م أايُّها م النابِيُّ

ِحيًم م ﴿ ﴾٥٩را  

Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek 

elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok 

bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.  

161 Abdulfettah El- Kadı, Esbab-ı Nüzul, Terc: Akdemir Salih s.19, Fecr yayınevi, s.321 
162 Taberî (Ö. 310/923), Cami‘, XX/310-311 
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Burada konumuz açısından önemli olan nüzul sebepleri olarak farklı olaylar 

anlatılmakla beraber âyetten bahsedilirken “Hicap Âyeti” ifadesinin kullanılmış 

olmasıdır.” Âyetü’l-Hicâb”’ın diğer ismi de “Âyetü’l-Cilbab” tır. 

Hicâb âyetini, Taberî (Ö. 310/923); Ahzâb 53. âyette, İbn Kesir (Ö. 

774/1372); Bakara 125.âyette, Kurtubî; Ahzâb 37. âyette; âyetlerinin tefsirlerinde 

müfessirler bu isimleri kullanmışlardır.163 

 

41. Hicret Âyeti “آية الهجرة”: (Tevbe 9/40)164 

Hicret terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamlarına gelir.165 Hecr mastar 

olarak bir kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp 

uzaklaşması demektir; fakat bu kelime daha çok bir yerin terkedilerek başka bir yere 

göç edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu kelime genelde terim olarak gayr-i 

müslim ülkeden İslâm ülkesine göç etmeyi, özelde Hz. Peygamber’in ve Mekkeli 

Müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden Müslümanlara 

muhâcir, Resûl-i Ekrem’e ve muhâcirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da 

ensâr unvanı verilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.), " Allah'ın yasakladığı şeyleri terk 

eden kimse de muhâcirdir" 166 sözü ile hicret kavramına mecâzî bir anlam da 

yüklemiştir.167 

 “Âyetü’l-Hicret” ‘e “Âyetü’l-Ğar” da denir. Birincisi daha meşhurdur. Bu 

şekilde isimlenmesi, hicret yolculuğunun sevr mağrasında başlaması, Hz. 

Peygamberle Hz. Ebu Bekr’in bu yolculukları sıradan değildi, bilakis tarihin akışını 

etkileyen bir yolculuktur. Hicret hadisesi olduktan birkaç yıl sonra Tebük gazvesi, 

                                                 
163 Kurtubî, XIV/193 
164

م الَاه َمُ  م فاأان زا َا  ۖ نام  م  عا َا م الَاه َام  م إِنا ن  م تاح م زا م هُما م فِيم ال غا ِرم إِذ م م ياقُو َُم لِصا ِحب َِِم َّلا م اث ناي ِنم إِذ  فاُروام ثا نِيا م كا جا َمُ الاِذينا را م أاخ  همُ الَاه َمُ إِذ  را م ناصا م تان ُصُروهمُ فاقاد  إَِّلا

ف َاىمٰ  فاُروام السُّ م كا ةام الاِذينا َِما م كا لا عا جا ها م وا و  م تارا همُ بُِجنُوٍدم لام  أايادا َاي  َِم وا َِيناتا َمُ عا َ يا م سا م ال ُع ةمُ الَاه َِم ِهيا َِما كا م وا َِيٌمم ﴿م ۖ  ِزيٌزم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ٤٠﴾  

Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri 

olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada 

bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber" diyordu. Allah da onun 

üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu 

desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak 

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

165 İbn Manzur, Lisanü’l-Arap, h-c-r mad. 
166 Buhârî, Îmân, 4-5 
167 DİA, İslam Ansiklopedisi, XVII/458 
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yaz mevsiminin en sıcak günlerinde meyvelerin olgunlaştığı bir zamanda vuku 

bulmuştu. Bu yüzden bazı kimseler savaşa çıkacakları yerde, ağaçların gölgesinde 

dinlenmeyi arzuluyorlardı. Hz. Peygambere iştirak etmeyenler iki gruptu; mü’minler 

ve münafıklardı, bu âyet katılmayan mü’minleri kınamak için inzal oldu. 168 
“Âyetü’l-Hicret” ismi, kadim tefsirlerden biri olan Hemmamü es-San’âni’nin 

tefsirinde Ankebut 29/1, 2. âyetlerinde beyan etmiştir. Bunun haricinde birden çok 

tefsir kitaplarında da bu şekilde isimli bulunmaktadır. Aynı biçimde âyetin isimli 

kullanımı Alusi, Ankebut 29/2’de,169 Suyutî, Ankebut 29/1, 2. Âyetlerde “Âyetü’l-

Hicret” şeklinde mevcuttur.170 

 

42. Hudud Âyeti “آية الحدود ”: (Maide 5/33)171 

Had kelimesi (çoğulu hudûd) sözlükte mastar olarak “engel olmak, iki şeyin 

arasını ayırmak”; isim olarak “iki şeyin birbirine karışmasını önleyen şey, bir 

nesnenin uç ve kenar kısmı, sınır, tanım” gibi anlamlara gelir. Fıkıhta, Allah hakkı 

olarak yerine getirilmesi gereken, miktar ve keyfiyeti nassla belirlenmiş cezaî 

müeyyideleri ifade eder. Kelimenin fıkıh ilminde kazandığı terim anlamı, kısmen 

“hudûdullah” tabirinin Kur’an’da geniş bir muhteva ile kullanılmış olmasının, büyük 

ölçüde had kelimesinin hadislerde oldukça belirginleşen ıstılahı kullanımının 

sonucudur. 

Enes b. Malik (r.a)’den rivâyet olunmuştur. “Meşhur Ukl veya Ureyre 

kabilesinden (yahut ta her iki kabileden) bazı kimseler Hz. Peygamber’in huzuruna 

vararak Müslüman olmuşlardı. Hz. Peygamber onlara, zekât develerinin yanına gidip 

sütlerinden içmelerini emretti. Onlar çobanı öldürerek, develeri önlerine sürüp 

oradan uzaklaştılar. Hz. Peygamber derhal peşlerinden seriyye gönderdi. Kısa 

zamanda yakalanıp geri getirdiler. Hz. Peygamber ceza olarak, ellerini ve ayaklarını 

                                                 
168 Salih Akdemir, Esbabü’n Nüzul, s.206 
169 Alusî, Ruhu’l Meani, XX/134 
170 Suyutî, Durru’l Mensur fi Tefsiri’l Me’sur, XI/527 
171

ام  م يُن فاو  ٍفم ااو  م خمِ َلا ن  َِ م  ُجَُهُم  اار  م وا يِهم  م ااي د  م تُقام طاعا َاهبُٰٓوام ااو  م يُصا ُٰٓوام ااو  م يُقاتَا ِضم فاسا داًم اان  ار  م فِيم اَّل  نا و  عا ياس  ُسولا َمُ وا را ام وا
م للاًّٰ م يُحا ِربُونا ينا ُؤام الاذ 

ٰزٰٓ اِناما م جا

مٰ  م فِيم اَّل  لاهُم  ن يا م وا ٌيم فِيم الدُّ م ِخز  م لاهُم  م ٰذلِكا ِضَۜ ار  م اَّل  نا م ﴿َِ يٌمۙ ظ  اٌبم عا ذا ِةم عا ﴾٣٣ِخرا  

Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak 

öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden 

sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. 
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kestirip gözlerini oydurdu. Onları öldürmeyip ölünceye kadar o halde bıraktırdı. 

Allah bu âyeti-i kerime’yi onlar hakkında inzal buyurdu.172 Enes diyor ki,  Hz. 

Peygamber’in gözlerini oydurtmasının sebebi, onların da çobanların gözünü oymuş 

olmalarıdır.173 Bu anlatılan olayı, Semarkandî, Bahru’l-Ulum, Maide 5/32. âyette 

görmekteyiz. Müfessir burada “Âyetu’l-Hudud” ismini Maide 5/33. âyette 

kullanmıştır.174 

 

43. Hulu’ Âyeti “آية الخلع”: (Bakara 2/229)175 

Bu âyeti kerime”Âyetü’l-Hul‘” ve “Âyetü’t Talak” ı cem etmiştir. Bu âyet-i 

kerimenin diğer bir ismi de “Âyetü’l-Fidye”’dir. “Hul‘ Âyetini” isim olarak 

Nisaburî’nin tefsirin de, Bakara 2/231. âyetin Ebu Hayyanın, Bahru’l-Muhitin’de 

Bakara 2/230 âyetin açıklamasında görülmektedir.176 

Hul‘ veya Muhâle‘a: Kadının vermeyi kabul ettiği bir bedel karşılığında eşleri 

anlaşmalı olarak boşanmasıdır. Bu, kadının mehrin tümünden veya bir bölümünden 

vazgeçmesi tarzında da olabilir. Nitekim İbn Kays eşine mehir olarak bir hurma 

bahçesi vermişti. Karısının geçimsizlik nedeni ile ayrılmak istemesi üzerine, Allah’ın 

elçisi bahçeyi geri vermek şartıyla, kocasına “eşini bir kez boşa” buyurmuştur.177 

Muhâle‘a yoluyla boşanma çoğuna göre bâin ( kesin) bir boşama sayılır. 

                                                 
172 Müslim, Sahih K . El Kasame,  III/1296 
173 Müslim Sahih K . El Kasame,  III/1298 
174 Ebu Leys Nasır b. Muhammed b. Ahmet b. İbrahim Semarkandî, Bahru’l Ulum, Tahk, Ali 

Muhammed Muavvid, Adil Ahmet Abdulmevcud, Zekeriyya Abdulmecit, Daru’l Kutubi’l İlmiyye, 

Beyrut 1993, I/431 
175

م  م يُقِيما م ُحُدودا م أان م م ياخا فا م أاَّلا م إَِّلا ي ئً  م شا ما م آتاي تُُموهُنا َِ م  ُخُذوا
م تاأ  م أان  م  َُ م لا م ياِحلُّ َّلا م وا  ۖ سا نمٍ م  ِريٌحم بِإِح  م تاس  ُروٍفم أاو  ع  سا ٌكم بِما  َ م فاإِ  ۖ تا نمِ م  را َا ُقم  الطاَلا

م ب َِمِ م الَاه َمِ  َاي ِهما م فِيما م اف تادات  م عا م ُجنا حا م الَاه َِم فاَلا م يُقِيما م ُحُدودا م أاَّلا م ِخف تُم  م فاإِن  تاُدوها م ۖ  م تاع  م ُحُدوُدم الَاه َِم فاَلا َ كا م تِ م الَاهم ۖ  م ُحُدودا دا م ياتاعا ن  َا م وا م هُُمم ۖ  ئِكا  َِم فاأُولاٰ

م ﴿ ﴾٢٢٩الظا لُِمونا  

(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. 

(Evlilikte) tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınlara 

verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın 

belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının (boşanmak için) bedel 

vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. 

Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir.  

176 Muhammed b. Yusuf eş-Şehir  Ebu Hayyan, el Endelusî, el-Bahru’l Muhit, Tahk, Ali Muhammed 

Muavvid, Adil Ahmet Abdulmevcud, Zekeriyya Abdulmecit,  Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut 1993, 

II/210 
177 Buharî, Talak, 11 
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Hanefilere göre, bedelli boşama üç’ün içindedir. Koca bedelli boşamayı kabul 

edince bundan dönemez. Burada kadına mahkeme yoluyla boşanma hakkı verilir.178 

 

44. Hulud Âyeti “آية الخلود”: ( Alimran 3/15179, Furkan 25/75-76180, 

Zümer 39/72181) 

Hulûd: sözlükte, “değişikliğe uğramadan bir yerde uzun müddet beklemek” 

anlamındadır. Ebed de “sonsuzluk” manasında değil “uzun sûren zaman” anlamında 

kullanılır.182 

Âsî mü’minler ve kâfirler için azabın ebedîliği konusunda İslâm âlimlerinin 

görüşleri birbirinden farklıdır. Ehl-i sünnet’e ve bazı Şîa fırkalarına göre cehenneme 

giren mü’minler, büyük küçük ne günah işlerlerse işlesinler, nihâyetinde oradan 

çıkacaklardır. Kâfirlere uygulanacak azabın ebedîliğine gelince, her ne kadar Cehm 

b. Safvân ile Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf dışındaki bütün İslâm âlimlerinin bu azabın 

ebedîliği üzerinde ittifak ettiği nakledilirse de aslında konu ile ilgili olarak bir ittifak 

veya icmâdan söz etmek oldukça güçtür.183 Çünkü İslâmiyet’in ilk devirlerinden 

günümüze kadar farklı görüşler benimseyen âlimler var olagelmiştir.184 

                                                 
178 Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı, I/73 

 
179

م   ۖ م الَاه َمِ م  مَِ نا اٌنم  وا ِرض  ةٌم م وا َُطاهارا اٌجم  وا أاز  م فِيها م وا ان ها ُرم خا لِِدينا  ْ تِها م ا م تاح  ن  َِ ِريم  نا ٌتم تاج  م جا بِِّهم  م را ام ِعن دا م اتاقاو  م لَِاِذينا  ۖ َُم م م  لِ
م ذاٰ ن  َِ ي ٍرم  م بِخا م  َُ م أاُؤنابِّئُ ُْل 

الَاه َمُ باِصيٌرم بِ ل ِعبا ِدم ﴿ ﴾١٥وا  

De ki: "Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için 

Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın 

rızası vardır." Allah, kullarını hakkıyla görendir.  

180
ًَ م ﴿٧٦﴾  قا  َُ ام وا تاقاًرًّ س  َُ م  ُسنا ْ  م حا  ۖ م فِيها م  ًَ م ﴿٧٥﴾م خا لِِدينا ساَلا م فِيها م تاِحياةمً وا نا يَُاقاو  باُروام وا فاةام بِما م صا م ال ُغر  نا و  زا م يُج  ئِكا

 أُولاٰ

İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada 

esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. ﴾75﴿ Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne 

güzel bir konaktır! ﴾76﴿ 

181
م ﴿٧٢﴾  َام بِِّرينا ىم ال ُمتا ث وا َا م  م فابِئ سا  ۖ م فِيها م  م خا لِِدينا هاناما م جا ابا ُخَُوام أاب وا م اد   ِْيلا

Onlara şöyle denir: "İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük 

taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!"  

182 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “hld” ve “ebed” md.  
183 Eş‘arî, Makalât, s.474; İbn Hazm, el-Usûl, s.43 
184 Taberî, Cami, XII, 71 
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Alusî, Ruhu’l Meâni’de, Nisa 4/93. âyette yaptığı izahatlarda “Âyetü’l- 

Hulud” isimlemesini tefsirinde iki defa kullanmıştır.185 

 

45. Humus Âyeti “آية الخمس”: (Enfal 8/41)186 

Humus sözlükte "beşte bir" manasına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise elde 

edilen ganimetlerden 1/5'inin kamu yararı için hazineye alınması demektir. 

Kur’an'da, "Bilin ki, Allah'a ve kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, iki ordunun 

birbiri ile karşılaştığı hak ile bâtılın ayrıldığı gün (Bedir savaşında) ganimet olarak 

aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, 

yoksullara ve yolcuya aittir. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir." buyurulmaktadır 

(Enfâl, 8/41). Buna göre, ganimetler ve ganimet hükmündeki şeylerden, beşte bir 

oranında vergi alınır. Alınan bu vergi âyette belirtildiği üzere, yetimlere, miskinlere 

ve yolda kalmışlara dağıtılır. Ayrıca kamu yararına da sarf edilir. Âyete göre 

humusta hak sahipler sıralanırken öncelikle Allah ve Resulü zikredilmektedir. 

Humus âyetinin diğer ismi de Enfal âyetidir. Beydavi (Ö.685/1286), 

Müşriklerden savaşsız alınan ganimetlere de “enfal” denildiğini söylemişse de bu 

görüş zayıftır. Ganimet düşmandan harp yoluyla alınan maldır. Savaşsız alınan 

ganimetlere de “Feyy” denir. Ganimetlerin taksimi “Âyetü’l-Humus” diye isimlenen 

Enfal 8/41. âyette yapılmıştır. 

 İbn Kesir (Ö. 774/1372)’de “Âyetü’l-Humus”  diye isimli âyete rastlanmıştır. 

Ganimet hakkında Enfal 8/1 inmiş daha sonra bedir ganimetleri pay edilirken Sa’d 

hadisesinden sonra, Enfal 8/41 yani “Âyetü’l-Humus”  nazil olmuştur.187 

 

 

                                                 
185 Alusî, Ruhu’l Meani, V/117 
186

ل نا م  َا م أان زا ن تُم م م بِ لَاه َِم وا َا م آ م ُكن تُم  بِيِلم إِن  اب ِنم السا ال مام سا ِكيِنم وا ٰىم وا َا ال ياتا  باٰىم وا لِِذيم ال قُر  ُسو َِم وا لَِرا م لَِاه َِم ُخُمسا َمُ وا ٍءم فاأانا م شاي  ن  َِ م  تُم  نِم  َاُموام أاناما م غا اع  وا

َام  عا نمِ عا م  م ال تاقاىم ال جا ما ْا ِنم ياو  م ال فُر  ما ب ِدنا م ياو  ٍءم ْاِديٌرم ﴿م ٰىم عا ي  م شا َاٰىم ُكلِّ الَاه َمُ عا م وا  ۖ٤١﴾  

Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun 

yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı 

gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu 

böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

187 İbn Kesir, II/ 356 
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46. Hükümet Âyeti “  آية الحكومة   ”: (Maide 5/49)188 

İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a) den rivâyet olunmuştur ki: 

“ İçlerinde Ka’b b. Esad, Abdullah b. Surya ve Şas b. Kays’ında bulunduğu 

Yahudi âlimlerinden bir topluluk, bir araya gelmişlerdi. Birbirlerine haydi 

Muhammed’e gidelim. Belki onu dininden döndürebiliriz. Ne de olsa o da bir beşer, 

Hz Peygamber (sav)’in huzuruna vardılar ve: Ey Muhammed! Bizim Yahudi 

âlimleri, ileri gelenleri ve efendileri olduğumuzu şüphesiz biliyorsun. Eğer biz sana 

tabi olursak, Yahudilerde bize tabi olur, karşı çıkmazlar. Bizimle bir topluluk 

arasında bir anlaşmazlık vardır. Onlarla aramızda seni hakem yapalım. Sen de bizim 

lehimize hüküm ver ki, sana inanıp seni tasdik edelim, dediler. Hz. Peygamber bu 

teklifi kabul etmedi, bu âyet nazil oldu.189 ”Âyetü’l-Hükümet” şeklinde isimli 

kullanım Esmâü’l Kur’ani’l Kerim adlı eser de mevcuttur.190 

 

47. Icl Âyeti “آية العجل”: (Bakara 2/51-52)191 

 “Âyetü’l-Icl” isimlendirilmesi âyetin hem lafzında bulunan عجل kelimesi hem 

de içeriğinde ki Ben-i İsrail’in tapmaya çalıştığı buzağı olması hasebiyle 

kullanılmıştır. Icl kelimesi buzağı anlamına gelmektedir.192 

Bu kıssa A’raf 7/142’ de şöyle bahsedilir: ”Musa’ya otuz gece vadettik. Sonra 

buna on gece daha ekledik. Böylece Rabbi’nin belirlediği sûre kırk güne 

tamamlanmış oldu. Musa (a.s), kardeşi Harun (a.s)’a ”Kavmim başında benim 

yerime geç, onları ıslah et ve bozguncuların yoluna uyma” dedi. Hz. Musa, Tur 

                                                 
188

م أانامام  م يُِريُدم الَاه َمُ  َام  ام فا ع  لاو  م تاوا م فاإِن   ۖ م الَام ه َمُ إِلاي كام م  َا م أان زا َا ِضم  م باع  ن  م عا م ياف تِنُوكا م أان  هُم  ر  ذا اح  م وا هُم  اءا م أاه وا م تاتابِع  َّلا م الَاه َمُ وا م بِما م أان زا َا م باي ناهُم  م  َُ أاِنم اح  وا

ِضم ُذنُوبِِهم م  م بِباع  م يُِصيباهُم  نام م أان  َِ ثِيًرام  م كا إِنا م وا م ﴿م ۖ  ﴾٤٩النا ِسم لافا ِسقُونا  

Aralarında, Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir 

kısmından (Kur'an'ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki 

şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu 

muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. 

189 Vâhidi, Esbabu’l Nüzul, s.198 
190 Âdeb Bamba, Esmâü’l Kur’ani’l Kerim 
191

َُُرونام ﴿٥٢﴾  م تاش  م  َُ َا م لاعا لِكا
ِدم ذاٰ م باع  ن  َِ م  م  َُ ن  نا م عا فاو  م عا م ظا لُِمونام ﴿٥١﴾م ثُما أان تُم  ِدِهم وا م باع  مَِ ن  م  لا تُُمم ال ِعج  ذ  م اتاخا م لاي َاةمً ثُما باِعينا ٰىم أار  َُوسا نا م  د  اعا م وا إِذ   وا

Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir 

buzağıyı tanrı edinmiştiniz. ﴾51﴿ Sonra bunun ardından şükredesiniz  diye sizi affetmiştik. 

192 Lisanü’l-Arap, IX / 66 



53 

 

dağına seçmiş olduğu yetmiş kişi ile birlikte çıkmış, Zilkade ayı ile Zilhicce ‘nin ilk 

on günü orada oruç, ibadet ve münacatla geçirmiş ve bizatihi ilâhi kelama mazhar 

olarak kendisine Tevrat levhaları indirilmiştir. İsmail Hakkı Bursevi, Tasavvuf 

ehlinin kırk günlük sülûkü bu âyetten aldığını söyler. 

Hz. Musa Tur’da iken Sâmirî, altını eriterek bir buzağı yapmış, bunu 

insanlara ilah olarak tanıtmış, Hz. Hârun da bu gidişe engel olamamıştı.193 

 

48. Iddet Âyeti “آية العدة”: (Talâk 65/1)194 

İddet: Sözlükte “saymak, sayılan şeyin miktarı, adet” anlamına gelen iddet 195 

kelimesi İslâm hukukunda, evliliğin herhangi bir sebeple bitmesi durumunda kadının 

yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek zorunda olduğu sûredir. Bunun için de 

iddet evliliğin sona ermesinin belli başlı sonuçları arasında yer alır. Dinî olduğu 

kadar fıtrî ve insanî bir davranış olarak da algılanan ve Sâmî gelenek başta olmak 

üzere hemen hemen bütün toplumlarda ve dinlerde rastlanan bu bekleme sûresidir.196  

Kur’an-ı Kerim'de iddet sûreleri evliliğin bitme şekline ve kadının hamile 

olup olmamasına göre farklı miktarda belirlenmiştir. Evlilik boşanma veya fesih 

yoluyla sona ermiş ve kadın da hamile değil ise, âdet gören kadın üç hayız sûresi 

iddet bekler (Bakara, 2/228). Herhangi bir sebeple âdet görmeyenler ise, üç ay 

sûreyle iddet beklerler (Talâk, 65/4). Evlilik erkeğin vefatı ile sona ermiş ve kadın 

hamile değilse iddet sûresi dört ay on gündür (Bakara, 2/234). Evlilik ne şekilde sona 

ererse ersin, hamile olan kadının iddeti, doğum yapıncaya kadardır; doğum 

yapmasıyla sona erer (Talâk, 65/4). İddet bekleyen kadınların nafakaları belirli 

şartlarla ayrıldığı kocaları üzerindedir. Hanefîlere göre boşanma sebebiyle evliliğin 

                                                 
193 M. H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, I/352 
194

م  م أان  م إَِّلا ُرج م نا م ياخ  َّلا م وا م بُيُوتِِهنا ن  َِ م  ِرُجوهُنا م تُخ  ۖ م م َّلا م م م  َُ با اتاقُوام الَاه َام را م وا  ۖ ةام م  ُصوام ال ِعدا أاح  م وا م لِِعداتِِهنا ِّقُوهُنا م فاطَا م النِّسا ءا اق تُُم ام طَا م إِذا يا م أايُّها م النابِيُّ

بايِّناةمٍ  َُ ٍةم  م بِفا ِحشا م ُحُدوُدم الَاه َمِ م ياأ تِينا َ كا تِ م وا م ناف سا َُم م ۖ  م ظاَاما م الَاه َِم فاقاد  م ُحُدودا دا م ياتاعا ن  َا م وا ًرام ﴿م ۖ   َ م أا لِكا
م ذاٰ دا ِدُثم باع  م الَاه َام يُح  لا ِريم لاعا م تاد  م َّلا  ۖ١﴾  

Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) 

boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hâyasızlık 

yapmaları dışında onları (bekleme sûresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar 

Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur 

ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. 

195 Lisanü’l-Arap IX / 76 
196 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXI/466 
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bitmesi durumunda, iddet sûresince kadının yiyecek, giyecek, barınma gibi 

ihtiyaçlarını ayrıldığı kocası karşılar.197 

“İddet âyeti ”isimli olarak kaynaklarımızda kullanıldığına şahit olmaktayız; 

Tefsiru Âyati’l Âhkam’da Bakara 2/106. âyetinde nesh konusu işlenirken “ آية العدة  ” 

Âyetü’l-İddet şeklinde isimlenmiştir, Aynı şekilde İtkan’da nasih-mensuh konusunda 

Âyetü’l-İddet198, Âyet-i Kerime Beğavi Tefsirinde de bu biçiminde kullanılmıştır.199 

 

49. Itk Âyeti “آية العتق”: (Nisa 4/92)200 

Itk: Kölenin hürriyetine kavuşturulması anlamında bir fıkıh terimidir. Köle, 

tarihte hukukî, iktisadî ve sosyal bakımdan hür insanlara göre daha aşağı statüde 

bulunan bir sınıfın adı olup, bu sınıfı ifade etmek için abd, rakabe, memlûk 

kavramları da kullanılmaktadır.201 Kadın köleler için ise, özel olarak câriye, emet, 

memlûke denir. Eski çağlardan beri yeryüzünde mevcut bir olgu olan kölelik, 

İslâm'ın teşvik ettiği bir durum değildir. İslâm'da köleliğin tasfiyesi amacıyla, 

kölelerin eğitilmesi, faydalı bir kimse haline getirilmesi ve hürrriyet verilmesi 

konusunda teşvik verilmiştir. Değişik vesilelerle köle özgür bırakılması tavsiye 

edilmiştir. 

“Âyetu’l-Itk” isimlendirilmesi yanında “Âyetü’l-Katli’l-Hata”202 diye de 

isimlendirilmiştir. 203 

                                                 
197Dini Kavramlar Sözlüğü, s.293 
198 Suyutî, el-İtkân, II/61 
199 Beğavî, 2 /194 
200

م  م كام  نا م فاإِن   ۖ داُْوام  م ياصا م أان  ةمٌ إِلاٰىم أاه َ َِِم إَِّلا َاما سا َُ ِدياةمٌ  ناٍةم وا َِ ؤ  َُ ْاباٍةم  ِريُرم را طاأمً فاتاح  نً م خا َِ ؤ  َُ م  م ْاتالا ن  َا م وا  ۖ م م 
طاأً م خا نً م إَِّلا َِ ؤ  َُ م  م ياق تُلا ٍنم أان  َِ م لُِمؤ  َا م كا نا وا

ناةمٍ  َِ ؤ  َُ ْاباٍةم  ِريُرم را ٌنم فاتاح  َِ ؤ  َُ م  هُوا م وا َُم  م لا ُدوٍّ ٍمم عا م ْاو  ن  مَُ م َِ ْاباٍةم  ِريُرم را تاح  ةٌم إِلاٰىم أاه َ َِِم وا َاما سا َُ يثا ٌقم فاِدياةٌم  َِ م  باي ناهُم  م وا م  َُ ٍمم باي نا م ْاو  ن  َِ م  م كا نا إِن  م وا ناةمٍ ۖ  َِ م م ؤ   ۖ

ه رام  م فاِصيا ُمم شا م ياِجد  م لام  ن  م الَاه َمِ فاما نا َِ باةًم  ي ِنم تاو  تاتا بِعا َُ َِيًم م ﴿م ي ِنم  َِيًم م حا م الَاه َمُ عا كا نا م وا  ۖ٩٢﴾  

Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir 

mü’mini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sûrece ailesine diyet 

ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, 

mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan 

ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, 

Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 

201 İbn Manzur, Lisanü’l Arap IX/36 
202 Kurtubî, XII/181 
203 Âdem Bamba, Esmaü’l Kur’ani’l kerim, s.306 
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50. İ‘tidad bi’l havl Âyeti “آية االعتداد بالحول”: (Nikâh ve talakda) 

(Bakara 2/240)204 

“Âyetu’l-İ’tidati bi’l-Havl” in diğer adı “Âyetu’l-İddet” diye isimlendirildiği 

malumdur. İslamın ilk zamanların da eşi vefat eden kadın miras almaz, yalnız onun 

evinde bir sene bakılırdı. O vaziyette iddet de bir yıldı. Eğer kadın o müddet zarfında 

çıkar giderse bu hakkından mahrum edilirdi. Bil’ahare nafaka ve sukna ile ile vasiyet 

(miras âyeti) ile bir sene ıddet de vefat ıddeti olan dört ay on günle nesh edildi. Eşi 

ölen kadın süknâyi ve nafakayı isterse bir senedir. Bu re’y racihdır.205 Mukâtil b. 

Hayyân’dan rivâyet olunmuştur: Taif halkından biri, oğulları, kızları, anası, babası ve 

karısı ile birlikte Medine’ye gelmişti. Bu zat Medine’de vefat edince, durum Hz. 

Peygamber’e bildirildi. Hz. Peygamber adamın malını maruf bir şekilde, anası, 

babası ve çocukları arasında taksim etti. Karısına ise hiçbir şey vermedi. Ancak 

onlara, karısına kocasının terekesinden bir yıl müddetle nafaka vermelerini emretti, 

bu âyet-i kerime bu hususta nazil olmuştur. Bu âyet-i kerimenin, Bakara 234. âyet-i 

kerime ile nesholunduğunun bilinmesi gerekir. “ İçinizden ölenlerin bırakmış olduğu 

eşler kendi kendilerin dört ay on gün beklerler...”206 

Tefsirlerimizde bu âyetin isimlenmiş bir halde kullanışı mevcuttur. es-Sabûni, 

Âyatü’l- Âhkam’da Bakara 2/234. âyetle ilgili nesh konusunu ifade ederken “İ‘tidad 

bi’l Havl Âyeti” ni kullanmıştır. 

 

 

 

                                                 
204

يم  م فٰٓ  َ نا َا م فاعام  يم  م ف  م  َُ َاي  م عا م ُجنا حا م فاَلا نا ج  را م خا اجٍ م م فا ِن  را م اِخ  ي را و  َِم غا حا
تا ع ًم اِلاىم ال  َا م  اِجِهم  وا م َِّلاز  ِصياةً م وا

اج ً  وا م ااز  ُرونا ياذا م وا م  َُ ن  َِ م  نا فاو  م يُتاوا ينا الاذ  وا

م  ن  َِ م  يٌمم ﴿اان فُِسِهنا  َ يٌزم حا ز  مُ عا
للاًّٰ م وا ُروٍفَۜ ع  ﴾٢٤٠َا  

İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar 

geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların 

meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç 

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

205 Hasan Basri Çantay, Kuranı hâkim ve meâli Kerim,  I/66 
206 Suyutî, Lübabü’n Nukül fi Esbabi’n Nüzul, s.56 
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51. İ‘tidâ Âyetleri (haram aylar) “آية االعتداء”: (Bakara 2/194)207 

Bu âyetle kast edilen ay muharebenin haram olduğu zilkade ayıdır. Bu aya 

“zilkade” isminin verilmesi de o ayda harb edilmeyip rahat oturulmasındadır. 

Katâde’den rivâyet olunmuştur ki: Hicretin altıncı yılı Hz. Peygamber ashabı 

ile birlikte umre yapmak üzere, yanlarında kurbanları olduğu halde Zilka’de ayında 

Mekke’ye doğru yola çıktılar. Hudeybiye’ye vardıklarında, müşrikler, onların 

Mekke’ye girmelerini engellediler ve Hz. Peygamber ile, Medine’ye dönüp gelecek 

yıl gelmesi üzerine anlaştılar. Gelecek yıl vakit gelince, Hz. Peygamber ( sav) ve 

ashabı Mekke’ye gelip, umre yapmak üzere Zilka’de ayında Mekkeye girdiler ve 

ümre yaptılar. Orada üç gün kaldılar. Müşrikler, Hz. Peygamber’i ümreden 

alıkoydukları zaman, bundan dolayı kibirlenmişlerdi. Allah ta onlara mümasele 

olarak, Hz. Peygamber’i Mekke’ye onu alıkoydukları ayda soktu. Bunun üzerine de 

bu âyet nazil oldu. Bu âyet hicretin yedinci yılında, kaza ümresi hakkında nazil 

olmuştur.208 

“Âyetü’l-İ’tidâ ”isimli kullanımı, Cessas’ın Tefsiri Ahkamü’l-Kur’an’da 

bulunmaktadır.209 

 

52. İ‘tisâm Âyeti “آية االعتصام”: ( Ali İmran 3/103)210 

vezni االعتصام افتعال   dir. Kökü  العصمة den alınmadır; yapışma, sımsıkı tutunma, 

muhafaza himaye gibi manalara hâvidir.211 

                                                 
207

َاُموام  اتاقُوام الَاه َام وام اع  م وا  ۖ م م م  َُ َاي  ٰىم عا تادا َا م اع  َاي  َِم بِِمث ِلم  تاُدوام عا م فا ع  م  َُ َاي  ٰىم عا تادا ِنم اع  م فاما  ۖ َا ُتم ِْصا صمٌ م  ال ُحُر اِمم وا را ه ِرم ال حا اُمم بِ لشا را ه ُرم ال حا الشا

م ﴿ م ال ُمتاقِينا عا َا م الَاه َام  ﴾١٩٤أانا  

Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir. 

O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah'a karşı 

gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir 

208 Çantay, Kur’ani Hâkim ve Meâli Kerim, I/53 
209 Cassâs, Ahkamü’l Kur’an, IV/ 135 
210

م  ُكن تُم  انً م وا وا ت َِِم إِخ  ما م بِم نِع  تُم  باح  م فاأاص  م  َُ م َُُْوبِ م باي نا اًءم فاأالافا دا م أاع  م ُكن تُم  م إِذ  م  َُ َاي  م الَاه َِم عا ما ْا ُكُروام نِع  اذ  م وا  ۖ ُْوام  م تافارا َّلا ِميًع م وا ب ِلم الَاه َِم جا تاِصُموام بِحا اع  وا

ن ها  َِ م  ُكم  م النا ِرم فاأان قاذا نا َِ ٍةم  فا م ُحف را َاٰىم شا م ﴿م عا م تاه تاُدونا م  َُ َا م آيا ت َِِم لاعا م  َُ م يُبايُِّنم الَاه َمُ لا لِكا
ذاٰ م كا  ۖ١٠٣﴾  

Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan 

nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun 

bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi 

oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. 
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Evs ve Hazrec kabileleri arasında belli aralıklarla değişik nedenlerle baş 

gösteren cahiliyye teassubu ve kırgınlıklar üzerine Allah’ın bir ni‘meti olarak 

Kur’an’ın Allah’ın kopmaz bağı olduğu ve buna sımsıkı sarılmaları gerektiği 

anlamında bu âyet inmiştir. Bu anlamda bu âyete Âyetü’l-İ’tisâm (Allah’ın ipine 

bağlanma) âyeti ismi verilmiştir.  

Sebeb-i nüzuluna bakıldığı zaman da bu âyetin Evs ve Hazrec’le ilgili olarak 

inmiş olduğu görülmektedir;  İslam’ın gelişinden önce birbirleriyle sûrekli düşmanlık 

ve savaş içinde bulunan bu iki kabile Ensarı oluşturmuş ve İslam’a büyük hizmet 

yapmışlardır. İşte onların toplu bulunduğu bir sırada onların bu durumunu 

çekemeyen Şaş b. Kays adlı yaşlı bir Yahudi aralarına girerek o eski savaş günlerini 

dile getirmiş, iki taraf neredeyse silaha sarılacak duruma gelmişlerdi. Bu durumu 

haber alan Hz. Peygamber ”Ben daha aranızda iken cahiliye iddiasında mı 

bulunuyorsunuz?” diyerek, “Âyetü’l-İ’tisâm”‘ı okudu. Silahlarını attılar, birbirlerinin 

boyunlarına sarılıp kucaklaştılar ve ağlamaya başladılar.212 Cabir hazretleri bu gün 

hakkında şunları söylemiştir: ”Vallahi, bu gün gibi başı bu kadar kötü başlayan, sonu 

bu kadar iyi biten bir gün görmedim.  

Esmaü’l-Kur’ani’l-Kerim ve Esmaü Suverihi ve Âyatihi’ de “Âyetü’l- 

İ’tisâm” kullanılmıştır.213 

 

 

 

                                                                                                                                          
211 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, XI/ 245 
212 İbn Kesir, I/305 
213 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’ani’l Kerim, s.178 
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53. İfk Âyetleri “آيات االفك”: ( Nur 24/11-20)214 

Hz. Âişe, Hz Muhammed ile birlikte gittiği Ben-i Mustalik gazvesinden 

dönerken kervan konakladığı sırada, hâcet için dışarı çıkmıştı. Dönüşte gerdanlığının 

düştüğünü fark etti ve dönüp aramaya gitti. Karargâha geldiğinde ordu çoktan 

hareket etmiş, kendi devesini sûren de onu deve üzerindeki kapalı yerde sanıp deveyi 

sürmüştü. Kervanın arkasından artçı olarak gelen Safvân (r.a) Hz. Âişe’yi görüp 

devesine onu bindirmiş ve orduya yetiştirmişti. Bazı münâfıklar bu olayın 

dedikodusunu yaptılar. Hastalandığı için babasının evinde kalmakta olan Hz. Âişe, 

bunu duyunca çok üzüldü, günlerce gözyaşı döktü. Hz. Peygamber de bu duruma çok 

üzülmüştü. Durumun üstünden bir ay geçti. Bu gecikme başlangıçta kötüye 

yorumlanmamış, hatta kimsenin dikkatini bile çekmemişti. Hicretten önce Hazrec 

kabilesinin reisi ve Medine’nin yönetimi kendisine verilecekken Hz. Peygamber’in 

                                                 
214

الاِذيم تاوام لاٰىم  م وا  ۖ ث ممِ م  ِ م اْل  نا َِ م  تاسابا َا م اك  م  ن هُم  َِ ِرٍئم   َ م ا َُلِّ م لِ  ۖ م م م  َُ ي ٌرم لا م خا م هُوا م بال   ۖ م م م  َُ ام لا ًرًّ بُوهمُ شا سا م تاح  م َّلا  ۖ م م م  َُ ن  َِ باةمٌ  ف ِكم ُعص  ِ م جا ُءوام بِ ْل  م الاِذينا إِنا

ِظيٌمم ﴿ اٌبم عا ذا م لا َُم عا ن هُم  َِ هُم  بِم ١١ِكب را َُ ام إِف ٌكم  ذا ْا لُوام هاٰ ي ًرام وا م خا ان فُِسِهم  نا ُتم بِأ َِ ال ُمؤ  م وا نُونا َِ م ال ُمؤ  تُُموهُم ظانا ِمع  م سا م إِذ  َّلا َاي  َِم ١٢يٌنم ﴿﴾م لاو  م جا ُءوام عا َّلا ﴾م لاو 

اءام  ِةم ُشهادا باعا م ﴿م بِأار  َا ِذبُونا م الَاه َِم هُُمم ال  م ِعن دا ئِكا اِءم فاأُولاٰ هادا م ياأ تُوام بِ لشُّ م لام  م فاإِذ  م فِي١٣ۖ  م  َُ سا ِةم لاما ِخرا اْل  ن يا م وا ت َُُم فِيم الدُّ ما ح  را م وا َُم  َاي  ُلم الَاه َِم عا م فاض  َّلا لاو  م ﴾م وا

تُم م  م أافاض  م ﴿م َا  ِظيٌم اٌبم عا ذا م عا هُم ١٤فِي َِ م وا م هايِّنً  بُونا َُ سا تاح  م وا َ ٌم م ِع م ب َِِ م  َُ م لا م لاي سا َا  م  م  َُ اِه اف وا م بِأ تاقُولُونا م وا م  َُ ال ِسناتِ م بِأ نا َُ اقاو  م تَا م عاظمِ ﴾م إِذ  م الَاه َِ م ِعن دا م ﴿وا ﴾م ١٥يٌم

َامام  َا م ناتا َُوُنم لانا م أان  َا م يا م  َ تُم  تُُموهمُ ُْ ِمع  م سا م إِذ  َّلا لاو  ِظيٌمم ﴿م وا ام بُه تا ٌنم عا ذا م هاٰ ام ُسب حا ناكا ذا م ﴿١٦بِهاٰ نِينا َِ ؤ  َُ م  م ُكن تُم  م تاُعوُدوام لِِمث َ َِِم أاباًدام إِن  ُمم الَاه َمُ أان  َُ ﴾م ١٧﴾م ياِعظُ

يا تمِ  ُمم اْل  َُ يُبايُِّنم الَاه َُم لا َِيٌمم ﴿م وا َِيٌمم حا الَاه َُم عا م وا م ال فا ١٨ۖ  م تاِشيعا م أان  م يُِحبُّونا م الاِذينا خمِ ﴾م إِنا اْل  ن يا م وا اٌبم أالِيٌمم فِيم الدُّ ذا م عا نُوام لاهُم  َا م آ ةُم فِيم الاِذينا ةمِ ِحشا م م را  ۖ

م ﴿ َاُمونا م تاع  م َّلا أان تُم  َاُمم وا الَاه َمُ ياع  ِحيٌمم ﴿١٩وا ُءوٌفم را م الَاه َام را أانا ت َُمُ وا ما ح  را م وا َُم  َاي  ُلم الَاه َِم عا م فاض  َّلا لاو  ﴾٢٠﴾م وا  

O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. 

Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden 

(elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. ﴾11﴿ Bu iftirayı işittiğiniz 

zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi (din kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, "Bu apaçık 

bir iftiradır" deselerdi ya! ﴾12﴿ Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! 

Mademki şahit getirmediler; işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. ﴾13﴿ Eğer size dünya 

ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük 

bir azap dokunurdu! ﴾14﴿ Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan 

şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah katında büyük 

bir günahtır. ﴾15﴿ Bu iftirayı işittiğiniz vakit, "Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni 

eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım! Bu çok büyük bir iftiradır" deseydiniz ya! ﴾16﴿ Eğer 

inanıyorsanız, bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. ﴾17﴿ Allah 

size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾18﴿ İnananlar 

arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir 

azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. ﴾19﴿ Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve 

Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu?  
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gelmesiyle alamayan Abdullah b. Übey b. Selûl’ün başlattığı dedikoduyla birlikte iç 

huzursuzluklara neden olan önemli bir vakadır.215 

Peygamberimiz işin aslını bilse bile Allah’tan takviye bekliyordu. Aşağıdaki 

âyetler Hz. Âişe’nin iffetini ve masumluğunu bildirmektedir.216 

İfk, iftira demektir. Yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak 

gibi"217 anlamlara da gelir. Ahlâk terimi olarak ise bir kimseye işlemediği bir suçu 

isnat etmek demektir. Hukuk ve ahlâkta iftira kelimesi yerine daha çok ifk ve bühtân 

terimleri, zina iftirası için de kazf kelimesi kullanılır. 

Bu âyetin, ifk adını, Kur’an’daki konuyla ilgili yer alan iki pasajdan 

almaktadır. Bu olaya ilişkin âyetlerden biri (en-Nûr 24/11-22), diğeri  (en-Nûr 24/11, 

12) da yer alan ifk muhtevalı âyetlerdir.  

 Kurtubî; Gıybet, İfk, Bühtân’ın manaları hakkında şunları söylemiştir. 

Gıybet: kardeşinde olan bir şeyi söylemendir. İfk: O’nun hakkında sana ulaşan bir 

şeyi söylemendir. Bühtân: O’nda olmayan bir şeyi söylemendir.218 

“Âyetü’l-İfk” adlandırılmasını, Ruhu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an sahibi İsmail 

Hakkı Bursevî, Nur 24 /26. âyetin tahlilini yaparken,” Âyetü’l-İfk” in iniş sebebini 

Hz. Âişe ve Safvan şeklinde ifade etmiştir.219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXI/507 
216 Suyutî, Lübâbü’n Nukül fi Esbâbi’n Nüzul, s.229-231 
217 İsfahanî, Müfredat, İ-f-k mad, s: 28 
218 Kurtubî, XVI/336 
219 İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l Beyan, VI/135 
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54. İkmalu’d Dîn Âyeti “آية اكمال الدين”: ( Maide 5/3)220 

Bu âyet-i kerime veda haccı arafesinde Arafat’ta nazil olmuştur. Son inen 

Âhkam âyetidir. Böylece hayat nizamını sağlamak ve ahiret saadetini kazanmak için 

gönderilen İslam dini tamamlanmıştır. Artık bundan sonra Allah ve Resulünün emir 

ve hükümlerine aykırı olarak ortaya atılan her şey bid’attır, reddedilmiştir.221 

“İkmalu’d-Dîn Âyeti” indiği zaman, Yahudilerden bir cemaat Hz. Ömer’e gelerek: 

“Yâ Emire’l-Mü’minîn bu âyet, bize inmiş olsa idi, biz o günü bayram yapar, 

kutlardık” demişler. Hz. Ömer onlara “hangi âyet?” diye sormuş. Onlar da 

“İkmalu’d-Dîn Âyeti”ni okumuşlar. Hz. Ömer onlara cevaben; “İkmalu’d-Dîn 

Âyeti”ni indiği yeri de zamanı da biliyorum dedi ve devamla Veda haccında, 

Arafat’da ve cuma günü inmiştir. O gün bizim için zaten bayramdır cevabını 

vermiştir.222 

 

55. İkrâh Âyeti “ آية االكراه”: ( Nisa 4/148)223 

İkrâh sözlükte bir kişiyi hoşlanmadığı bir işe yapmaya zorlamak anlamına 

gelir. Fıkıh terimi olarak ise tehdit etmek sûretiyle hukuken yapmakla mükellef 

olmadığı bir işi, istemediği halde zorla yaptırmak demektir. Zorlayana mükrih, 

                                                 
220

م  ي تُم  كا َا م ذا م  بُم ُعم إَِّلا م السا لا َا م أاكا ةمُ وا الناِطيحا ياةمُ وا دِّ ال ُمتارا ةمُ وا ُْوذا و  ال م ما نِقاةمُ وا ال ُمن خا ي ِرم الَاه َِم ب َِِم وا م لِغا َا م أُِهلا ُمم ال ِخن ِزيِرم وا لاح  ُمم وا الدا ي تاةمُ وا ُمم ال ما َُ َاي  م عا َا ْ  ُحرِّ

ممِ  َّلا از   ْ م بِ  تاق ِسُموا م تاس  أان  َاىم النُُّصِبم وا م عا َا م ُذبِحا قمٌ م وا م فِس  م  َُ لِ
م ذاٰ نمِ م ۖ  و  شا اخ  م وا هُم  و  شا م تاخ  م فاَلا م  َُ م ِدينِ ن  َِ م  فاُروا م كا م الاِذينا م يائِسا ما م ال ياو  م ال يام م ۖ  َ  ُْم ۖ  ما م أاك  ما و 

مَُ  َاي  م  ُْم عا أات ما م وا م  َُ م ِدينا م  َُ م ِدينً لا ما َلا س  ِ ُمم اْل  َُ ِضي ُْم لا را تِيم وا ما م نِع  ث ممٍ م م  تاجا نٍِفم ِْلِ َُ م  ي را ٍةم غا ماصا خ  َا م فِيم  طُرا ِنم اض  م فاما فُورمٌ م ۖ  م الَاه َام غا م فاإِنا ِحيٌمم ﴿ۖۙ ﴾٣م را  

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve 

yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de 

fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır. 

Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 

İslâm'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) 

yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

221 Feyzu’l Kur’an, Maide/ 3. dipnotu, s.106 
222 Abdu’l Mun‘im, Mevsuatü’l Kur’ani’l Azim, s.47 
223

َِيًم م ﴿١٤٨﴾  ِميًع م عا م الَاه َمُ سا كا نا م وا  ۖ م ظَُِمام م  ن  َا م  م ال قاو  َِم إَِّلا نا َِ وِءم  م بِ لسُّ ه را م الَاه َمُ ال جا م يُِحبُّ  َّلا

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 
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zorlanana mükreh denir. İkrahtan söz edilebilmesi için, zorlayanın yaptığı tehdidi 

yerine getirebilecek güçte olması gerekir; bu güçte olmaması halinde ikrah hukuken 

itibara alınmaz. Zorlanan kişinin de, tehdit eden kişinin tehditinden korkuya düşmesi 

ve bu korku ile fiili işlemesi gerekir.224 

Aşağıdaki nokta üzerinde İslam âlimlerinin ittifakı vardır: “Âyetu’l-İkrah” 

Ammar b. Yasir ve anne – babası hakkında nazil olmuştur. Mekke’de evvel 

Müslüman olanlardandı, Kureyş tarafından ikrah edilmişlerdi, Vâkiti’nin rivâyetine 

göre, Mekke’de bu zavallıların kavmi aşireti bulunmadığı için en zalimane 

işkencelere maruz kalıyorlardı. Sümeyye, Ebu Cehil tarafından bir mızrak darbesiyle 

şehit edilmiştir. Müslümanların ilk hanım şehidi olmuştur. Yasir de Kureyş’in azap 

ve işkencesi altında vefat etmiştir. Ammar’ı da Müslüman oldu diye, Kureşyş 

zalimleri öğle sıcağında kızgın kumlara yatırarak bayılıncaya kadar döverlerdi. İşte 

bu zevât ve Suheyb, Bilal, Fükeyhe, Amr b. Füheyre hakkında Nahl 16/110. âyet 

inmiştir.225 Aynı kıssayı Kurtubî, Nahl 16/76. âyetin tefsirinde yukarıda ki kıssayı 

anlatıyor. Burada tesmiye edilmiş bir şekilde “Âyetü’l-İkrah”ı bulmamız 

mümkündür. 

Müşrikler, Ammar b. Yasiri yakalamışlar, o da onların elinden kurtulmak için 

kelimeyi küfrü söylemek zorun da kalmıştır. Ondan sonra serbest bırakılmıştır. 

Demişler ki, Ammar kâfir oldu, Hz. Peygamber bu durumdan haberdar olunca; Hayır 

Ammar tepeden tırnağa iman doludur, iman onun etine ve kanını işlemiştir, 

buyurmuştur. Ammar'da ağlayarak Resulullah’ın huzuruna geldi, Allah Resulü'de 

onun gözyaşlarını eli ile sildi, olanları anlattı, Resulullah yine aynısını yaparlar ise 

onların söyledikleri şeyleri söyle kurtul, dedi.  

Bu âyet İslam hukukunun birden fazla mevzuda hukukî dayanak teşkil 

etmektedir. İslam hukukunda ikrah, olağan üstü durumlar da, teklifi düşüren 

unsurlardan biridir. Nitekim be mevzuda, Hz. Peygamber; Ümmetimin üzerinden, 

hata, unutkanlık ve ikrah ile zorlandığı şeyler kaldırılmıştır.226 

                                                 
224 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.304 
225 Buharî, Sahih, VI/529 
226 Kurtubî, X/181 
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Kurtubî  “Âyetu’l-İkrah “ın açıklamasında şöyle der: Hz. Allah(c.c), Küfrün 

söylenmesine müsaade etmemiştir, Azimettir, asıl olan budur. Ruhsat olan furuattır. 

Yunus 10/99 ‘da açıklanmıştır.227 

 

56. Îlâ Âyeti “ آية االيالء”: (Bakara 2/226)228 

İlâ, yemin etmek demektir. İlâ kelimesi, fıkıhta, erkeğin karısına dört ay veya 

daha fazla sûreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesidir.229 

Îlâ eylemi bir boşama türüdür. Bu konuyla ilgili âyette bu lafız geçtiği için bu 

âyete “İlâ Âyeti”denmiştir. Âyette geçen    َيـُْؤُلون  kelimesinden mastar olarak yapılan 

“Âyeti-Îlâ”olarak adlandılmaktadır.230 

Said b. El Museyyib ‘den rivâyet olunmuştur: İlâ, yani erkeğin kadına 

yaklaşmamaya yemin etmesi, cahiliye ehlinin, kadınlara yaptıkları kötülüklerden, 

zararlardandı. Buna göre onlardan biri kadını sevmez ve başkasının da onunla 

evlenmesini istemez ise ona ebediyen yaklaşmayacağına veya bir iki sene ya da daha 

fazla bir sûre yaklaşmayacağına yemin ederdi. Böylece onu ne dul nede kocalı 

bırakmış olurdu. İslam’ın başlangıcında da durum böyleydi. 

Bunun üzerine yüce Allah, Bakara 2/226, 227. âyetleri inzal buyurarak, ilâ 

sûresini dört ay ile sınırladı. Böylece, erkeğe kadına dönüp dönmemeye karar 

vermesi için sadece dört aylık bir sûre tanımış oluyordu.231 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227 Kurtubî, X/181 
228

ِحيٌمم ﴿٢٢٦﴾  فُوٌرم را م الَاه َام غا م فا ُءوام فاإِنا م فاإِن   ۖ هُرمٍ م  ِةم أاش  باعا بُُّصم أار  م تارا م نِسا ئِِهم  ن  َِ م  لُونا م يُؤ   لَِاِذينا

Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay bekleme sûresi vardır. Eğer (bu sûre içinde) 

dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

229 Dini Kavramlar sözlüğü, s.308 
230 Taberî, Câmiu’l Beyan, IV/536 
231 Vâhidi, Esbabu’n Nüzul, s.43 
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57. Îmân Âyeti “آية إليمان”: ( Bakara 2/136)232 

İman kelimesi güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamındaki  يأمن –أمن

 ,kökünden gelmektedir. Dinî bir terim olarak güven duygusu içinde kabul etmek إمانا

inanmak demektir. Sağlamlaştırmak, kesin karar vermek, tasdik etmek manasındaki 

akede kelimesinin kökünden türeyen i‘tikad da iman sözcüğünün karşılığında 

kullanılır.233 İman terim olarak, Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan 

hususlarda peygamberleri onaylamak ve inanmak diye tanımlanır.234 Bu inanca sahip 

kişiye mü’min, inancının gereğini yerine getiren kişiye de Müslim denir.  

İbnu’l-Kayyım Bakara 2/136 ile ‘Âl-i İmran 3/64. âyetleri Tevhîd olarak 

değerlendirmiş, onları da iki kısma ayırmıştır: Sözlü tevhîd ve fiilî tevhid. Birinci 

kısmı; Âyetu’l-İman ve İhlas sûresi, İkinci kısmı; Âyetu’l-İslam ve Kâfirun sûresidir. 

İbnü’l-Kayyım şöyle devam ediyor sözlerine ”Hz Peygamber, sabah namazının 

sünnetinde ve akşam namazının sünnetinde, Tavaf namazında bu iki âyeti okurdu. 235 

İbn Teymiye; Resulullah’ın kıldığı sabah namazı ve ibadetlerin de “Âyetü’l-İman” 

ve “Âyetü’i-İslam” ı okurdu diye isimlendirmiştir.236 

 

 

 

 

                                                 
232

م  م وتِيا
م أُ َا  ٰىم وا ِعيسا ٰىم وا َُوسا م  م أُوتِيا َا  با ِطم وا اس   ْ ا م وا قُوبام  ياع  م وا حا قا إِس  م وا ما ِعيلا إِس  م وا اِهيما م إِلاٰىم إِب را م أُن ِز َا َا  م وا م إِلاي نا  م أُن ِز َا َا  م وا م بِ لَاه َِ نا  َا م آ ُْولُوا

م وام  ن هُم  َِ ٍدم  م أاحا ُقم باي نا م نُفارِّ م َّلا بِِّهم  م را ن  َِ م  َُِمونام النابِيُّونا َُس  ُنم لا َمُ  ﴾١٣٦﴿ناح   

Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına 

indirilene, Mûsâ ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab'lerinden 

verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” 

233 İsfahanî, Müfredat, (E-Me-Ne mad.) s: 35. 
234 İbn Teymiye, Kutubü ve Resailu İbn Teymiye fi’t Tefsir, XVII/109 
235 İbnu’l Kayyım, Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekr Eyyubu ez-Zira‘ es -Savaıgu‘l Mursele 

Ale’l Cemiyyeti’l Muattala, tahk. Ali b Muhammed ed- Dahilillah, Dau’l Asıme, Riyad 1998, II/401-

402 
236 İbn Teymiye, Kutubü ve Resailu İbn Teymiye fi’t Tefsir, XVII/109 
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58. İmtihan Âyeti “آية االمتحان”: (Mümtehine 60/10)237 

Arap dilbiliminde ifti‘âl kalıbı geçişsiz ve dönüşlü bir vezin olduğu için etken 

ve edilgen isim kalıbı aynı gelmektedir. Dolayısıyla   ممتَحنه –ممتِحنه  şeklinde her iki vezin 

de mevcuttur. Bu eşitlik kelimenin şekil ve veznine de yansımaktadır. Yani ح 

harfinin fetha veya kesresiyle - Mümtehane, mümtehine. Her ikisinin mastar kalıbı 

ise imtihandır. İster Mümtehane olsun ister Mümtehine, her iki durumda da müfred 

müennes olup imtihan olunan kadın manasınadır. 

Hicretten sonra Mekke ve Medine arasında her iki taraftan da kaçarak diğer 

tarafa sığınan kadınların hukukunu bildiren Mümtehine 60/10. âyet hakkındaki 

rivâyetlerde bu âyet, âyette yer alan  َاْمَتِحُنوُهنَّ ف    kelimesiyle aynı kökten olmak üzere 

“Âyetu’l-Mihne/Mihne Âyeti”  آية احملنة” olarak isimlendirilmiştir. Bu âyete “Âyetu’l 

Muhacirat” de denir. ”Âyetü’l-İmtihan” Mevsu‘atü’l-Kur’an’da da geçmektedir.238 

Ayrıca Suyutî, tefsirin de Mümtehine 60/10.”Âyetü’l-İmtihan” adlandırmasını 

kullanmıştır.239Aynı şekilde el-Buka-i, Nazmü’d Dürer’de kullanmıştır.240 

 

 

 

                                                 
237

م إِلاىم  ِجُعوهُنا م تار  نا ٍتم فاَلا َِ ؤ  َُ م  تُُموهُنا َِم  م عا م فاإِن   ۖ َاُمم بِإِيما نِِهنام م  م الَاه َُم أاع   ۖ تاِحنُوهُنام م   َ اٍتم فا  هام  ِجرا َُ نا ُتم  َِ م ال ُمؤ  ُكُم ام جا ءا نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

فا رمِ  َُ م لاهُنام م ال  م ياِحَُّونا م هُم  َّلا م وا م لاهُم  م ِحلٌّ م هُنا م َّلا َا م أان فاقُوام ۖ  م  آتُوهُم  م وا م م ۖ  م أان  م  َُ َاي  م عا م ُجنا حا َّلا م وا هُنام ۖ  م أُُجورا ام آتاي تُُموهُنا م إِذا َُِحوهُنا َُوام م تان  ِس م تُم  َّلا م وا  ۖ

َا م أان فاقُوا أالُوام  ل ياس  م وا َا م أان فاق تُم  أالُوام  اس  افِِرم وا وا َا ِمم ال  ُمم الَاه َمِ م بِِعصا  َ م ُح م  َُ لِ
م ذاٰ م م م ۖ  َُ ُمم باي نا َُ م ياح  َِيٌمم ﴿م ۖ  َِيٌمم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ١٠﴾  

Ey iman edenler! Mü'min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah 

onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları 

kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kâfirlere helal değillerdir. Kâfirler de 

Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. 

Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik 

karılarınızın nikâhlarına tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, 

(evlendikleri kâfir kocalarından) isteyin. Kâfirler de (İslâm'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski 

hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. Bu, Allah'ın hükmüdür. O, aranızda hüküm 

veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

238 Abdu’l Mun‘ım, Mevsuatü’l Kur’an’da, s.55 
239 Suyutî, ed-Durrü’l Mensur fi’t Tefsir Me’sur, XIV/414 
240 el-Buka-i, Nazmü’d Dürer, XIX/527 
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59. İnzar Âyeti “آية اإلنذار”: ( Şuara 26/214-216)241 

İnzar, ilâhî emirlere uymayanları kötü bir akıbetin beklediğini haber verip 

onları uyarma, korkutmak, sakındırmak demektir.242 

Rivâyet olunduğuna göre bu âyet-i kerime nazil olduğu zaman, Hz. 

Muhammed (sav) Safa tepesine çıktı. Bütün kabileleri çağırdı ve: “Yâ Ben-i 

Abdulmuttalip, Yâ Ben-i Fehr, Yâ Ben-i Ka’b!” diye seslendi hep yanına toplandılar 

“Ben size: bu dağın arkasında düşman süvarileri var desem bana inanır mısınız?” 

buyurdu, “evet” dediler, “o halde ben size haberci geldim, ileride şiddetli bir azap 

var” buyurdu.  Ebu Leheb “Yuh sana! Bunun için mi bizi topladın?” diye hakaretler 

yapınca Allah (c.c.) Tebbet 111/1. âyetini indirdi.243 Ayrıca “İnzâr âyeti” 

isimlendirilmiş olarak, Esmaü’l-Kur’an-ı Kerim’de bulunmaktadır.244 

 

60. İrtidad Âyeti “آية االرتداد”: (Maide 5/54)245 

İrtidat geldiği yoldan geri dönmek, bir şeyden yüz çevirmek veya başka bir 

şeye dönmek gibi manalara gelir. Dinî bir terim olarak ise bir Müslüman'ın dinini 

terk etmesi demektir. Bu duruma riddet de denir. İslâm'ı terk eden şahsa ise mürted 

denir. Bu âyete bundan dolayı “Âyetu’l-İrtidat” veya “Âyetu’r-Riddet denir. 

Cumhur fukahaya göre, irtidatın cezası ölümdür. Buna delil Hz. Peygamberin 

din değiştireni öldürün sözüdür.246 “Hz. Peygamber, bir Müslümanın kanı helal 

                                                 
241

َُونام ﴿٢١٦﴾  ما ما م تاع  َِ م إِنِّيم باِريٌءم  م فاقُل  كا و  م عاصا نِينام ﴿٢١٥﴾م فاإِن  َِ م ال ُمؤ  نا َِ م  كا ِنم اتاباعا م لِما كا نا حا م جا فِض  اخ  بِينام ﴿٢١٤﴾م وا ْ را ا  ْ م ا تاكا ِشيرا م عا أان ِذر   وا

(Önce) en yakın akrabanı uyar. Mü'minlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı 

gelirlerse, "Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım" de. 

242 İİsfahanî, Müfredat, n-z-r mad, s: 489 
243 Elmalılı,  Hak Dini Kur’an Dili, V/3647 
244 Âdem Bamba, Esmaü’l Kur’an-ı Kerim, s.186 
245

م  م يُجا ِهُدونا َا فِم ِرينا َاىم ال  ٍةم عا م أاِعزا نِينا َِ َاىم ال ُمؤ  يُِحبُّونا َُم أاِذلاٍةم عا م وا ٍمم يُِحبُّهُم  م ياأ تِيم الَاه َُم بِقاو  فا و  م ِدين َِِم فاسا ن  م عا َُم  ن  َِ م  تادا م يار  ن  َا نُوام  َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ئِممٍ  ةام َّلا َا م لاو  م ياخا فُونا َّلا بِيِلم الَاه َِم وا م ياشا ءمُ م فِيم سا ن  َا تِي َِم  ُلم الَاه َِم يُؤ  م فاض  لِكا م ذاٰ َِيٌمم ﴿م ۖ  اِسٌعم عا الَاه َمُ وا م وا  ۖ٥٤﴾  

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir. 

246 Sahihi Buharî, hadis no: 6524 
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olmaz, şu üç şeyden biri müstesna; cana can, zina eden evli kimse, dinini terkeden 

mürted”247 
Tefsiri Menâr’da “Âyetü’r-Ridde” A’raf 7/158. âyette şekliyle bir kullanım 

söz konusudur. 

 

61. İsa Âyeti ”آية عيسى ”: ( Ali İmran 3/59)248 

Bu âyet-i kerime Necran heyetinin çekişmesi hakkında nazil olmuştur. 

Heyettekiler Hz. Peygamber’e: Sana ne oluyor da (efendimize kötü söz 

söylüyorsun?) dediler. Hz Peygamber (sav) onlara: Onun hakkında ne dedim? 

buyurdu. Onlar: “ O Allah’ın kulu diyorsun” dediler. Hz Peygamber (sav): Evet, O 

Allah’ın kulu, peygamberi, Meryem(’el-Azr el-Betul)’e ilka ettiği kelimesidir, 

buyurdu.  Hey’ettekiler bu cevaba kızarak: Sen hiç babasız insan gördün mü? 

demeleri üzerine “Âyetü İsa” nazil olmuştur.249 

“Âyetü İsa” nın diğer ismi ise “Âyetü’l-Mubahele” dir. Taberî (Ö. 310/923) 

tefsirinde “Âyetü İsa”yı Âl-i İmran 3/61. âyetin yorumunu yaparken kullanmıştır. 

Tefsiru Şa’ravi de Âl-i İmran 3/49. âyette İsa (a.s)’ın özelliklerini anlatırken “Âyetü 

İsa” tesmiyesini kullandığını görülmektedir.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247Sahihi Buharî, hadis no: 6484  
248

َُوُنم ﴿٥٩﴾  م فايا م لا َمُ ُكن  م ْا  َا اٍبم ثُما م تُرا ن  َِ َاقا َمُ  م خا  ۖ مام م  ثاِلم آدا ما م الَاه َِم كا ٰىم ِعن دا م ِعيسا ثالا َا م   إِنا

Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir: Onu 

topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi. O da hemen oluverdi. 

249 Vahidî, Esbabu’n Nüzul, s.226 
250 Tefsiru Şa’ravi, III/171 
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62. İslam Âyeti “آية االسالم”: (Al-i İmran 3/64251, 3/19252) 

İslâm silm ve selam kökünden türeyen bir kelimedir. Bu haliyle Kur’an'da 

yüz beş yerde geçmektedir. "İslâm" kelimesi, isim ve fiil halinde on kadar âyette 

geçmektedir. Silm barış, güven ve huzur, selam ise mutluluk, esenlik ve güvenlik 

demektir. İslâm Allah'a teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek manasındadır. 

İslâm'ı benimsemiş erkeğe Müslim, kadına Müslime denir. 

Bu isim iki âyete verilmiştir. İbn-i Teymiye, bu âyetin ismi ile ilgili 

Resulullah’ın ibadetlerinde özellikle sabah namazını kılarken birinci rek’atında 

âyetu’l iman, ikinci rek’atında âyetu’l İslamı okurdu.253 

 

63. İsmet Âyeti “آية العصمة”: (Maide 5/67)254 

İsmet dikkat ve temkin içinde isyandan korunmak255 manasına gelir. Terim 

olarak ise Peygamberlerin hatadan ve günahtan korunmuş olması demektir. 

Peygamberlerin vahiy geldikten önce de, sonra da küfürden masum oldukları 

hakkında ümmet icma etmiştir. Peygamberler, Peygamberlikleri zamanında mutlak 

olarak büyük günahlardan da, küçük günahlardan da korunmuşlardır.256 

                                                 
251

م ُدوِنم  ن  َِ م  با بً  م أار  ضمً   م باع  ُضنا  م باع  م ياتاِخذا َّلا م وا ي ئً  م شا م ب َِِ ِركا م نُم ش  َّلا م وا م الَاه َا م إَِّلا بُدا م ناع  م أاَّلا م  َُ باي نا م وا م باي نانا  اٍء وا م سا ٍة َِما م كا م إِلاٰى ا م تاعا لاو  َِتا ِب م ال  م أاه لا م يا  ُْل 

ام فاقُولُوم الَاه َمِ  لاو  م تاوا م فاإِن  م ﴿ۖ  َُِمونا س  َُ انا م  هاُدوام بِأ ﴾٦٤ام اش   

De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona 

hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine 

yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız.” 

252
م الَاه َام  م بِآيا ِتم الَام ه َِم فاإِنا فُر   َ م يا ن  َا م وا  ۖ يً م باي ناهُم م م  َ ُمم باغ  هُُمم ال ِع َا م جا ءا ِدم  م باع  ن  َِ م  م إَِّلا تا با َِ م أُوتُوام ال  م الاِذينا افا تَا َا م اخ  م وا  ۖ ممُ م  َلا س  ِ م الَاه َِم اْل  م ِعن دا ينا م الدِّ إِنا

ِري ﴾١٩ُعم ال ِحسا ِبم ﴿سا  

Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, 

aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin 

ki Allah hesabı çok çabuk görendir.  

253 İbn Teymiye, Ahmet b. Abdü’l Halim b. Teymiye el Harrâni Ebu’l Abbas, Kutubü ve Resailu İbn 

Teymiye fi’l Akide, tahk. Abdurrahman Muhammed el Hanbeli, Mektebetü  ibni Teymiye,XVII/109 
254

م  ما م ياه ِديم ال قاو  م الَاه َام َّلا م إِنا  ۖ م النا سمِ م  نا َِ م  ِصُمكا الَاه َُم ياع  م وا  ۖ م ِرسا لاتا َُم م  اغ  ْا م فاما م بَا ل  م تاف عا م لام  إِن  م وا  ۖ بِّم كام م  م را ن  َِ م  م إِلاي كا َا م أُن ِز َا م  ِّغ  ُسو َُم بَا يا م أايُّها م الرا

م ﴿ َا فِِرينا ﴾٦٧ال   

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik 

görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu 

hidâyete erdirmeyecektir. 

255 İbn Manzur, IX/244 
256 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.324 
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 Bu ‘âyetin ikinci kısmı “Âyetu’l-İsmet” diye tesmiye olunmuştur. Âyetu’t- 

Tebliğ diye bilinir. Hz Âişe’den rivâyet olunmuştur. O derki “Hz. Peygamber  َواللَّـُه

 âyeti kerime nazil oluncaya kadar muhafız bulundururdu. Bu âyeti   يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

kerime nazil olunca, Hz Peygamber başını dışarı çıkarak: Ey insanlar! Artık 

yerlerinize dönünüz; çünkü Allah beni korumasına almıştır.257 

İbn Merdudiyye ve Tebarani, İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan naklen dedi: Hz. 

Peygamber korunuyordu, Ebu Talip her gün Hz. Peygamberi korumak için 

Haşimoğlularından birini gönderiyordu  ,bu âyet nazil olunca َواللَّـُه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  

kendisiyle birlikte bir muhafız göndermek isteyince, Ey amcacığım Muhakkak Allah 

Teâlâ insanlar ve cinlerden gelecek tehlikelere karşı beni korumaktadır, buyurdu.258 

 

64. İsra Âyeti “آية االسراء”: ( İsra 17/1)259 

İsrâ kelimesi geçmek, gitmek, geceleyin yürümek anlamındaki arapça "s-r-y" 

kökünden gelmektedir. Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesinde 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'in, Mekke'deki Mescid-i Haram'dan 

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya mucizevi olarak götürülmesi olayına denir. Bu olay 

Kur’an’da açıkça bildirilmiştir (İsrâ, 17/1). Kur’an’da 17. sûrenin ismi de İsrâ'dır. 

Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed (a.s.)'i Burak260 isminde bir binekle Mescid-i 

Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmüş, oradan da birlikte semaya çıkmışlardır. Hz. 

Peygamber, Sidretü'l-Münteha'ya ulaşmış, böylece miraç mucizesi gerçekleşmiştir.261 

İsrâ mevzuunda İsra ve Miraç’ın aynı gecede mi oldu, ayrı zamanlarda mı 

oldu, bir defa mı yoksa birden fazla defada mı oldu, ruhla cesetsiz mi oldu, Nebi 

Allah Teâlâ’yı gördü mü? Gibi birden fazla açıdan tartışmalara mahal olan bir 

                                                 
257 İbn Kesir, II/75 
258 Süyuti, Lubabu’n Nukül fi Esbabi’n Nüzul, s.131 
259

ِميُعم ال باِصيُرم  م السا م إِنا َمُ هُوا  ۖ م آيا تِنا م  ن  َِ و م لا َمُ لِنُِريا َمُ  نا م حا ك  ىم الاِذيم با را ْ صا ا  ْ ِجِدم ا س  اِمم إِلاىم ال ما را ِجِدم ال حا س  م ال ما نا َِ ب ِدِهم لاي ًَلم  ٰىم بِعا را م الاِذيم أاس   ُسب حا نا

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i 

Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç 

şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 

260  Bark kökünden gelen bir isimdir. Şimşek anlamına gelmektedir. Hikaye edilen bu kayıtta Burak 

türevi oluşduğu kök anlamı itibariyle ışık / ışın-hızı çağrıştırmaktadır.  
261 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.327 
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mevzuudur. Binaen aleyh dini kaynaklarımızda bu husus hep mühtelefün fih 

mevzular içerisinde yer almıştır. 

Ehl-i sünnet hadis kayıtlarına göre, İsra ile Mi’rac’ın bir gecede, rüya değil, 

uyanık bir halde, Resulullah’ın nübüvvetinden sonra ruhiyle ve cismiyle bir defa vaki 

olduğu yönündedir262 

 

65. İsti’zan Âyeti “آية االستئذان”: (Nur 24/27)263 

“Âyetü-İsti’zân” isimlendirilmiş âyetlerinden, kullanımı yaygındır, yaklaşık 

onbeş tefsirde isimli bir şekilde görmemiz mümkündür. Örneğin, Beydâvi, Nur 

24/58. Âyetinin tefsirinde,  odalara girip çıkanların hallerini tahlil yaparken “Âyetü- 

İsti’zân” isimli olarak kullandığına şahit olmaktayız.264 Bu konu ile yakın ilişkisi 

olan diğer bir âyette Nur 24/28’dir.265 Bkz. “Âyetu’l- İzn” maddesine. 

 

66. İstiğfar Âyeti “ آية االستغفار”: ( Tevbe 9/113)266 

Örtmek, örtbas etmek anlamına gelen istiğfâr, dinî kavram olarak ise hataların 

ve günahların Allah tarafından affedilmesini istemek; kulun işlediği iyi ve güzel 

amelleri azımsayarak bunları artırmaya gayret etmesi, günahlarını çok bulup bunları 

azaltmaya çalışması demektir. Aynı kökten gelen "Gufran" ve "Mağfiret" kelimeleri, 

Allah'ın kulunun hata ve günahlarını örtmesi, ona azap etmemesi, günahlarını 

affetmesi anlamına gelir.267 

                                                 
262 Sahihi Buharî, X/58 
263

م ﴿٢٧﴾  كاُرونا م تاذا م  َُ َا م لاعا م  َُ ي ٌرم لا م خا َُم  لِ
م ذاٰ  ۖ َاٰىم أاه َِها م  َُِّموام عا تُسا تاأ نُِسوام وا تاٰىم تاس  م حا َُم  م بُيُوتِ ي را ُخَُوام بُيُوتً م غا م تاد  نُوام َّلا َا م آ  يا م أايُّها م الاِذينا

Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine 

selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle 

öğüt veriliyor. 

264 Beydâvi, Envâru’t Tenzil ve Esrâru’t Te’vil, II/231 
265 Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri 

dönün" denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı 

hakkıyla bilendir. 

 
266

ِحيممِ ﴿١١٣﴾  حا ُبم ال جا م أاص  م أاناهُم  م لاهُم  َا م تابايانا ِدم  م باع  ن  َِ باٰىم  م كا نُوام أُولِيم ُْر  لاو  م وا ِرِكينا َ ُمش  فُِروام لِ تاغ  م ياس  نُوام أان  َا م آ الاِذينا م وا م لَِنابِيِّ َا م كا نا  

Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak 

koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü'minlere. 

267 İsfahani, Müfredat, “ğ-f-r md.” s.364 
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“Âyetü’l-istiğfar”ın diğer ismi de “Âyetü’n- Nehyi ani’l istiğfar” dır. Tevbe 

9/113. âyette Müşrik olarak ölenlerin istiğfarının haram olduğu bildirilmektedir. 

Müfessirlere göre, istiğfar âyeti, Resulullah (sav)  amcası Ebu Tâlib’in ölmek 

üzere iken istiğfar yapmaya niyetlenmiş idi ki nazil oldu. Ba’zı sahabeler de 

babalarına bunu yapmaya niyetlenmişlerdi.268 
“Âyetü’l- istiğfâr” şeklinde, Alusi, En’am 6/74. İbrahim (a.s) ‘ın Âzer için 

istiğfar talebi ile ilgili yerde kullanmıştır.269 

 

67. İstihza’ Âyeti “آية االستهزاء”: ( Bakara 2/15270; Tevbe 9/74271 ) 

İstihzâ alay etmek anlamına gelir.272 Kur’an'da inananların kardeş olduğu 

bildirilmiş ve İslâm kardeşliğini bozacak her türlü davranıştan uzak durulması 

istenerek aralarında istihza ve alay etme yasaklanmıştır.273 

İstihza âyetinin sebeb-i nüzulü hakkında şu bilgiler yer almaktadır. Hz. 

Peygamber, Tebuk seferinde buraya varmak üzere iken, münafıklardan bir grup önde 

ilerliyordu. Aralarında “Bu adam Bizans’ın saraylarını fethedip, kalelerini istilâ mı 

etmek istiyor? Heyhât! Heyhât!” diye konuşuyorlardı. Ancak onların konuştuklarını 

Hz. Allah (c.c), Resulüne bildirdi. Efendimiz onları durdurup, çağırttı, huzuruna 

geldikleri zaman, Hz. Peygamber onlara şunları şunları söylediniz, dedi. Onlar da: 

“Eğlenip oynuyorduk, yol geçsin diye aramızda konuşuyorduk” diye yemin ettiler. 

Ondan sonra Tevbe 9/65-66 nazil oldu.274 Tevbe 9/74. âyetin tefsirinde İbn 

                                                 
268 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’ani’l Kerim, s.166 
269 Alusî, Ruhu’l Meani, VII/195 
270

هُونام ﴿١٥﴾  ما م ياع  يا نِِهم  م فِيم طُغ  هُم  ياُمدُّ م وا تاه ِزُئم بِِهم   الَاه َمُ ياس 

Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp 

dururlarken onlara mühlet verir. 

271
م    َِ َ م فاض  ن  َِ سمُ ول َُُم  را ُم وا

ٰنيهُُمم للاًّٰ م ااغ  م اان  وام اَِّلآٰ َا م ناقاُمٰٓ م وا
م يانا لُوا  وام بِما م لام  هامُّ م وا ِهم  َِ َلا م اِس  دا فاُروام باع  كا ف ِرم وا َُ ةام ال  َِما م ْا لُوام كا لاقاد  م وا

َا م ْا لُواَۜ ِم 
م بِ ّللًّٰ َِفُونا ياح 

ب هُممُ  ذِّ ام يُعا لاو  م ياتاوا اِن  م وا ي رامً لاهُم   م ياتُوبُوام ياُكم خا يٍرم ﴿م فا ِن  م ناص  َّلا م وا لِيٍّ م وا ن  َِ ِضم  ار  م فِيم اَّل  َا م لاهُم  م وا ِة  ِخرا ٰ اَّل  ن يا م وا يم مً فِيم الدُّ اب مً اال  ذا مُ عا
﴾٧٤للاًّٰ  

Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve (sözde) 

Müslüman olduktan sonra inkâr ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye (peygamberi öldürmeye) de 

yeltendiler. Sırf, Allah ve Resûlü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. 

Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şâyet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette 

elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır 

272 İsfahani, Müfredat, s.520 
273 Hucurat 49 /11 
274 Salih Akdemir, Esbabu’n Nüzul, s.209 
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Teymiyye; “Âyetü-İstihza” diye zikretmiş, onların eğlence-oyunlarını, Allah’ın 

âyetleriyle istihzalarını, İslam’dan sonra küfürlerini ortaya koymuştur. 275 

 

68. İstirca‘ Âyeti (Sabır âyeti) “آية االسترجاع”: ( Bakara 2/155-156)276 

Dönmek anlamındaki "rücû" sözcüğünden türeyen istircâ‘ kelimesi geri 

dönmek, verdiği şeyi geri almak manalarına gelir.277 Din ıstılahında bir musibete 

uğrayan veya bir ölüm haberini duyan birinin, "innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" (Biz 

Allah'ın kuluyuz. O bizi var etti ve biz tekrar O'na döneceğiz) cümlesini söylemesine 

denir. 

 İstircânın dayanağı olan âyet: "...Sabredenleri müjdele, onlara bir musibet 

isabet ettiğinde, innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" derler. (Bakara, 2/155-156) İstircâ 

eden, Allah'ın hükmüne razı olduğunu, O'nun iradesine boyun eğdiğini kabul eder ve 

kulluğunu ikrar etmiş olur. Peygamberimiz (sav) musibetlere uğrayıp istircâ eden 

kişiye Allah(c.c)’ın musibetle kaybettiği şeyden daha hayırlısını vereceğini 

bildirmiştir.278 

Sahih-i Müslim’de Ümmü Seleme’den rivâyet edilmiştir: “Ben, Resulullah’ın 

şöyle dediğini duydum: Hangi kula bir musibet isabet eder ve O,”inna lillahi ve inna 

ileyhi râciun, âyetini okuyup devamında mealen “Allah’ım bu musibetlerden dolayı 

beni mükâfatlandır. Bana ondan daha iyi bir sonuç çıkar” derse, muhakkak ki bu 

musibetten dolayı onu mükâfatlandırır ve ondan daha hayırlı bir sonuç bahşeder.” 

Ümmü Seleme dedi ki Ebu Seleme vefat edince, Ben Resulullah’ın bana buyurduğu 

gibi söyledim. Bunun üzerine Allah (c.c) bana Ebu Seleme’den daha hayırlı birisini, 

Allah’ın Resulünü verdi.279 

Allah Resulü (sav) Allah teâlâ şöyle buyurur ki, “Ey ölüm meleği, sen 

kulumun çocuğunun ruhunu aldın mı? Gözünün bebeğini, kalbinin meyvesini 

                                                 
275 İbn Teymiyye, Mecmuu’l Fetavâ, VII/220 
276

َُِصيباةمٌ  م  ام أاصا بات هُم  م إِذا م ﴿١٥٥﴾م الاِذينا ِرم الصا بِِرينا باشِّ م وا  ۖ اتمِ م  را الثاما ان فُِسم وا  ْ ا ا َِم وا وا  َ ا  ْ م ا نا َِ ناق ٍصم  ُجوعِم وا
ال  ِفم وا و  م ال خا نا َِ ٍءم  م بِشاي  م  َُ نا لاناب َُوا وا

م ﴿ اِجُعونا إِنا م إِلاي  َِم را ﴾١٥٦ْا لُوام إِنا م لَِاه َِم وا  

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. 

Sabredenleri müjdele. ﴾155﴿ Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) 

Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler. 

277 İsfahani, Müfredat, “رجع” mad, s: 195 
278 Müslim, Cenâiz, 2 
279 İbni Kesir, Hadisler le Kur’an-ı Kerîm Tefsiri, III/635 
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kopardın mı?” Ölüm meleği “evet” deyince, Allah Teâlâ,” kulum ne dedi?” buyurur. 

Melek, sana hamd etti ve tekrar sana döneceğini, “inna lillahi ve inna ileyhi raciun” 

diyerek istircâ yaptı. Allah Teâlâ öyleyse cennette onun için bir köşk yap o köşke 

beytü’l hamd adını ver dedi.280 

 

69. İstisna Âyeti “آية اإلستثناء”: (Kehf 18/23, 24)281 

 Bu âyete istisna âyeti denmesinin sebebi âyette “inşaallah” veya enyeşaallah 

terkibinin yer almasından kaynaklanmaktadır.  إال kelimesi Arapçada bir istisna 

edatıdır. Kendinden sonraki cümleyi veya ismi kendinden önceki hükümden ayrı 

tutar. Ancak dini duyarlılığı olan kişiler her hâl ü kârda  إن شاء اهلل  terkibini ilave 

etmektedirler. Ki, bu aşinalık Kur’an-ı Kerim’in bu âyetidir. Bir şeyi küllî hüküm 

veya kural dışında tutmak anlamı çerçevesinde Arap edebiyatı, fıkıh ve kelâm 

ilminde kullanılan bir terim.282 İnşâallah Allah dilerse demektir. 

Binaen aleyh Müslümanlar İstikbalde bir fiile azmederken işi Allah’ın 

iradesine bağlamalı, inşâallah demeyi unutmamalı, bu istisnayı unuttuğun vakit 

hatırladığın zaman inşâallah diyerek veya tesbih ve istiğfar ederek Allah’ı zikret ki 

bu sûretle sözün hükmü değişmez ise de kusura kefaret olur.283 

Yahudiler, peygamberimizi zorda bırakmak için “Kureyş’e şu soruları sorun 

cevap verebilecek mi?” dediler. Onlar; Ruh hakkında, Ashab-ı Kehf ve Zu’l Karneyn 

hakkında sorular yönelttiler, Resulullah aleyhisselam yarın size haber vereyim dedi 

“istisna “ yapmadığı için vahiy on küsur gün ınkıta‘a uğradı. Bu hal efendimize çok 

ağır geldi. Çünkü Kureyş bu hadiseyi bahane ederek onu yalanlamaya yeltendiler. 

Gelecekte olan şeyi istisna etmemek yahut Allah’ın dilemesiyle olur inşâallah gibi, 

istisna meşiyyetle birlikte fiilin oluşumunu yaklaştırır.284 

İstisna âyeti hakkında başka bir görüşte, Hud 11/107’ dir.285 

                                                 
280 Zamahşeri, Keşşaf, I/ 206 
281

شام دامً  ام را م ٰهذا ن  َِ م  با ْ را يم َِّلا بًّ  م ياه ِدياِنم را ٰسٰٓىم اان  م عا م وام ُْل  ي ْا ام ناس  م اِذا باكا م را ُكر  اذ  م وا ُُۘ
م للاًّٰ م ياشآٰ ءا م اان 

م م م م م اَِّلآٰ
داًۙ م غا يم فا ِعٌلم ٰذلِكا ٍءم اِنًّ  م لِشا ي  م تاقُولانا َّلا  وا

Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! ﴾23﴿ Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. 

Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de. 

282 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXIII/390 
283 M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, V/3243 
284 Beydâvi, Tefsiri Beydavi , II/8 
285 Suyutî, lubâbu’n Nukûl fi esbabi’l nüzul, s.210 
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Tefsir kaynaklarımızda “Âyetü’l-İstisnâ”yı görmemiz mümkündür. 

İsimlenmiş âyetlerimizde bazen müfessir başka bir âyete de aynı isimlemeyi 

kullanmış olabiliyor. İbn Atiyye (Ö. 542/1147), tefsirinde, Şu’arâ 26/ 227. âyette286; 

Ebu Hayyan, tefsirinde, Şu’arâ 26/210. âyette, İslamın şairlerini; Abdullah b. 

Ravaha. Hassan b. Sabit, Ka’b b. Malik gibilerini istisna eden âyeti kerimeyi 

“Âyetü’l-İstisnâ” olarak nitelendirmişler.287 

 

70. İstivâ Âyeti “  آية االستواء”: (A‘râf 7/54)288 

Allah’ın zâtının âlemle ilişkisini ifade eden sıfatlardan biridir. Doğru ve 

düzgün olmak, doğrulmak anlamındaki يسوي سوي  -سوي  kökünden türeyen istivâ 

kelimesi mutedil, düzgün ve eşit olmak; karar kılmak, oturup yerleşmek; yönelmek, 

yukarı çıkmak; hâkim olmak, tahta oturmak gibi anlamlara gelir.289 
İstivâ kavramı yedi âyette arşa, iki âyette semaya yönelik bir fiil olarak 

Allah’a nispet edilmiştir. Bu âyetlerde belirtildiğine göre Allah yeri yarattıktan sonra 

gökleri yaratmaya yönelip onları yedi kat olarak düzenlemiş, sonra da arşa istivâ 

etmiştir. İstivâ Hz. Mûsâ’nın yetişkinlik çağına ermesi, Cebrâil’in ufkun doruk 

noktasında durması, Hz. Nûh’un gemiye yerleşmesi, gemisinin Cûdî dağında karaya 

oturması ve insanların gemilere ve binek hayvanlarının sırtına çıkıp oturması gibi 

anlamlarda da kullanılmıştır. 290 

İstivâ, Allah’ın, ilmiyle bütün varlıkları kuşattığını belirten bir sıfatı olarak da 

kabul edilebilir. Ashap ve tâbiînin ileri gelen âlimleriyle dört mezhep imamının yanı 

sıra bazı Selefî, Hanefî-Mâtürîdî ve Eş‘arî âlimleri bu görüştedir.291 

                                                                                                                                          
 
286 İbn Atiyye, el-Muharreru’l Veciz, IV/247 
287 Ebu Hayyan, Bahru’l Muhıt, VII/43 
288

م  را ال قاما م وا سا م  الشا ثِيثً م وا م ياط َُب َُُم حا شمِ يم الَاي لام م الناها را ِشم يُغ  ر  َاىم ال عا ٰىم عا تاوا م اس  م أايا ٍمم ثُما م فِيم ِستاِة ضا ار   ْ ا اِتم وا ما وا م السا َاقا م الاِذيم خا ُمم الَاه َُ َُ با م را إِنا

ِرهمِ   َ ا اٍتم بِأ را َُساخا م  النُُّجوما رمُ م وا  َ ا  ْ ا َ ُقم وا م لا َمُ ال خا م أاَّلا م ﴿م ۖ  م ال عا لاِمينا بُّ م الَاه َمُ را كا م تابا را  ۖ٥٤﴾  

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, 

kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak 

yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan 

Allah'ın şanı yücedir.  

289 İbn Manzur, Lisanu’l Arap “س-و-ا md.” VI/447  
290 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXIII / 402 
291 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, III/ 2180 
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Eş-Şınkıtî, Adveü’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Muhammed 47/24’de “Âyetü’l- 

istivâ” şeklinde kullanmıştır.292 

 

71. İşhad âyeti (Mudayene âyeti içinde bir isim) “آية االشهاد”: 

(Bakara 2/284)293 

Şâhid: Tanıklık yapmak, haber vermek, muttali olmak, bilmek, bildirmek, 

idrak etmek, yetişmek, hazır bulunmak, sözle veya fiilen delil olmak, yemin etmek 

anlamlarındaki "ş-h-d" kökünden türeyen şahit, tanık, bilen, muttali‘ olan, hazır olan 

ve delil demektir. Çoğulu, şühûd, eşhâd ve şühheddir.294 

“Âyetü’l-İşhâd” âyetü’d deyn’nin son kısmında bulunan bir cüz’üdür.  

“Âyetü’l-İşhâd”istenilen, özellikle Kur’an-ı Kerîm’de hukukî muamelelerle ilgili 

belgelerin âdil şahitler huzurunda düzenlenmesinin ispat açısından önemine işaret 

edildiğinden, şahitlere zarar verilmesini men‘edip bunu yapmanın doğru yoldan 

çıkmak olduğunu bildiren, şahit olmaya çağrılanın bunu reddetmemesini isteyen söz 

konusu âyet şahitliği gizlemeyi yasaklayıp bunu yapanın kalbinin günahkâr olduğunu 

belirtir. Şahitliği yerine getirmenin iyi ve ahlâklı insanın özellikleri arasında sayan 

(el-Meâric 70/33), adaletin yerini bulması için şahitliğin önemine vurgu yapan ve 

kimseyi kayırmadan adaletle şahitlik etmeyi emreden (en-Nisâ 4/135; el-Mâide 5/8) 

âyetler bulunmaktadır.295 

  “Âyetü’l-Eşhâd” isimli olarak, Esmaü’l Kur’ani’l-Kerim adlı eserde 

geçmektedir.296 

 

                                                 
292 Muhammedü’l Emin b. muhammedi’l Muhtari’l çekeni eş –Şınkıtî, Adveü’l Beyan, Darü’l Âlimi’l 

Fevaid, Cidde 1980/1400,VII/443 
293

ٍءم  م شاي  مَُ لِّ الَاه َمُ بِ م وا  ۖ ُمم الَاه َُم م  َُ َُِّم يُعا م وا  ۖ اتاقُوام الَاه َام م  م وا  ۖ م م م  َُ َُوام فاإِنا َمُ فُُسوٌقم بِ م تاف عا إِن  م وا  ۖ ِهيدمٌ م  م شا َّلا م كا تٌِبم وا م يُضا را َّلا م وا  ۖ تُم م م  ام تابا ياع  ِهُدوام إِذا أاش  م وا  ۖ

َِيٌمم ﴿ ﴾٢٨٢عا  

Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini 

yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size 

öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

294 İsfahani, Müfredat, “Ş-h-d md.” s. 271 
295 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXVIII/278 
296 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’ani’l Kerim, s.173 
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72. İt‘am Âyeti “آية اإلطعام”: ( İnsan 76/8)297 

İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a)’a göre; Hz. Ali ve Hz. Fatıma ve cariyeleri 

(Fıdda) hakkında nazil olmuştur. Hasan ile Hüseyn’in hastalıklarından şifa 

bulmalarından dolayı üçü de adak orucu tutuyorlardı. Birinci gün arpa unundan 

mamul bir taam ile iftar edecekleri zaman aç bir yoksul gelmiş idi. O günkü 

yiyeceklerini ona verdiler. Kendileri su ile iftar ettiler. İkinci gün yine tam iftar 

vaktinde bir yetim müracaat etti, o günkü nafakalarını ona tahsis ettiler. Üçüncü gün 

oldu. O günkü yiyeceklerini yine iftar edecekleri sırada gelen bir esire bağışladılar. 

Bu sûretle üç gün üstü üstüne aç kalmışlar, fakat buna rağmen oruç adaklarını yerine 

getirmişlerdi. Bu âyet bunun üzerine nazil olmuştur.  

“Âyetü’l-İt‘am” şeklinde kullanımı isimli olarak, Âdem Bamba’nın kitabı 

Esmaü’l Kur’an’da geçmektedir.298 

 

73. İtâp Âyetleri ” آيات العتاب”: (Tevbe 9 /43299; Enfal 8/67-69300; 

Abese 80/1-2301) 

Hz. Peygamber Kureyş'in ileri gelenlerini, Utbe ibni Rebia, Ebu Cehil, 

Ümeyye İbni Halef, Abbas İbni Abdulmuttalip ile özellikle görüşürken, gözleri 

görmeyen Abdullah İbn Ümmü Mektum gelmiş ve “Yâ Resulallah!  Allah’ın sana 

                                                 
297

أاِسيًرا  ياتِيًم م وا َِينً م وا س  َِ َاٰىم ُحبِّ َِم  م عا م الطاعا ما يُط ِعُمونا  وا

Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 
298 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’ani’l Kerim, s.174 

 
299

م ﴿٤٣﴾  َا ِذبِينا م ال  َاما تاع  ُْوام وا دا م صا م الاِذينا م لاكا تاٰىم ياتابايانا م حا م لاهُم  م أاِذن  ْا م لِما ن كا فا م الَاه َمُ عا  عا

Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden 

niçin onlara izin verdin?  

300
م  َّلا َِيٌمم ﴿٦٧﴾م لاو  ِزيٌزم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ ةام م  ِخرا الَاه َمُ يُِريُدم اْل  ن يا م وا م الدُّ ضا را م عا م تُِريُدونا  ۖ ضمِ م  ار   ْ م فِيم ا تاٰىم يُث ِخنا ٰىم حا را م لا َمُ أاس  َُونا م يا م أان  م لِنابِيٍّ َا م كا نا

ِظيٌمم ﴿ اٌبم عا ذا م عا تُم  ذ  م فِيما م أاخا م  َُ سا م لاما باقا م الَاه َِم سا نا َِ َُم ٦٨ِكتا ٌبم  َُ ًَّلم طايِّبً ﴾م فا َلا م حا تُم  نِم  ما م غا َِ اتاقُوام الَاه َام م وام  م وا ِحيٌمم ﴿م ۖ  فُوٌرم را م الَاه َام غا م إِنا  ۖ٦٩﴾  

Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak 

yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, hâlbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. Allah 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾67﴿ Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü 

olmasaydı, aldığınız şey (fidye) den dolayı size büyük bir azap dokunurdu. ﴾68﴿ Artık elde ettiğiniz 

ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

301
ىمٰ ﴿٢﴾  ما اع   ْ همُ ا م جا ءا لاىمٰ ﴿١﴾م أان  تاوا م وا باسا  عا

Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. 
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öğrettiklerinden bana da öğret” demiş ve bunu tekrar etmişti. Hz. Peygamber ona 

aldırış etmeyip yüzünü buruşturmuş dönmüş konuşmaya devam etmişti. Çünkü 

Kureyş ileri gelenleri özel muamele istiyor ve Hz. Peygamber’ de onların gönüllerini 

alarak İslam’a girmeleri için ikna etmek istiyordu. Konuşma bitip kalkacağı zaman 

Hz. Peygamberi uyaran “İtâb Âyetler”i gelmiştir. Peygambere yönelik böyle bir 

eleştiriyi bu itâb âyetlerinde de görüyoruz.302 

Hz. Peygamber daha sonra Abdullah’a ikram etti ve ‘Merhaba, hakkında 

rabbimin bana sitem ettiği kişi!’ dedi.303 

Aynı buna benzer eleştiriyi, Tevbe 9/43: Resulullah(sav) ,Cidd b. Kays’a 

“Rumlarla savaşmak ister misin?” diye sordu, O bir gerekçe söyledi ve ona izin 

verdi. Bunun üzerine bu “Âyatü’l-İtâb” gelmiştir. 

“Âyatü’l-İtâb” şeklinde kullanım kaynaklarda söz konusudur.304 

 

74. İzin Âyeti “آية االذن”: (Aile içi)(Nur 24/27, 58)305 

İzin âyetine, isti’zan âyeti de denir.  

Birinci âyette,  öncelikli olarak selam verilmesi ve eve girmeden önce izin 

istenilmesi emrediliyor. İkinci âyette ise; Köleleriniz ve ergenlik yaşına gelmemiş 

çocuklarınız odalarınıza belirlenen üç vakitte izin almadan girmemelerinin 

gerekliliğinden bahsediyor... 

                                                 
302 Çantay, Kur’anı Kerim ve Meali Kerim, III/1124 
303 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VIII/525 
304 ez-Zerkanî, Menahilu’l irfan fi ulumi’l-Kur’an, Beyrut, II/358 
305

م ﴿٢٧﴾  كاُرونا م تاذا م  َُ َا م لاعا م  َُ ي ٌرم لا م خا َُم  لِ
م ذاٰ  ۖ َاٰىم أاه َِها م  َُِّموام عا تُسا تاأ نُِسوام وا تاٰىم تاس  م حا َُم  م بُيُوتِ ي را ُخَُوام بُيُوتً م غا م تاد  نُوام َّلا َا م آ  يا م أايُّها م الاِذينا

 Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine 

selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle 

öğüt veriliyor. ﴾27﴿ 

ن م  َِ م  م ياب َُُغوام ال ُحَُما م لام  الاِذينا م وا م  َُ م أاي ما نُ َا ْ  َا َا م  ُمم الاِذينا َُ ِذن 
تاأ  نُوام لِياس  َا م آ اتمٍ يا م أايُّها م الاِذينا را َا م  ثا م ثاَلا م  ِحينام م َُ ِرم وا ِةم ال فاج  َلا م ْاب ِلم صا ن  َِ م  م ۖ  م  َُ م ثِيا با ُعونا م تاضا

م الظاِهي نا ِةم ال ِعشا ءمِ َِ َلا ِدم صا م باع  ن  َِ ِةم وا م م م را َُ اٍتم لا را و  ُثم عا م ثاَلا داهُنام م ۖ  م ُجنا ٌحم باع  َاي ِهم  م عا َّلا م وا َُم  َاي  م عا م لاي سا َاٰىم بام م ۖ  م عا َُم  ُض م باع  م  َُ َاي  م عا افُونا م طاوا م م ع ضمٍ ۖ   ۖ

يا تمِ  ُمم اْل  َُ م يُبايُِّنم الَاه َمُ لا لِكا
ذاٰ َِيٌمم ﴿م كا َِيٌمم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ٥٨﴾  

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş 

olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı 

namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup 

dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir 

günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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Rivâyet olunduğuna göre sevgili peygamberimiz (sav), Hz. Ömer’e ensardan 

Müdlic adında bir köle gönderdi. Öğle vakti davet etti, kapı kapalı ve uyuyor halde 

iken Gulam kapıyı çaldı, nida etti ve girdi. Hz. Ömer üstü açık şekilde uyandı. Hz. 

Ömer Allah Resulüne gitti ve çocukların, kadınların ve hizmetçilerin bu saatte eve ve 

odalara girmesini ancak izinli olmasını Allah’tan nehyetmesini istedi, daha sonra bu 

âyetü’l izn nazil oldu, akabinde Ömer secdeye kapandı.306 

Hz. Âişe (r.anha), hicâb farz kılındıktan sonra, Sevde (r.anha) dışarı çıkmış, 

iri olduğu için Hz.Ömer onu tanımış,  şöyle demiştir. ”Sen kendini bizden 

gizleyemezsin, bunun için dışarı çıkmayın.” Bu durumu Resulullah’a ilettiler. 

Kadınların ihtiyaçları için dışarı çıkabileceklerine dair âyeti kerime nazil olmuştur. 

Suyutî bunu naklederken ”Âyetü’l-İzn” i kullanmıştır.307 

75. İzin Âyeti (Savaş için) “آية االذن”: (Hac 22/39)308 

Savaşa izin veren bu âyet kıtal ile ilgili inen âyetlerin ilkidir. Bundan sonra 

Bakara 2/190. âyet nazil olmuştur. “Âyetu’l-İzni bi’l Kıtal, Hz. Peygamber uzun 

zaman Mekke’de İslam’ı tebliğ vazifesini yapmıştır, uzun bir dönem sonra bu âyeti 

kerime nazil olmuştur. Yüce Mevla’mız evvel emirde savaşa müsaade etmemiştir, 

Zalim Müşriklerin yaptıklarına karşı sabır emredilmiştir. Ehli kitaba karşı da aynı 

şekilde sabır tavsiye edilmiştir. Daha sonra Maide 5/13 nazil olmuştur. Ve diğerleri 

hep sabır âyetleri, tahammülül eza, misli ile karşılık verememek, Kureyş’in işi iyice 

azıtması; mü’minleri ta’zib etmeleri, öldürmeleri, sürgüne yollamaları... Mü’minlerin 

hicreti arkasından Medine’de İslam devleti kurmaları neticesinde, İslam devletini 

savunmaları, zalimler karşı zafer elde edilmesi için savaş izni verilmiştir.309 

 

                                                 
306 Abdu’l Mun‘im, Mevsuatu’l Kur’ani’l Azim,  I/54 
307 Suyutî, İtkan, I/87 
308

م لاقاِديٌرم ﴿٣٩﴾  ِرِهم  َاٰىم ناص  م الَاه َام عا إِنا م وا  ۖ م ظَُُِموام  اناهُم  م بِأ ُونا م يُقا تَا م لَِاِذينا  أُِذنا

Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok 

ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter. 

309 İbn Hişam, Siyreti Nebeviyye, Daru’l Kütabi’l Arabiyyi, Beyrut, I./278 
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76. İzz Âyeti ”آية العز ” : (İsra 17/111)310 

Yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen güçlü ve saygın konum 

anlamına gelir. Sözlükte “güçlü ve üstün olmak, galip gelmek, saygın olmak” gibi 

manalara gelen ‘izz’ kökünden ttüreyen bir isim olan izzet311 kelimesi, bu anlamları 

yanında bir kimsenin başkaları karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal 

statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve saygın olması, baskı altına alınamaz bir konumda 

bulunmasını da ifade eder. “Acizlik, alçaklık” manasındaki zilletin zıttı olarak 

kullanılır.  

İsrâ sûresinin sonunu “Âyetü’l-İzz” diye isimlendirmeyi bizzat sevgili 

Peygamberimiz yapmıştır. Muaz b. Enes’ten naklen rivâyeti Ahmet, Tabarani tahric 

etmişlerdir.312 Ayrıca İbn Kesir (Ö. 774/1372)  “Âyetü’l-İzz” ismini İsra sûresinin 

111. âyetinde kullanmış, hadiste zikretmiştir.  

Muhammed b. Ka’b el Kurazi’den rivâyet edilmiştir: ”Yahudiler ile 

Hristiyanlar “ Allah çocuk edindi “dediler. Araplar: ” Senin çağrına icabet ediyoruz, 

senin ancak bir şerikin vardır ki, o da senindir. Sen ona da onun sahip olduklarına 

sahipsin” dediler. Sabiiler ile Mecusiler ise ‘Allah’ın yardımcıları olmamış olsa idi, 

zelil olurdu.’ dediler. Bunun üzerine Allah bu âyeti kerimeyi inzal buyurdu.313 

“Âyetü’l İzz” dinin ve akaidin bütünü ile temellerine câmi bir âyettir. Rivâyet 

olunur ki; Abdulmuttalib oğullarından konuşmaya yeni başlayan çocuklara “Âyetü’l-

İzz” talim ettirilirdi. 

 

                                                 
310

بِيًرام ﴿١١١﴾   َ همُ تا بِّر  كا م وا  ۖ م الذُّ َِّم م  نا َِ م  لِيٌّ م لا َمُ وا َُن  م يا لام  َ ِكم وا رمِ يٌكم فِيم ال ُم م لا َمُ شا ن  َُ م يا لام  لاًدام وا م وا م ياتاِخذ  ُدم لَِاه َِم الاِذيم لام  م  ُِْلم ال حا  وا

"Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya 

ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur" de ve O'nu tekbir ile yücelt. 

311 İbn Manzur, Lisanü’l Arap IX/185 
312 Suyutî, İtkan, II/397 
313 Taberî, Camiu’l Beyan, XV/189 
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77. İzzet Âyeti ”آية العزة ”: (Münafikun 63/8)314 

İzzet güçlü ve üstün olmak, galip gelmek, saygın olmak anlamlarına gelen 

‘izz’ kökünden türeyen bir isimdir. Bu anlamları yanında bir kimsenin başkaları 

karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve 

saygın olması, baskı altına alınamaz bir konumda bulunması durumunu da ifade eder. 

“Acizlik, alçaklık” manasındaki zilletin zıttı olarak kullanılır.315 

Beni Mustalik seferi: Hz Peygamber, 5. H. Yılında, münafıkların da katıldığı 

yediyüz kişilik bir askeri güçle Beni Mustalik seferinde iken, Müreysi suyu başında 

Hz. Ömer’in hizmetçisi Cehcâh ile münâfıkların başı Abdullah bin Übeyy’in dostu 

Sinan Cüheni arasında su alma sırası yüzünden kavga çıkmıştı. Tarafların ensar ve 

muhacirleri yardıma çağırmasını fırsat bilen Abdullah İbn Übeyy, muhacirlere 

edepsizce dil uzatmış ve 8. Âyette bildirilen ağır yemini yapmış, mühacirlere yardım 

kesilirse dağılıp gideceklerini söylemişti. Çocuk yaştaki Zeyd İbn Erkam’ın haber 

vermesi üzerine, Allah’ın Resul’ü, İbn Übeyy’i sorguya çekmiş, fakat o söylenenleri 

yeminle yalanlamıştı. Bunun üzerine yukarıdaki âyetler inmiş, kendisi istiğfâra ve 

Hz. Muhammed’ten özür dilemeye çağrılmışsa da gururu yüzünden bunu 

yapmamıştır. Aradan çok zaman geçmeden İbn Übeyy kahrından hastalanarak 

ölmüştür. Hz Peygamber Mustalik oğulları sulha yanaşmadığı için, yurtlarını ele 

geçirmiş, birçok esir ve ganimetle dönmüştür. 

Bu sözü Mustalik oğulları seferi sırasında münafıkların başı Abdullah İbn 

Übeyy “Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka 

çıkaracaktır.”  demiştir.  Medine’den çıkaracağını söylediği kişiler Hz. Muhammed 

ve mühacirlerdir. Çünkü o, hicretten önce Medine’de kral olması kararlaştırılmış 

birisi idi.316  Hz. Ömer bu konuşmayı işitince, “Ey Allah’ın Elçisi! Beni bırak, şu 

münafığın boynunu vurayım.” demiş, Hz Peygamber, “ Onu bırak, aksi halde 

insanlar, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor, diye konuşurlar.” buyurmuştur. 317 

                                                 
314

َاُمونا م م ﴿٨﴾  م ياع  م َّلا ينا م ال ُمنا فِق  َِنا ٰل م وا ينا ن  َِ َ ُمؤ  لِ م وا ُسولِم  َ  لِرا ةمُ وا مِ ال ِعزا
ّلِلًّٰ م وا

اذا َاَۜ ن ها م اَّل  َِ م  زُّ اعا م اَّل  نا ِرجا يناِةم لايُخ  د  نآٰ م اِلاىم ال ما ع  جا م را م لائِن   ياقُولُونا

Onlar, "Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır" 

diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir. Fakat münafıklar 

(bunu) bilmezler. 

315 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “İzz” md s.563 
316 Kurtubî, Câmi’, XVIII/89; M. H. Yazır, VII/5004 
317 Buhâri, Tefsir, 63/5, 7 
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“Âyetü’l-İzzet”, Rabbimizin izzetini deklare eden bu âyetin isimli kullanımını 

el- Kummi en-Nisaburî, Garâibu’l Kur’an ve Reğâibu’l Furkan, Münafıkun 63/8’de 

mevcuttur. 

 

78. Kadınların dışarı çıkışına izin Âyeti ”  :” آية االذن فى خروج النسوة 

(Ahzab 33/53)318 

Hz.Âişe’den rivâyet olunmuştur: Peygamber hanımlarından Sevde (Hicâb 

âyeti nazil olduktan sonra) bir hacet üzerine evden çıkmıştı. Sevde uzun boylu bir 

kadındı. Bu cihetle onu bilenler (çarşaf içinde de onu tanırlardı). Hz. Ömer onun 

dışarı çıkmasına itiraz ederek “Ya Sevde vallahi bizce tanınmamış değilsin. 

Düşünsene sen, ne cesaretle evinin dışına çıkyorsun?” dedi. Hz. Âişe devamla bunun 

üzerine evine dönüp geldi. O sırada Resulullah benim evimde akşam yemeğinde idi. 

Elinde de etli bir kemik vardı. Bu halde Sevde eve girdi ve “Ya Resulallah! Bazı 

hacetim için dışarıya çıkmıştım. Ömer bana itiraz etti, şikâyet etti” dedi.  Bunun 

üzerine vahiy geldi. Efendimiz elindeki kemikli eti bırakmadan, Sevde’ye cevap 

verdi “Siz kadınların lüzum ve ihtiyaç için dışarıya çıkmalarına izin verildi,” 

buyurdu.319 

 

                                                 
318

م فا ن تاِشُروام  تُم  ام طاعمِ م  ُخَُوام فاإِذا م فا د  ام ُدِعيتُم  م إِذا َِن 
لاٰ م نا ِظِرينام م إِنا هُم وا ي را م إِلاٰىم طاعا ٍمم غا م  َُ م لا نا ذا م يُؤ  م أان  م إَِّلا م النابِيِّ ُخَُوام بُيُوتا م تاد  نُوام َّلا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ِدي ُمٍ  م لِحا تاأ نِِسينا س  َُ م  َّلا م م م وا َُ ن  َِ يِيم  تاح  م فاياس  ِذيم النابِيا م يُؤ  م كا نا م  َُ لِ
م ذاٰ م إِنا قِّم م ۖ  م ال حا نا َِ يِيم  تاح  م ياس  الَاه َُم َّلا م وا تا ًع م فا م ۖ  َا م  أال تُُموهُنا ام سا إِذا م وا أالُم ۖ  م س  ن  َِ م  وهُنا

اِءم ِحجا بمٍ  را َُُْوبِِهنام م وا م وا م  َُ م أاط هاُرم لِقَُُوبِ م  َُ لِ
م ذاٰ م أاباًدام ۖ  ِدِه م باع  ن  َِ اجا َُم  وا َُِحوام أاز  م تان  م أان  َّلا م الَاه َِم وا ُسو َا ُذوام را م تُؤ  م أان  َُم  م لا َا م كا نا م وا م م ۖ  م كا نا م  َُ لِ

م ذاٰ م إِنا  ۖ

ِظيًم م ﴿ م الَاه َِم عا ﴾٥٣ِعن دا  

Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) 

Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet 

için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber'i rahatsız etmekte, fakat o sizden çekinmektedir. 

Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde 

arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha 

temizdir. Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız 

ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. 

319 Sahihi Buharî, XI/155,156, hadis no:1723; el- İtkan I/87 
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79. Kalaid Âyeti ”آية القالئد ”: (Maide 5/2)320 

 ”Kolye anlamına gelen “kılade” kelimesinin çoğulu olan “kalaid القالئد

Kur’an’da “gerdanlıklı kurbanlar” için kullanılmaktadır. Mücahid (Ö. 103/721)’den 

gelen bir rivâyette o, “Maide sûresinde iki mensuh âyet vardır. Birisi “ Âyetu’l-

Kalaid “ diğeri de  

فاحكم بينهم او اعرض عنهم   âyetidir , demektedir. Bu rivâyetlerde bizim için önemli 

olan âyetin ismi verilmek sûretiyle âyete atıf yapılması ve âyetin lafzı yerine isminin 

kullanılmış olmasıdır.321 İbn Kesir (Ö. 774/1372), Maide5/2‘de; ‘Âyetu’l-Kalaid’ 

tesmiyesine tefsirlerinde yer vermişlerdir.322 

 

80. Kasr Âyeti ”آية القصر ”: ( Nisa 4/101)323 

Namazların kısaltılması" anlamına gelen "kasr-ı salât"; fıkıh ıstılahı olarak, 

seferde öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını iki rekât olarak kılmak demektir. 

Bu konuda Kur’an'da "Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size eziyet ve 

kötülük etmesinden (fitne) korkarsanız, namazı kısaltmanızda size günah yoktur..." 

denilmiştir (Nisâ, 4/101).324 Akşam ve sabah namazında kısaltma yoktur. Birçok 

ulemaya göre bu ruhsattır, Ebû Hanife’ye göre azimettir.  

                                                 
320

م  بِِّهم  م را ن  َِ م  ًَلم  م فاض  م ياب تاُغونا اما را م ال حا م ال باي  ْا ينا َِّ م آ َّلا م وا ئِدا م ال قاَلا َّلا م وا يا م ال هاد  َّلا م وا اما را م ال حا م الشاه را َّلا م وا م الَاه َِ عا ئِرا م شا م تُِحَُّوا م َّلا نُوا َا م آ م الاِذينا م أايُّها  يا 

انً  وا ِرض  طا ُدوام وا م فا ص  َ تُم  َا م حا ا إِذا م وا م ال حام م ۖ  ِجِد س  م ال ما ِن م عا وُكم  دُّ م صا م أان  ٍم م ْاو  ناآُن م شا َُم  نا َا ِر م ياج  َّلا م وا تاُدواۖ  م تاع  م أان  اِم م م را م ال بِرِّ َاى م عا نُوا تاعا وا م وا ُۖۘ

ىمٰ  التاق وا انمِ م وا وا ال ُعد  ث ِمم وا ِ َاىم اْل  نُوام عا م تاعا وا َّلا م وا اتاقُوام الَاه َام م ۖ  م وا ِديُدم ال ِعقا ِبم ﴿م ۖ  م الَاه َام شا م إِنا  ۖ٢﴾  

Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara 

takılı) gerdanlıklara ve de Rab'lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ'be'ye gelenlere sakın 

saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular 

diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva 

(Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere 

yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. 

321 Taberî, Cami‘, X/332 
322 İbn Kesir, 6/39 
323

ام  ُدًوًّ م عا َُم  َا فِِرينام م كا نُوام لا م ال  م إِنا  ۖ فاُروام  م كا ُمم الاِذينا َُ م ياف تِنا م أان  م ِخف تُم  ِةم إِن  َلا م الصا نا َِ م تاق ُصُروام  م ُجنا ٌحم أان  م  َُ َاي  م عا اي سا ِضم فَا ار   ْ م فِيم ا ب تُم  را ام ضا إِذا وا

بِينً م ﴿ َُ١٠١﴾  

Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan 

ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. 

324 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.362 



82 

 

İbn Ayyas ez-Zerkâ’den rivâyet edilmiştir ki:” Biz Hz. Peygamber ile birlikte 

Usfan’da bulunduğumuz sırada müşriklerle karşılaştık. Başlarında Halid b. Velid 

vardı. Onlar karşımızda iken, Hz. Peygamber bize öğle namazını kıldırdı. Bu sırada 

müşrikler birbirlerine, işte onlara saldırmanın tam sırası, dediler. Ama: Nasıl olsa, 

biraz sonra çocukları gibi sevdikleri, kendilerinden de çok sevdikleri ikindi namazı 

kılacaklar. O zaman baskın yaparız düşüncesiyle vazgeçtiler. Bu olay üzerine Cibril 

öğle ile ikindi arasında "Âyetü’l-Kasr” Allah Teâlâ inzal ettiği rivâyetini Taberî (Ö. 

310/923) naklederken bu isimlendirmeyi kullanmıştır. Kurtubî’de de Âyetü’l-Kasr” ı 

yazmıştır.325 

 

81. Katl Âyeti ”آية القتل ”: (Nisa 4/92)326 

Katil (katl) adam öldürme demektir. Öldürene kâtil, öldürülene de maktûl 

veya katîl denir. İnsanı en güzel bir şekilde yaratıp ruhundan üfleyerek şan ve şeref 

sahibi kılan ve içindeki sayısız nimetleriyle birlikte yeryüzünü emrine amade kılan 

Yüce Allah, insanın yaşama hakkını da muhterem sayarak korunmasını dinin temel 

amaçlarından biri saymıştır. Hz. Peygamber veda haccı hutbesinde, bütün insanlığa 

hitap ederek, "Şüphesiz bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl 

mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız ve 

namuslarınız da öyle muhteremdir, tecavüzden korunmuştur." demiştir.327 

İkrime (Ö. 105/723)’den rivâyet olunmuştur ki, şöyle söylemiştir: ”Haris b. 

Yezid, Âmir b. Luey Oğullarındandı. Ebu Cehil ile birlikte Ayyaş b. Ebi Rebiha’ya 

işkence ederdi. Sonraları Haris Müslüman olmuş, Hz. Peygamber’in yanına hicret 

                                                 
325 Kurtubî, V/351 
326

م  م كام  نا م فاإِن   ۖ داُْوام  م ياصا م أان  ةمٌ إِلاٰىم أاه َ َِِم إَِّلا َاما سا َُ ِدياةمٌ  ناٍةم وا َِ ؤ  َُ ْاباٍةم  ِريُرم را طاأمً فاتاح  نً م خا َِ ؤ  َُ م  م ْاتالا ن  َا ۖ م م وا م م 
طاأً م خا نً م إَِّلا َِ ؤ  َُ م  م ياق تُلا ٍنم أان  َِ م لُِمؤ  َا م كا نا وا

ناةمٍ  َِ ؤ  َُ ْاباٍةم  ِريُرم را ٌنم فاتاح  َِ ؤ  َُ م  هُوا م وا َُم  م لا ُدوٍّ ٍمم عا م ْاو  ن  م وام م َِ م  َُ ٍمم باي نا م ْاو  ن  َِ م  م كا نا إِن  م وا مَُ ۖ  ْاباٍةم  ِريُرم را تاح  ةٌم إِلاٰىم أاه َ َِِم وا َاما سا َُ يثا ٌقم فاِدياةٌم  َِ م  ناةمٍ باي ناهُم  َِ م م ؤ   ۖ

م الَاه َمِ  نا َِ باةًم  ي ِنم تاو  تاتا بِعا َُ ي ِنم  ه را م فاِصيا ُمم شا م ياِجد  م لام  ن  َِيًم م ﴿م فاما َِيًم م حا م الَاه َمُ عا كا نا م وا  ۖ٩٢﴾  

Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başkadır. Kim bir 

mü’mini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sûrece ailesine diyet 

ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, 

mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan 

ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, 

Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay artarda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 

327 Buharî, Tecrid-i Sarih, IV/412, VI/334, X/389, 395 
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etmek için yola çıkmıştı. Ayyaş onunla Harre'de karşılaşmıştı. Onu kâfir zannettiği 

için kılıcını kaldırıp onu öldürdü. Sonra Hz. Peygamber’in yanına varıp ona durumu 

bildirdi. Bunun üzerine bu âyeti kerime nazil oldu.328 

“Âyetü’l-Katl” şeklinde müfessirlerimizin aşağıda vereceğim tefsir ve 

sûrelerin âyetlerinde muhatabın kafasında şüpheye mahal vermeyecek tarzdaki isme 

yer verilmiştir. Kurtubî, Nur 24/5’de Âyetü’l-Katli’l Mü’mini Hataen şeklinde329; 

Tefsirü Şa’ravi’de Nisa 4/93’de ise Âyetü’l-Katli Amden diye bir kullanımın 

varlığından söz edebiliriz.330 

 

82. Kavaid Âyeti ”  آية القوائد ”: (Nur 24/60)331 

El- Kavaid; kâid kelimesinin çoğuludur. Hastalık veya yaşlılığından nikâh 

ümidi olmayan, hayızdan nifastan kesilmiş sinni ıyas olan kadındır.332 

 Dış örtüyü bırakma ruhsatı: Nur sûrenin 31. âyetinde kadınların başlarını 

örtmelerini ve süslerini, orada sayılan yakınları dışında kalan yabancı erkeklerin 

yanında örtmeleri gerektiği açıklanmıştı. Bu âyette, evlenme arzusu kalmayan yaşlı 

ve menopoza girmiş kadınlar için de, süslerini kasıtlı olarak göstermemek şartıyla dış 

giysilerini bırakma ruhsatı tanınmıştır. Bununla birlikte iffetlerini korumalarının 

kendileri için daha hayırlı olduğu vurgulanarak azimete de dikkat çekilmiştir. 

 İbn Mes’ûd (r.a)’a göre “dış giysiyi bırakmak” tan maksat; “cilbâb 

(başörtüsü dışında bedeni bütün olarak örten dış giysi)” veya ”ridâdır.333 Ebû Sâlih 

ise; “Bu durumdaki kadın, yabancı erkeğin yanında “cilbâb” ‘ını çıkarıp, başörtüsü 

ve normal elbise ile durabilir” demiştir.334 

                                                 
328 Taberî, Camiu’l beyan, V/204 
329 Kurtubî, XII/181 
330 Şa’ravi, IV/93 
331

م   ۖ ي ٌرم لاهُنام م  م خا تاع م فِف نا م ياس  أان  م وا  ۖ جا ٍتم بِِزيناةمٍ م  تابارِّ َُ م  ي را م غا م ثِيا باهُنا نا ع  م ياضا م ُجنا ٌحم أان  َاي ِهنا م عا اي سا َا ًح م فَا م نِ ُجونا م يار  تِيم َّلا م النِّسا ِءم الَلا نا َِ اِعُدم  ال قاوا وا

َِيٌمم ﴿ ِميٌعم عا الَاه َمُ سا ﴾٦٠وا  

Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini 

göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları 

onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

332 İbn Manzur, lisanü’ Arap, XI/239 
333 Bedenin üst kısmını örten ceket, kaban gibi örtü 
334 Kurtubî, XII/618 
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“Âyetü’l-Kavâid” isimli âyet Esmaü’l Kur’an-ı Kerim adlı kitapta 

geçmektedir.335 

 

83. Kavvame Âyeti ” آية القوامة ”: ( Nisa 4/34)336 

Hasan el –Basri (Ö. 110/728) ‘den şöyle rivâyet olunmuştur. Bir kadın Hz. 

Peygamber’in huzuruna gelerek, kocasını şikâyet etmişti. Ensâr’dan olan kocası ona 

tokat atmıştı. Bu yüzden kadın kısas tatbik edilmesini istiyordu. Hz. Peygamber 

aralarında kısas tatbik edilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine Allah, bu âyet-i 

kerimeyi inzal buyurdu. Kadında kısas tatbik edilmeden evine döndü.”337 

“Âyetü’l-Kavvame” diye bilinen bu âyeti kerime kullanımı pek yaygın 

olmamakla birlikte, muhtemelen âyette geçen  َقـَوَّاُمون kelimesinden isimlendirilmiştir. 

Rivâyet edildiğine göre, bu âyetin inişinin hemen ardından Hz. Peygamber 

şöyle buyurmuştu: “Biz bir şey istedik, Allah ise bir başka şey istedi. Ama Allah’ın 

istediği daha hayırlıdır.” 

 

84. Kazf’ de Şehadetin Reddi Âyeti ”  ) :” آية رد شهادة المحدود فى القذف 

Nur 24/4)338 

Kazf; İffetli bir kimseye zina iftirasında bulunma anlamında fıkıh terimidir. 

Sözlükte “herhangi bir şeyi atmak” anlamına gelen ‘kazf’ fıkıhta haddi gerektiren 

                                                 
335 Âdem Bamba,  Esmaü’l Kur’an-ı Kerim, s.339 
336

ي ِبم بِما م  َ غا م فا لصا لِحا ُتم ْا نِتا ٌتم حا فِظا ٌتم لِم   ۖ الِِهم م م  وا  َ م أا ن  َِ م  بِما م أان فاقُوا ٍضم وا َاٰىم باع  م عا هُم  ضا م باع  م الَاه َُ لا َاىم النِّسا ِءم بِما م فاضا م عا َُونا ا جا  َُم ْاوا الرِّ

فِظام الَاه َُم  ِربُوهُنام م حا اض  م فِيم ال ماضا ِجعِم وا اه ُجُروهُنا م وا م فاِعظُوهُنا هُنا م نُُشوزا تِيم تاخا فُونا الَلا م وا بِيًَلم م ۖ  م سا َاي ِهنا م تاب ُغوام عا م فاَلا م  َُ نا م أاطاع  م فاإِن  م الَاه َام م ۖ  م إِنا  ۖ

بِيًرام ﴿ َِيًًّ م كا م عا ﴾٣٤كا نا  

Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün 

kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar. İyi 

kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik 

yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında 

yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse 

artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. 

337 Suyutî, Lubabu’n Nukul Fi Esbabi’l Nüzul, s.89 
338

م ﴿٤﴾  م هُُمم ال فام  ِسقُونا ئِكا
أُولاٰ م وا  ۖ ةمً أاباًدام  ها دا م شا ُوام لاهُم  م تاق م بَا َّلا ةمً وا َ دا م جا م ثاما نِينا َُِدوهُم  م فا ج  اءا ِةم ُشهادا باعا تُوام بِأار 

م ياأ  م لام  نا ِتم ثُما صا م ال ُمح  َُونا م يار  الاِذينا  وا

Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık 

onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir. 
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belirli suçlardan birinin adı olup “muhsan olan bir kimseye zina ithamında bulunmak 

veya nesebini reddetmek” şeklinde tanımlanır.339 İthamda bulunan kişiye kâzif, itham 

edilene makzûf, bu amaçla kullanılan kelime ve cümlelere makzûfün bih denilir. 

Sünnette de kazf suçuyla ilgili bazı rivâyetler mevcuttur. Hz. Peygamber’in, 

insanı helâk edecek olan yedi suç ve günahtan birinin iffetli bir kadına zina ithamı 

olduğunu söylediği rivâyet edilmiştir.340 Hz. Âişe’ye yapılan ithamın bir iftiradan 

ibaret bulunduğuna dair âyet nazil olunca Resûl-i Ekrem’in iftira kampanyasında 

başı çeken bir kadınla iki erkeğe kazf haddi uyguladığı Hz. Âişe tarafından rivâyet 

edilen bir hadisle sabittir.341 

Kazf suçu sabit olduğu takdirde suçluya bedenî ceza olarak celde (sopa) 

cezası uygulanır; manevi ceza olarak da şahitliği kabul edilmeyen güvenilmez bir 

kişi sayılır. Kur’an’da zina iftirasında bulunup da şahit getiremeyenlerin hepsine 

seksen kez sopa vurulması ve artık onların şahitliğinin kabul edilmemesi hükmü yer 

alır. (en-Nûr 24/4)342 

Değişik kaynaklı tefsirlerimizden “Âyetü’l-Kazf” isimlendirilmesini 

incelediğimizde yaygın kullanım olduğu kanaatini taşımaktayız. Razi (Ö. 606/1209), 

Nur 24/4. Âyette,343 Tefsiru Âyatü’l Ahkam, Nisa 4/4,5. âyetlerinde bu isimlemeleri 

kullanarak, hadler konusunu tartışmış, ifade etmiştir; Nisaburî, Nisa 4/4, esbabü’l 

nüzulünü işlemiş, yine bu adlandırmayı kullanmıştır; Kurtubî, Nur 24/5. âyette, 

kadının (hâkimin) hadleri uygulamasını irdelemiştir. Velhâsıl özellikle bazı 

tefsirlerimizde âyet isimlendirmeleri çok yoğun olduğu görülmektedir.344 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
339 İsfehani,”ق-ذ-ف md.” s. 398 
340 Buhârî, “Hudûd”, 44-45 
341 Ebû Davûd, “Hudûd”, 34; Tirmizî, “Tefsîr”, 25 
342 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXV/148-149 
343 Razi, Mefatihu’l Gayb, 23/63 
344 Kurtubi X/181 
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85. Kefaret Âyeti ”آية الكفارة ”: ( Maide 5/89345; Nisa 4/29346; 

Mücadele 58/2-4347) 

Sözlükte “örtmek, gizlemek, inkâr etmek” manasındaki küfr kökünden gelen 

kefaret (keffâret) günah ve hataları örtücü, telâfi edici kurban, sadaka, oruç gibi 

davranışları ifade etmektedir.348 Geniş anlamıyla kefâreti takdir ve ifa mükellefin 

istek ve tercihine bırakılmış, âyet ve hadislerde sadece belirli hata ve günahlar için 

bir kefâret yükümlülüğü getirilmiş, yükümlülükler de hem oruç gibi ferdî yarar hem 

de köle âzadı, fakiri doyurma ve giydirme gibi sosyal fayda merkezli, bir ibadettir. 

Kefâret Sebepleri; Kur’an’da bilerek yapılan yeminin bozulması, zıhâr yemini, 

hatâen adam öldürme, ihramlının avlanması veya tıraş olması şeklindeki beş ihlâl 

                                                 
345

م  م  َُ م أاه َِي َا م تُط عمِ ُمونا ِطم  سا م أاو  ن  َِ م  سا ِكينا َا ِةم  را شا ت َُُم إِط عا ُمم عا فا را َا م فا  ۖ اي ما نام م   ْ تُُمم ا قاد  م بِما م عا اِخُذُكم  م يُؤا َِن 
لاٰ م وا م  َُ ِوم فِيم أاي ما نِ اِخُذُكُمم الَاه َُم بِ لَاغ  م يُؤا َّلا

ْاباةمٍ  ِريُرم را م تاح  م أاو  تُهُم  وا م ِكس  م أايا ممٍ م أاو  ثاِة م ثاَلا م فاِصيا ُم م ياِجد  م لام  ن  م فاما َاف تُم م م ۖ  م حا ا م إِذا م  َُ م أاي ما نِ ةُ فا را م كا لِكا
م ذاٰ مَُ م ۖ  م أاي ما نا فاظُوا اح  م وا م يُبايِّم م م م ۖ  لِكا

ذاٰ م كا م ۖ  م  َُ م لا م الَاه َُ ُن

م ﴿ َُُرونا م تاش  م  َُ َا ﴾٨٩آيا ت َِِم لاعا  

Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi 

sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu 

doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa onun 

kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi 

tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. ﴾89﴿ 

346
م  م  َُ م بِ م كا نا م الَاه َا م إِنا  ۖ م م م  َُ م أان فُسا م تاق تَُُوا َّلا م وا  ۖ م م م  َُ ن  َِ م  اضمٍ  م تارا ن  م عا ةً م تِجا را َُونا م تا م أان  م إَِّلا م بِ ل با ِطِل م  َُ نا م باي  م  َُ الا وا  َ م أا م تاأ ُكَُوا م َّلا نُوا َا م آ م الاِذينا م أايُّها  يا 

ِحيًم م ﴿ ﴾٢٩را  

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle 

olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. ﴾29﴿ 

347
م  إِنا م وا  ۖ ُزوًرام  م ال قاو  َِم وا نا َِ ًرام  َا ن  َُ م  م لاياقُولُونا إِناهُم  م وا  ۖ ناهُم م م  لاد  ئِيم وا م الَلا م إَِّلا ها تُهُم  َا م أُ م إِن   ۖ ها تِِهم م م  َا م أُ َا م هُنا م  م نِسا ئِِهم  ن  َِ م  م  َُ ن  َِ م  م يُظا ِهُرونا الاِذينا

فُوٌرم ﴿ م غا فُوٌّ مَِ ٢الَاه َام لاعا ْاباٍةم  ِريُرم را م لِما م ْا لُوام فاتاح  م ياُعوُدونا م ثُما م نِسا ئِِهم  ن  َِ م  م يُظا ِهُرونا الاِذينا م ياتاما سا ﴾م وا م ْاب ِلم أان  م ب َِمِ م ن  ظُونا م تُوعا م  َُ لِ
م ذاٰ الم ۖ  م وا َاه َمُ بِما م ۖ 

بِيٌرم ﴿ م خا َُونا ما م ياتاما سا ٣تاع  م ْاب ِلم أان  ن  َِ ي ِنم  تاتا بِعا َُ ي ِنم  ه را م فاِصيا ُمم شا م ياِجد  م لام  ن  َِينً م ﴾م فاما س  َِ م  م فاإِط عا ُمم ِستِّينا تاِطع  م ياس  م لام  ن  م فاما لِكام م ۖ  م ذاٰ نُوام بِ لَاه َِم م لِتُؤ م ۖ  َِ

ُسول َِمِ  را م ُحُدوُدم الَاه َمِ م وا َ كا تِ م وا اٌبم أالِيٌمم ﴿م ۖ  ذا م عا َا فِِرينا  َ لِ م وا  ۖ٤﴾  

İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları 

ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan 

bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. ﴾2﴿ Kadınlarından zıhar yaparak 

ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle 

azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

﴾3﴿ Kim (köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce artarda iki ay oruç tutmalıdır. 

Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman 

edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır. 

348 İsfahani, Müfredat, “ ك-ف-ر md.” s.437 
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için kefâret öngörülürken, sünnette ayrıca ramazan orucunun bilerek ve mazeretsiz 

bozulması da kefâret sebebi olarak belirlenmiştir.349 

İbn Merdeveyh, İbn Abbas (Ö. 68/687)’dan tahric etmiştir. ”Âyetü’l- 

Kefaret” nazil olduğu zaman Huzeyfe, Resulullah (sav)’e yeminin kefaretinden 

soruyordu. Suyutî, tefsirinde bunu naklederken bu âyet isimlemesinin sahabe 

tarafından yapıldığını anlıyoruz. Suyutî, ed-Durru’l Mensûr fi’t Tefsiri’l Me’sur, 

Maide 5/89. Âyeti kerimede İbn Cerir tahric etmiştir ki, İbn Abbas (Ö. 68/687) 

burada “Âyetü’l-Yemin”’i isimli kullanmış, yemin kefaretinde tutulan orucun 

kesintisiz olarak üç gün tutulması konusunu bahsederken.350 

 

86. Kelale Âyeti ” آية الكاللة ”: (Nisa 4/176)351 

Kelale âyeti Nisa sûresinin başında 12. âyetinde kışın nazil olduğundan  آية الشتاء

 kış âyeti denir. Nisa 176. âyette yazın indiği için آية الصيف yaz âyeti denir. 

Cabir b. Abdillah (r.a)’dan şöyle dediği rivâyet olunmuştur: ”Ben 

hastalanmıştım. Hz. Peygamber ile Hz. Ebû Bekir beni ziyaret için yürüyerek Beni 

Selime’ye gelmişler ve beni yatağımda kendimden geçmiş bulmuşlardı. Hz. 

Peygamber su istemiş abdest almıştı. Sonra abdest suyundan üstüme serpmesi 

üzerine derhal ayıldım ve ben” Ey Allah’ın elçisi malım hususunda nasıl hareket 

edeyim?”  dedim. Bunun üzerine bu iki miras âyeti nazil oldu.352 

  ) den türetilmiştir. İklil, başı çevreleyen şeydir. Burada (اكليل) kelimesi ”كاللة   “

 ile kastedilen kişi; asli ya da ferdi olmayan, yakınları, kendisine mirasçı olan (كاللة

                                                 
349 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXV/177-179 
350 Suyutî, V/449 
351

م   ۖ لادمٌ م  م لاها م وا مَُ ن  م يا م لام  م ياِرثُها م إِن  هُوا م وا  ۖ كام م  َا م تارا ُفم  اها م نِص  لا َُم أُخ  ٌْم فَا لاٌدم وا م لا َُم وا م لاي سا اكا ُرٌؤم هَا  َ م إِِنم ا  ۖ لاةمِ م  َاَلا م فِيم ال  م  َُ م ُِْلم الَاه َُم يُف تِي تاف تُوناكا ياس 

كام  ما م تارا َِ اهُما م الثَُُّثا ِنم  م كا ناتا م اث ناتاي ِنم فَا م كا نُوام إِخ م م فاإِن  إِن  م وا ُن ثاياي نمِ ۖ   ْ ظِّم ا ث ُلم حا َِ ِرم  كا َِذا نِسا ًءم فَا ةًم ِرجا ًَّلم وا م تام م وا م أان  م  َُ م يُبايُِّنم الَاه َمُ لا َُّواۖ  م م ِض لِّ َُ الَاه َمُ بِ م وا  ۖ

َِيٌمم ﴿ ٍءم عا ﴾١٧٦شاي   

Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size "kelâle" (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında 

hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı 

onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız 

kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı 

iseler o zaman, (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size 

(hükmünü) açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

352 Müslim, Sahih, K.el-Feraiz,6,7; Tirmizi, Sünen, K.el-Feraiz,7 
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kişidir. Nitekim Şa’binin Ebu Bekr es Sıddık’tan rivâyet ettiğine göre; Kendisine 

kelaleyi sorduklarında şöyle demiş. Bu konuda kendi görüşümü söyleyeceğim; eğer 

doğru ise Allah’tan yanlış olur ise benden ve şeytandandır. Bundan Allah ve Resulü 

beridirler. Kelale, çocuğu ve babası olmayan (ölen ) kişidir. Hz. Ömer halife olunca; 

ben Ebu Bekr’in görüşüne muhalefet etmekten utanırım, demiştir.353 

Müslim’den rivâyetle, Hz. Ömer(r.a) : Kelaleden sorduğum kadar daha fazla 

başka konuda soru sormadım oda parmağını göğsüme dayayarak Nisa Sûresi’nin 

sonundaki âyeti‘s sayf sana yeter dedi.354 Bu da âyetin mevziini nereye koyulması 

gerektiği konusunda bir delil hem de isimlendirmenin Resulullah tarafından yapıldığı 

konusunda bize bilgi vermektedir. Bir rivâyete göre Ömer b. el-Hattab, kendisinin 

Hz. Peygamber’e “Kelale Âyeti'ni (bir diğer rivâyette Kelale)” sorduğu kadar hiçbir 

şeyi sormadığını belirtiyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber “(Bu konu hakkında) Nisa 

Sûresi’nin sonundaki ‘Âyetu’s-Sayf ’ sana yeter” buyurmuştur.355 

Kelale Âyeti‘nin kullanımı çok olduğunu, yirmiden fazla tefsirde isimlenmiş 

şekliyle mevcuttur. 

 

87. Kıble Âyeti ”  آية القبلة ”: ( Bakara 2/144)356 

Kıble âyeti’nin diğer bir ismi de “Tahvil Âyeti” diye bilinir. Tefsirlerimiz de 

bu isimlendirmeye, misal verecek olursak; Nisaburî’de Bakara 2/119. âyette, 

Tabarani’de Bakara 2/106’da mevcuttur. Ayrıca İtkan’da “Âyetü’t-Tahvili Kıble” 

âyeti konusunda sabah namazını Kuba’da Resulullah kılarken olduğuna dair 

mevzuda yer verilmiştir. 

 Bkz. Âyetu’t-Tahvil’e. 

                                                 
353 İbn-i Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, IV/1589; el-İtkan, II/495 
354 Zerkanî, Menahilu’l İrfanfi ulumu’l Kur’an,  I/315 
355 Taberî, Cami‘, IX/ 437, 440 
356

م  م  َُ م ُوُجوها لُّوا م فاوا م ُكن تُم  َا  م  ي  ُُ حا م وا  ۖ اممِ م  را م ال حا ِجِد س  م ال ما م شاط را هاكا ج  م وا م فاوا َِّ  ۖ ضا ها م  م تار  م ِْب َاةً لِّياناكا انُوا م فَا  ۖ ما ءمِ م  م السا م فِي ِهكا ج  م وا ُّبا م تاقَا ٰى م نارا ْاد 

هُم  بِِّهم م م شاط را م را ن  َِ م  قُّ م أانا َمُ ال حا َاُمونا م لاياع  َِتا با م أُوتُوام ال  م الاِذينا إِنا م وا م ﴿م ۖ  َُونا ما ما م ياع  َا م الَاه َمُ بِغا فٍِلم عا م وا  ۖ١٤٤﴾  

(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) 

görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü 

Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) hep o yöne 

dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabb’lerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette 

bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. 



89 

 

88. Kıntar Âyeti ”آية القنطار ”: (Nisa 4/20357; Âl-i İmran 3/75358) 

Bazı Arap dilcileri kelimenin Arapça katr kökünden geldiğini, bazıları da 

Süryânîce veya Berberîce olduğunu ileri sürmektedir. Türkçe’de bir çeşit tartı aletine 

de kantar denir. 

Kıntâr Kur’an’da üç yerde (Âl-i İmrân 3/14, 75; Nisâ 4/20) “yığınla altın 

gümüş” anlamında geçmektedir. Kur’an’daki kullanımına rağmen kantarın bir tartı 

birimi olarak tam karşılığının Câhiliye Arapları tarafından bilinmediği 

anlaşılmaktadır. Eski bir ağırlık ölçüsü birimidir. ”Âyetü’l-Kıntâr” biçiminde 

kullanımı İbn Hazmın el- İhkam’ında 7/373 de mevcuttur.359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357

بِينً م ﴿٢٠﴾  َُ إِث ًم م  م أاتاأ ُخُذونا َمُ بُه تا نً م وا  ۖ ي ئً م  ن  َمُ شا َِ م تاأ ُخُذوام  م ِْن طا ًرام فاَلا اهُنا دا م إِح  آتاي تُم  جٍم وا و  م زا َا نا َا جٍم  و  م زا ا َا تِب دا تُُمم اس  د  را
م أا إِن   وا

Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız 

dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri 

alacaksınız? ﴾20﴿ 

358
م ْام  لُوام  اناهُم  م بِأ لِكا

م ذاٰ  ۖ َاي  َِم ْا ئًِم م  م عا َ  ْا َا م ُد م  م إَِّلا ِهم إِلاي كا دِّ م يُم ؤا م بِِدينا ٍرم َّلا ن  َُ َا
م تاأ  م إِن  ن  َا م  ن هُم  َِ م وا ِهم إِلاي كا دِّ ن  َُم بِقِن طا ٍرم يُؤا َا

م تاأ  م إِن  ن  َا َِتا ِبم  م أاه ِلم ال  ن  َِ وا

م ﴿لام  َاُمونا م ياع  هُم  م وا ِذبا َا َاىم الَاه َِم ال  م عا ياقُولُونا بِيٌلم وا م سا يِّينا َِّ ُ  ْ َاي نا م فِيم ا م عا ﴾٧٥ي سا  

Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat 

onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade 

etmez. Bu da onların, "Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur" demelerinden dolayıdır. 

Onlar, bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. 

359 Âdem Bamba, Esmaü’l Kur’an-ı Kerim, s.338 
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89. Kısas Âyeti ”  آية القصاص ”: ( Bakara 2/178360; Maide 5/45361; 

İsra 17/33362) 

Kasten adam öldürme ve müessir fiil suçlarında suçlunun işlediği fiile denk 

bir ceza ile cezalandırılmasıdır. Sözlükte “ardından gitmek, iz sürmek, yaptığı işte 

birinin yolunu takip etmek; kesmek, eşitlemek ve misilleme yapmak” manalarındaki 

‘kısâs’ mastarı isim olarak “mutlak eşitlik, bir şeyin iki tarafının birbirine denk 

olması; işlenen fiile ona denk bir fiille mukabele edilmesi” anlamlarına gelir.363 

Kısas; kavd “قود ” demektir. Ölümün karşılığı ölüm, yaralamanın karşılığı 

yaralamadır.364 

İbn Abbas (Ö. 68/687) (r.a)’dan rivâyet edilmiştir: O derki: Ben-i Nadir, Ben-

i Kureyza’dan daha şerefli idi. Öyle ki, Ben-i Nadirden biri öldürülürse Ben-i 

Kurayza, tam diyet öderdi. Ben-i Kureyza’dan biri öldürülecek olsa, Ben-i Nadir, 

Ben-i Kureyza’ya yarım diyet öderdi. Nitekim öldürdüğü Kurayza kabilesine mensup 

bir kadına karşılık Nadîrli erkeğe Tevrat’ta öngörülen kısas cezasının verilmemesi 

üzerine yahudilerin Hz. Peygamber’e başvurduğu ve Tevrat’ta cana karşılık can 

                                                 
360

ٌءم فا تِّبا ٌعم  ي  م أاِخي َِم شا مَِ ن  م لا َمُ  م ُعفِيا ن  م فاما  ۖ ُن ثاىمٰ م   ْ ُن ثاٰىم بِ   ْ ا ب ِدم وا ب ُدم بِ ل عا ال عا م وا م بِ ل ُحرِّ م ال ُحرُّ  ۖ ُمم ال قِصا ُصم فِيم ال قات َاىم  َُ َاي  م عا نُوام ُكتِبا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

سا نمٍ  اٌءم إِلاي  َِم بِإِح  أادا ُروِفم وا ع  مَِ م بِ ل ما فِيٌفم  م تاخ  لِكا م ذاٰ ةٌم ۖ  ما ح  را م وا َُم  بِّ م را اٌبم أالِيٌمم ﴿م ن  ذا ا َمُ عا م فَا لِكا م ذاٰ دا ٰىم باع  تادا ِنم اع  م فاما  ۖ١٧٨﴾  

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, 

kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından 

affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, 

Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. 

361
م ب َِِم  داقا م تاصا ن  م فاما  ۖ م ِْصا صمٌ م  ال ُجُروحا م وا م بِ لسِّم نِّ نا السِّ ُُذِنم وا  ْ م بِ  ُُذنا  ْ ا ان ِفم وا  ْ م بِ  ان فا  ْ ا ي ِنم وا م بِ ل عا ي نا ال عا م بِ لناف ِسم وا م الناف سا م فِيها م أانا َاي ِهم  تاب نا م عا كا وا

ةمٌ لا َُم  فا را م كا ئِكام م فاهُوا م الَاه َمُ فاأُولاٰ م بِما م أان زا َا م  َُ م ياح  م لام  ن  َا م وا م ﴿م ۖ  ﴾٤٥هُُمم الظا لُِمونا  

Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş 

kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için 

kefaret olur. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. 

362
ن ُصوًرام  َا م  م كام  نا م إِنا َُ  ۖ م فِيم ال قات لمِ م  ِرف  م يُس  م فاَلا َ طا نً  م ُس لِيِّ َِ م لِوا َ نا  عا م جا م فاقاد   ًَ َُو ظ  َا م  م ُْتِلا ن  َا م وا  ۖ قِّم م  م بِ ل حا م إَِّلا م الَاه َُ ما را م الاتِيم حا م الناف سا م تاق تَُُوا َّلا وا

Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere 

öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri 

aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. 

363 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXV/488-495 
364 ibn Manzur, Lisanu’l Arap, XI/192 
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hükmünün yer aldığını belirten âyetin de (el-Mâide 5/45) bunun üzerine nazil olduğu 

rivâyet edilir 365 

“Âyetü’l-Kısas”  şeklinde isimlendirilmiş olarak Beğavi, Nisa 4/61 gibi 

tefsirlerimizde görmemiz mümkündür.366 

90. Kıtal Âyeti ”  آية القتال ”: (Bakara 2/217367; Tevbe 9/29368) 

Resûl-i Ekrem, ganimet elde etme veya kahramanlık duygularını tatmin etme 

ya da şöhrete ulaşma kaygısıyla yapılan savaşları yererken369 aynı zamanda savaş 

fikrinin hangi zemine oturması gerektiğine işaret etmiştir. Kur’an’ın hukukî 

düzenlemelerle ilgili temel özelliklerinden biri olan tedrîcîlik ilkesi doğrultusunda 

savaşla ilgili hükümler bakımından bir gelişim sûrecinin yaşandığı görülür. Mâruz 

kalınan işkencelere rağmen Müslümanların sayısının ve gücünün azlığından dolayı 

Mekke döneminde savaşa izin verilmemiştir.370 Cessâs, hicretten önceki dönemde 

sıcak çatışmanın yasak olduğu konusunda görüş birliği bulunduğunu söyler ve bu 

hükmün “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen -kötülüğü- daha güzel bir tavırla önle” 

(Fussılet 41/34); “Yine de onları affet ve aldırış etme” (el-Mâide 5/13); “Sana düşen 

yalnızca duyurmaktır; hesabı görmek bize aittir” (er-Ra‘d 13/40) meâlindeki 

âyetlerle diğer bazı âyetlere dayandığını kaydeder. İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan 

                                                 
365 Fahreddin er-Râzî, Mefatihu’l Gayb, XII, 6-7 
366 Beğavî, Mealimü’t Tenzil, II/243 
367

باُرم  ن  َُم أاك  َِ اُجم أاه َِم  َِم  را إِخ  اِمم وا را ِجِدم ال حا س  ال ما ُكف ٌرم ب َِِم وا بِيِلم الَاه َِم وا م سا ن  م عا دٌّ صا م وا  ۖ بِيرمٌ م  م ِْتا  ٌَم فِي َِم كا م ُْل   ۖ اِمم ِْتا  ٍَم فِي َمِ م  را ه ِرم ال حا ِنم الشا م عا أالُوناكا ياس 

م الَاه َمِ  م ال قات لمِ م ِعن دا نا َِ باُرم  ال فِت ناةمُ أاك  م وا تاطا ُعوام ۖ  م إِِنم اس  م  َُ م ِدينِ ن  م عا وُكم  تاٰىم ياُردُّ م حا َُم  م يُقا تَُِونا الُونا م يازا َّلا م وا م م ۖ  ن  م عا َُم  ن  َِ م  تاِدد  م يار  ن  َا م وا م ِدينِم ۖ  هُوا م وا  َِم فاياُم ْ 

ةمِ  ِخرا اْل  ن يا م وا م فِيم الدُّ ما لُهُم  م أاع  بِطا ْ  م حا ئِكا
حا ُبم النا رمِ م كا فٌِرم فاأُولاٰ م أاص  ئِكا أُولاٰ م وا م ﴿م ۖ  م فِيها م خا لُِدونا م هُم   ۖ٢١٧﴾  

Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan 

alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak 

Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç 

yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim 

dininden dönerde kâfir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa 

gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sûrekli kalacaklardır. ﴾217﴿ 

368
تاٰىم  م حا َِتا با م أُوتُوام ال  م الاِذينا نا َِ م  قِّ م ال حا م ِدينا م ياِدينُونا َّلا ُسول َُمُ وا را م الَاه َمُ وا ما را َا م حا م  َُونا رِّ م يُحا َّلا ِخِرم وا ِمم اْل  م م بِ ل ياو  َّلا م بِ لَاه َِم وا نُونا َِ م يُؤ  م َّلا ْا تَُِوام الاِذينا

م صا ِغُرونام  هُم  م ياٍدم وا ن  ياةام عا طُوام ال ِجز  ﴾٢٩﴿يُع   

Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resûlü’nün haram 

kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) 

kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.  

369 Buhârî, “Cihâd”, 15 
370 Kurtubî, XII/69; İbn Kesîr, I/414 
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nakledilen bir olay savaş yasağının hicretten sonra bir müddet daha sürdüğünü 

göstermektedir. Malları Mekke’de kalan Abdurrahman b. Avf ve akrabaları Hz. 

Peygamber’e gelerek, “Biz müşrik iken zengin ve saygındık, Müslüman olduktan 

sonra zelil hale düştük, -savaşa izin yok mu?-” dediklerinde Resûl-i Ekrem, “Bana 

affetmek emredildi, Mekkeliler’le savaşmayın” buyurmuştur.371 

Cündeb b. Abdullah (r.a)’dan rivâyet olunmuştur: “Resûlullah (sav) bir 

seriyye göndermiş, Abdullah b. Cahş’ı da başlarına kumandan tayin etmişti. Yolda 

Amr b. el-Hadramî ile karşılaştıklarında onu öldürmüşlerdi. Ancak, İbn el-

Hadramî’yi öldürdükleri günün, Cemâdiye’l Ahir ayının son günü mü yoksa Recep 

ayının ilk günü mü olduğu hususunda şüpheye düştüler. Müşriklerin, Müslümanlara: 

Haram ayda öldürdünüz, demeleri üzerine, Yüce Allah, “Sana haram ayda 

savaşılmasını soruyorlar?” âyetini inzal buyurdu. Bazıları ise: 

Seriyye’de bulunanlar herhangi bir meşekkate maruz kalmamışlarsa onlar için 

herhangi bir ecir söz konusu değildir, demişlerdi. Bunun üzerine “İmân edenler, 

hicret edenler ve Allah yolunda cihatta bulunanlar...” âyet-i celilesi nazil oldu.”372 

“Âyetü’l-Kıtal” olarak isimlendirilmiş bu âyetlere tefsirlerde çok sık 

rastlamaktayız. Taberî (Ö. 310/923) tefsirinde, Bakara 2/256; Kurtubî, En’am 

6/66.373 âyetlerinde mensuh konusunu irdelerken “Âyetü’l-Kıtal” ismini görebiliriz. 

 

91. Kubrâ Âyeti “آية الكبرى”: ( Tâhâ 20/23)374 

 “Âyetü’l-Kübrâ” ismine tefsirlerde pek rastlanmamaktadır.  Bu şekilde 

kullanımı, Endelusî, en-Nehru el- Mâd, Tâhâ 20/23’de Musa(a.s)’ın iki mucizesinden 

bahsetmektedir. Âsâ ve yed’i beyzâ olarak bilinen bu mucizelere istinaden bu isimle 

anılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
371 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXVI/189-194 
372 Suyutî,  Lubabu’n Nukûl fi Esbababi’n Nüzul, s.46 
373 Kurtubî, 7/16 
374

م ﴿٢٣﴾  ب ٰرى  َُ م ٰايا تِنا م ال  ن  َِ م  ٰرۙىم ﴿٢٢﴾م م م م لِنُِرياكا وٍءم ٰاياةمً اُخ  ي ِرم ُسٰٓ م غا ن  َِ م  م باي ضآٰ ءا ُرج  م تاخ  نا ِحكا م اِٰلىم جا م ياداكا ُمم  اض   وا

"Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize 

olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. 
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92. Kurra Âyeti ”آية القراء ”: (Fatır 35/29)375 

Kurrâ: "Kâri" kelimesinin çoğuludur. Kur’an okuyucuları demektir.376 Fatır 

35/29. âyet “Allah’ın kitabını tilavet edenler” ibaresinden dolayı bazen tamamı bazen 

de sadece bu ifade ile ya da 30. âyet ile birlikte geleneğimizde - pek yaygın olmasa 

da- “Âyetu’l-Kurra/Kurra’nın âyeti آية القراء  olarak isimlendirildiğine rastlamaktayız.  

Bu isimlemenin konduğu Taberî (Ö. 310/923)’de dâhil olmak üzere on beş 

civarında tefsirimizde “Âyetu’l-Kurra” ismi geçmektedir, Keşşaf, Fatır 35 /29. âyette 

bu isimledirme, Suddi’den de nakledilir, Mutarrif tarafından konulduğunu 

söylenmektedir.377 Benzer ifade İbn Kesir (Ö. 774/1372)’de Fatır 35/29. âyette de 

mevcuttur. Katade’den rivâyetle “Âyetu’l-Kurra” ismini Mutarrıf’ın koyduğunu 

söylemektedir.378 

 

93. Kurû Âyeti ”آية القروء ”: (Bakara 2/228)379 

 “Âyetü’l-Kurû’“ Kurû’ ve akra قرء in cem’idir ki, Ebu Ubeyd tarafından 

ezdaddan olarak tuhur ve hayz manalarında kullanmıştır. İmam-ı Şafii bu kelimeyi 

tuhur ile yorumlamıştır.380 
“Âyetü’l-Kuru’” olarak isimlendirilmiş hali Ehli Sünnet tefsirlerinden, el- 

Kasîmi, Mehasinü’t Te’vil, Nisa 4/115 ‘de geçmektedir.381 

                                                 
375

م تابُورام ﴿٢٩﴾  ةمً لان  م تِجا را ُجونا نِياةمً يار  َلا عا ام وا م ِسًرًّ ْ نا هُم  زا ما م را َِ أان فاقُوام  ةام وا َلا وام الصا َُ ا  أْا م الَاه َِم وا م ِكتا با م يات َُونا م الاِذينا  إِنا

Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz 

şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. 

376 İsfahani, Müfredat, s.400 
377 Zamahşeri, Keşşaf, III/593 
378 İbn Kesir, III/698 
379

م   ۖ ِخرمِ م  ال ياو م ِمم اْل  م بِ لَاه َِم وا نا َِ م يُؤ  م ُكنا م إِن  ِهنا َِ حا  م الَاه َُم فِيم أار  َاقا َا م خا م  نا تُم   َ م يا م أان  م لاهُنا م ياِحلُّ َّلا م وا  ۖ ثاةام ُُْروءمٍ م  م ثاَلا ان فُِسِهنا م بِأ نا باص  اقا ُتم ياتارا ال ُمطَا وا

م أام  م إِن  لِكا م فِيم ذاٰ ِهنا دِّ م بِرا قُّ م أاحا بُُعولاتُهُنا ًح وا َلا اُدوام إِص  ُروفمِ م را ع  م بِ ل ما َاي ِهنا ث ُلم الاِذيم عا َِ م  لاهُنا م وا ةٌم م ۖ  جا را م دا َاي ِهنا جا  َِم عا لَِرِّ م وا َِيممٌ م ۖ  ِزيٌزم حا الَاه َمُ عا م وا م ۖ   

Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer Allah'a 

ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. 

Kocaları bu sûre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak sahibidirler. Kadınların, 

yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. 

Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

380 İbn Manzur, Lisanu’l Arap,ق-ر-أ maddesi, XI/80 
381 Muhammed Cemale’d Din el-Kâsîmi, Mehasinü’t Te’vil, Daru’l Haya-il Kutubi’l Arabiyye, 

1957/1376, V/1558 
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94. Kürsi Âyeti ”آية الكرسى ”: (Bakara 2/255)382 

Kursî; lügatte üzerine münferiden oturulan malum şeydir ki, , nefsi ilme ve 

âlime dahi ıtlak olunur. Bilahare iskemle ve sandalye gibi şeylere de dahi ta’min 

edilmiştir. Lisanımıza en çok makamı ilimde müsta’meldir, herhangi bir şeyin aslına 

ve toplandığı şeye dahi kürsi denir. Bakara 255. âyete “Âyetel-Kürsî” ıtlak edilir ve 

bundan dolayı bu sûreye Sûretül-Kürsî dahi denilir. Nitekim Hz. Peygamber 

“Kur’an’da a‘zamı âyet Âyetel Kürsi’dir.  Seyyidi eyyam yevmi cum’a, Seyyidi 

Kelam Kur’an Seyyidi Kur’an Sûret-ul Bakara, Seyyidü’l Bakara’da Âyetel 

Kürsi’dir” buyurmuştur.383 

Âyetu’l-Kûrsî, hakkında, sevgili peygamberimiz Ubey b. Ka’b’a ” Allah’ın 

kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorduğunda “Âyetu’l-Kursî’dir” cevabı 

alınca onu tebrik etmiştir.384 

 Bakara 255. âyetin başka isimleri de kaynaklarda dile getirilmekte: 

A’zamu’l-Âyat, Seyyidu’l-Ayi’l-Kur’an, Efdalu Ayi’l-Kur’an, Eşrafu Ayi’l-Kur’an, 

Âyetu Sıfatillah, Âyetu’t-Tevhîd, Âyetu’l-Hafıza, Âyetu’d-Dafıa gibi.385 Âyete 

Âyete’l-Kûrsi isminin verilmesi peygamberimizin vasıtasıyla olmuştur.386 Âyete’l 

Kûrsi isminin kullanımı çok yaygındır. 

 

                                                                                                                                          
 
382

م   ۖ نِم  َمِ م  م بِإِذ  همُ إَِّلا فاُعم ِعن دا ام الاِذيم ياش  م ذا ن  َا م   ۖ ضمِ م  ار   ْ َا م فِيم ا اِتم وا ما وا َا م فِيم السا م لا َمُ   ۖ ممٌ م  م ناو  َّلا ُخُذهمُ ِسناةمٌ وا
م تاأ  م َّلا  ۖ م ال قايُّوممُ م  يُّ م ال حا م هُوا  َام إَِّلا

م إِلاٰ م الَاه َمُ َّلا

َ فاهُم م  َا م خا م وا م أاي ِديِهم  َا م باي نا َاُمم  ءمٍ م ياع  م بِشاي  م يُِحيطُونا َّلا م وا م بِما م شا ءام م ۖ  َ ِم َِم إَِّلا م ِع ن  ضام م َِ ار   ْ ا اِتم وا ما وا ِسيُّ َُم السا م ُكر  ِسعا م وا م يائُوُدهُم ِحف ظُهُما م ۖ  َّلا م وا م م ۖ   ۖ

ِظيُمم ﴿وام  م ال عا َِيُّ م ال عا ﴾٢٥٥هُوا  

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne 

de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte 

bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. 

Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü 

bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri 

ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. 

383 M. Hamdi Yazır, Hak Dili Kur’an Dili, II/853 
384Kur’an’dan öğütler, I/139; Suyutî, el-İtkan, Fi Ulûmi’l Kur’an, II/395 
385Burhan Baltacı, Kur’an Âyetlerinin İsimlendirme Geleneği, Tez 
386İbni Kesir, Tefsir, I/467,468 
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95. La’ne Âyeti “ آية اللعن”: (Ankebut 29/25)387 

Lânet kovma, hayırdan uzaklaştırma anlamına gelir. Dini bir kavram olarak 

ise dünyada Allah'ın rahmet ve yardımını kesmesi, ahirette ise ceza vermesi 

demektir.388 Allah'ın dışındaki varlıkların lâneti ise, genelde beddua anlamını 

taşımaktadır. Kur’an'da beyan edildiği üzere Allah'ın lânetine; kâfirler,  Yahudiler, 

zalimler, şeytan, Allah'ın indirdiklerini gizleyenler uğrayacaktır. Hadislerde Allah'ın 

Peygamberinin veya meleklerin lânetine uğradığı ifade edilenlerin bir kısmı 

şunlardır: Ana-babasına sövenler, hırsızlar, araziler arasındaki sınırı değiştirenler, 

içki içenler, livâta yapanlar.389 

Âyet isimlendirmenin altında yatan esprilerden biri de, mesajı verilmek 

istenen konu, kavram veya içeriğin muhataplarda karşılık bulması amaçlanmaktadır. 

Buradaki âyette geçen  ُيـَْلَعن kelimesi bize bu hatırlatmayı yapmaktadır. 

“Âyetü’l-La’ne” isimli kullanımı, Esmaü’l Kur’an-ı Kerim kitabında 

kullanımı vardır.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
387

اُكُمم  أ وا َا ًض م وا م باع  م  َُ ُنم باع م ُض َ عا يا ٍضم وا م بِباع  م  َُ ُض فُُرم باع   َ ِةم يا َا م ال قِيا  ما م ياو  م ثُما  ۖ ن يا م  يا ِةم الدُّ م فِيم ال حا م  َُ ةام باي نِ دا وا َا ثا نً م  م ُدوِنم الَاه َِم أاو  ن  َِ م  تُم  ذ  م إِناما م اتاخا ْا  َا وا

م ﴿ا م نا ِصِرينا ن  َِ م  م  َُ َا م لا ﴾٢٥لنا ُرم وا  

İbrahim onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah'ı 

bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak; 

kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır."  

388 İsfahani, Müfredat, “ ع-ن-َ  md.” s. 454 
389 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.394 
390 Âdam Bamba, Esmaü’l Kur’an-ı Kerim, s.346 
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96. Liân Âyeti “آية اللعان”: ( Nur 24/6-9)391 

 Li’ân: "lânetleşme, birbirine lânet etme" gibi anlamlara gelen liân, bir fıkıh 

terimi olarak, karısının zina ettiğini veya çocuğunun kendine ait olmadığını iddia 

eden ve bu iddiasını gerektiği şekilde ispat edemeyen koca ile karısının, mahkeme 

huzurunda özel bir şekilde yemin ve lânetleşmeleri üzerine hâkim tarafından 

evliliklerine son verilmesini ifade eder. 

“Mula‘ane” ve “Li‘an”: kelimeleri ile Nur 24/6-9. âyetler 

isimlendirilmektedir. Âyetin ismi birçok sahih hadiste geçmektedir. 392 Bu 

isimlendirme “  َا ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ اخْلَاِمَسَة أَنَّ َغَضَب اللَّـِه َعَليـْه ” Nur 24/7. âyette yer alan “ لعنة” 

kelimesinin kökünün muşareket (karşılıklı eylem) bildiren mufaale babında 

mastarıdır.393 

İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan gelen bir rivâyette, Hilal b. Umeyye karısı 

hakkında zina suçlamasında bulununca Nur 24/4. âyet gereğince dört şahit 

getiremediği için cezalandırılacağı kendisine ifade edilince o: “Allah bundan daha 

adildir (daha adil bir hüküm verecektir).” diyerek yeni bir hüküm beklediğini izhar 

etti. Rivâyette ifade edildiğine göre, bu olay üzerine kadın ve kocasının, dörder defa 

kendilerinin doğru söylediklerine dair yemin etmelerinin ardından beşincide, eğer 

yalan söylüyorlar ise Allah’ın lanetinin kendi üzerlerine olmasını temenni eden 

cümleler söylemelerini isteyen ibareler ile son bulan (Nur 24/6-9) âyetler nazil 

                                                 
391

م  ةُم أانا سا َِ ال خا  م ﴿٦﴾م وا م الصا ِدِْينا م إِنا َُم لاِمنا ۙۖ اٍتم بِ لَاه َمِ م  ها دا باُعم شا م أار  ِدِهم  ةُم أاحا ها دا م فاشا م أان فُُسهُم  اُءم إَِّلا م ُشهادا م لاهُم  َُن  م يا لام  م وا هُم  اجا وا م أاز  َُونا م يار  الاِذينا وا

م ﴿ َا ِذبِينا م ال  نا َِ م  م كا نا َاي  َِم إِن  م الَاه َِم عا نا ْا م أار م ٧لاع  هادا م تاش  م أان  ابا ذا ن ها م ال عا أُم عا را ياد  اٍتم بِ لَاه َمِ ﴾م وا ها دا م شا م ﴿م باعا َا ِذبِينا م ال  م إِنا َُم لاِمنا م ٨ۖۙ با م غاضا ةام أانا سا َِ ال خا  ﴾م وا

م ﴿ م الصا ِدِْينا نا َِ م  م كا نا َاي ها م إِن  ﴾٩الَاه َِم عا  

Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin 

şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik 

etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade 

etmesiyle yerine gelir. ﴾6-7﴿ Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit getirmesi 

(Allah adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının 

kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır.  

392 Sahihi Müslim, el li’an, Hadis 2748, 
393 Ömer Nasuhî Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul Matbaacılık 

T.A.O. İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1949, II/ 325 
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olmuştur.394 ”Âyetü’l-Lian” isimlendirilmiş bir şekilde Razi (Ö. 606/1209), Nur 

24/4’de kullanmıştır.395 

97. Livata Âyeti “آية اللواطة”: ( Şuarâ 26/165-166396;Hud 11/79397) 

Livâta : “havuzu çamur vb. ile sıvamak sûretiyle onarmak” anlamına gelen 

livâta kelimesi örfte erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi ifade eder.398 Arapça’da bu 

manada aynı kökten türeyen livât, mülâvata ve televvut kelimeleri de 

kullanılmaktadır. Kelime anlamını erkekler arası eşcinsel ilişkinin yaygın olduğu Lût 

kavminden almaktadır. Türkçe’de livâta karşılığı olarak lûtîlik ve oğlancılık 

kelimelerinin yanı sıra eşcinsellik de kullanılmaktadır. Bununla birlikte aynı cinse 

mensup kişiler arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmesi sebebiyle eşcinsellik, 

lezbiyenlik / sevicilik olarak adlandırılan kadınlar arası eşcinsel ilişkileri de 

kapsamaktadır. Türkçe’de livâta fiilini işleyen kimselere lûtî ya da eşcinsel adı 

verilir. Batı dillerinde livâta karşılığı olarak Lût kavminin yaşadığı Sodom şehrinden 

türetilen sodomy / sodomie kelimesi de kullanılır. Erkekler arası eşcinsel ilişki 

hemen her dönemde ve her toplumda cinsî bir sapkınlık olarak görülmüş ve 

kınanmış, dinlerin de ortaklaşa mücadele ettiği çirkin bir davranış olmuştur. 

Hz. Peygamber’in hadislerinde de livâta kınanmış ve bu fiili işleyen kimseye 

Allah’ın rahmet nazarıyla bakmayacağı bildirilerek livâta yapanların lânetlendiği 

ifade edilmiştir. Resûl-i Ekrem ayrıca, “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey 

Lût kavminin davranışıdır.” demiş ve erkeğin eşiyle anal ilişkide bulunmasını da 

“küçük livâta” şeklinde nitelendirerek yasaklamıştır. Bir başka hadiste de 

hemcinsleriyle ilişkide bulunan kadınlar ve erkekler zina yapan kişiler olarak ifade 

edilmiştir. 399 

                                                 
394 Taberî, Cami‘, XIX/ 112. 
395 Razi, Mefatihu’l Gayb, 23/154 
396

م ﴿١٦٦﴾  ٌمم عا ُدونا م ْاو  م أان تُم  م بال   ۖ م م م  َُ اِج وا م أاز  ن  َِ م  م  َُ بُّ م را م  َُ َاقام م لا َا م خا م  ُرونا تاذا م ﴿١٦٥﴾م وا م ال عا لاِمينا نا َِ م  انا را ك  م الذُّ تُونا
 أاتاأ 

"Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi 

yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”  

397
َا م نُِريدمُ ﴿٧٩﴾  َاُمم  م لاتاع  إِناكا م وا قٍّ م حا ن  َِ م  َا م لانا م فِيم بانا تِكا م  َِم  ْا م عا  ْا لُوام لاقاد 

Onlar, "İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun" 

dediler. 

398 İsfahani, Müfredat, “ و-ط-َ  md.” s. 459 
399  Şevkânî, VII/ 131 
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“Âyetü’l-Livata” şeklinde isimlendirilmesine çağdaş tefsircilerinden Alusi’de 

Nisa 4/16 ‘da yazılı olduğu görülmektedir. Önceki tefsirlerde “Âyetü’l-Livâta” 

ismine rastlanmadığından dolayı bu isim çağdaş döneme ait diyebiliriz.400 

 

98. Mağfiret Âyeti ”  آية المغفرة   ”: (Nisa 4/48401,116402) 

Mağfiret, Allah'ın, kulun hata ve günahlarını örtmesi, ona azap etmemesi, 

günahlarını bağışlaması anlamına gelir. Hadislerde şöyle buyurulur:” Allah üç çeşit 

zulümden birisi olan şirki bağışlamaz. Çünkü şirk en büyük zulümdür.403” Allah’a 

hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölen kimse cennete girer. Allah’a ortak koşarak ölen 

kimseye ise cehennem gerekli olur.404 

Taberani ve İbn Ebi Hatim (Ö. 327/939) tahric etmiştir. Ebu Eyyüb el-Ensâri 

(r.a) ‘den rivâyet edilmiştir: “ Biri, Hz. Peygamberin huzuruna gelerek: Benim 

kardeşimin bir oğlu var, bir türlü haramdan vazgeçmiyor, diye şikâyette bulundu. Hz. 

Peygamber “o’nun dini nedir?” diye sordu. “O, namaz kılar, Allah’ın birliğine 

inanır” dedi. Hz. Peygamber “öyleyse ondan dinini sana hibe etmesini iste. Kabul 

etmezse o zaman ondan dinini satın al!” buyurdu. Adam söylenilenleri yapmak üzere 

kardeşinin oğluna gitti. Ancak kabul etmedi. Bunun üzerine adam tekrar. Hz. 

Peygamber’in huzuruna vararak ona durumu bildirdi ve “onu dinine bağlı buldum” 

dedi. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu.405 

“Âyetü’l-Mağfiret” olarak isimlendirilmiş bu âyetlere birkaç tefsirde 

rastlamak mümkündür. Râzi, Tevbe 9/ 85; Alusî, Nisa 4/93. âyetlerinin tefsirlerinde 

bu isim kullanılmıştır.406 

                                                 
400 Alusi, Ruhu’l Meani, IV/237 
401

ِظيًم م ﴿٤٨﴾  ٰىم إِث ًم م عا م بِ لَاه َِم فاقاِدم اف تارا ِرك  م يُش  ن  َا م وا  ۖ م ياشا ءمُ م  ن  م لِما لِكا
م ذاٰ َا م ُدونا فُِرم  ياغ  م ب َِِم وا كا را م يُش  فُِرم أان  م ياغ  م الَاه َام َّلا  إِنا

Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise 

dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira 

etmiş olur. 

402
ًَّلم باِعيًدام ﴿١١٦﴾  َلا م ضا لا م ضا م بِ لَاه َِم فام قاد  ِرك  م يُش  ن  َا م وا  ۖ م ياشا ءمُ م  ن  م لِما لِكا

م ذاٰ َا م ُدونا فُِرم  ياغ  م ب َِِم وا كا را م يُش  فُِرم أان  م ياغ  م الَاه َام َّلا  إِنا

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler 

için bağışlar. Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. 

403 Müslim, İman, 197 
404 Buharî, ilim, 49, cenaiz,1 
405 Suyutî, Lubâbu’n Nukül fi Esbâbi’n Nüzul, s. 92 
406 Alusî, Ruhu’l Meani, V/117 
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99. Mahid Âyeti ” آية المحيض ”: (Bakara 2/222)407 

 Âyetu’l-Mahid (hayızlı kimse hakkında âyet)” olarak isimlendirilen“ آية احمليض

âyet ويسألونك عن احمليض ” ifadeleri ile başlayan Bakara 2/222. âyettir. Taberî (Ö. 

310/923)’de, Sa‘id b. Cubeyr’den nakledilen bir rivâyette o, kendisinin Mücahid (Ö. 

103/721) ile beraber İbn ‘Abbas’ın yanında otururlarken bir kimsenin gelerek İbn 

‘Abbas’a Mahid (hayızlı hakkındaki) Âyeti’ni sorması üzerine İbn ‘Abbas’ın ويسألونك 

ile başlayan Bakara 2/222. âyeti okuduğunu nakleder.408 Bu rivâyetin yer verildiği 

başka bir yerde ise İbn ‘Abbas’ın âyet hakkında açıklama yaptığı da rivâyet edilir.409 

Aynı rivâyeti İbn Ebi Hatim (Ö. 327/939) naklederken “Hayız Âyeti  آية احليض ” ifadesi 

yer almaktadır.410 

Yukarıda bahsi geçen Âyetu’l-Mahid isimlendirmesinin âyette yer alan 

“Mahid” kelimesinden kaynaklandığını, "Hayız-Âyeti" şeklindeki isimlendirmenin 

ise âyetin anlam içeriği itibariyle yapıldığını anlamaktayız. Aynı rivâyetin farklı iki 

şekilde kaynaklarda yer bulması bu isimlendirmenin tevkifi olmayıp hatırlatmayı 

kolaylaştırmak üzere kullanıldığını göstermektedir. Bütün bu rivâyetlerde âyetten 

bahsedilirken ismi ile anılmakta ve muhataplar da bundan hangi âyetin kastedildiğini 

anlamaktadırlar. Bu rivâyetler bize, âyetin bu şekilde bir adlandırma ile anılmasının 

yadırganmadığını ve toplumda böyle bir kullanımın varlığını göstermesi açısından 

önemlidir.411 

                                                 
407

ي  ُُم  ن م م حا َِ م  م فاأ تُوهُنا نا ام تاطاهار  م فاإِذا  ۖ نام م  تاٰىم ياط هُر  م حا بُوهُنا م تاق را َّلا م وا  ۖ ِحيضمِ م  م فِيم ال ما تاِزلُوام النِّسا ءا م أاًذىم فا ع  م هُوا م ُْل   ۖ ِحيضمِ م  ِنم ال ما م عا أالُوناكا ياس  وا

ُكُمم الَاه َُم  را َا م ﴿م أا م ال ُمتاطاهِِّرينا يُِحبُّ م وا ابِينا م التاوا م الَاه َام يُِحبُّ م إِنا  ۖ٢٢٢﴾  

Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak 

durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği 

yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever." 

408 Taberî, Cami‘, IV/388 
409 Taberî, Cami‘, IV/403  
410 İbn Ebi Hatim, Tefsir, II/119 
411 Burhan Baltacı Çukurova üniversitesi İlahiyat Fakütesi Dergisi, s.36 
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100. Mefatihul Gayp Âyeti ” آية مفاتح الغيب ”: (Enam’ 6/59)412 

Mefteh, “mim” in fethiyle ismi mekân, açılacak yer demektir. “Mim” in 

kesriyle de “miftah” gibi ismi âlet olup anahtar anlamına gelir. Yani daha açılmamış, 

vücuda gelmemiş, bizim ilmimiz taalluk etmemiş o kadar gayb hazineleri vardır ki 

bütün bunların kapıları veya anahtarları ancak Allah emrinde, Allah’ın elindedir.413 

Gayb: Gizli kalmak, gizlenmek, görünmemek, uzaklaşmak, gözden 

kaybolmak anlamında mastar, gizlenen, hazırda olmayan anlamında ise isim veya 

sıfat olarak kullanılan gayb, dinî bir kavram olarak, nakle dayalı bilgi olmaksızın 

hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı demektir. Gayb kelimesi Kur’an'da altmış 

yerde geçmektedir. Gayb kelimesi Allah'a nispet olunduğu yerlerde sadece Allah 

tarafından bilinebilen mutlak gaybı ifade eder. İlgili âyet ve hadislerin bazılarında 

gaybı sadece Allah'ın bildiği ifade edilmekte.414 

İbn Ömer (r.anhuma) rivâyetle, Cibril hadisinde: Biri Resulullah’ın yanına 

gelip oturdu ve sorular sormaya başladı, “Kıyamet ne zaman?” dedi. Bunun üzerine 

efendimiz: ”Bu mes’elede sorulan, soran da daha âlim değildir. Kıyamet’in vakti, 

Allah’tan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir” dedi, ondan sonra Lokman 

31/34. âyetini tilâvet etti. Gelen adam arkasını dönüp gitti. Resulullah (sav) Onu 

çevirin diye emrettiysede izini bulamadılar. Hz. Peygamber o Cibril’di buyurdu, 

halka dinini öğretmek için geldi.415 

“Mefatihu’l Gayb” isimlemesine “Miftahu’l Gayb” da denir. Tefsiri Menâr’da 

Hud 11/6. âyetinin tefsirinde En’am 6/59’u “Âyetu Mefatihu’l Gayb” şeklinde 

isimlendirilerek kullanılmıştır. Bu âyetin tefsiri Lokman 31/34 “Âyetü 

Mugayyebâti’l Hamse” olduğunu Peygamberimizden öğrenmiş oluyoruz.416 

                                                 
412

م  َّلا ضمِ م وا ار   ْ باٍةم فِيم ظَُُما ِتم ا م حا َّلا َاُمها م وا م ياع  ْاٍةم إَِّلا را م وا ن  َِ قُطُم  َا م تاس  م وا  ۖ رمِ م  ال باح  م وا َا م فِيم ال بارِّ َاُمم  ياع  م وا  ۖ م هُوام م  َاُمها م إَِّلا م ياع  ي ِبم َّلا فا تُِحم ال غا َا همُ  ِعن دا وا

م  م يا بٍِسم إَِّلا َّلا ط ٍبم وا بِيٍنم ﴿را َُ ﴾٥٩فِيم ِكتا ٍبم   

Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. 

Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey 

yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz'da) olmasın.  

413 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III/1947 
414 Buhârî, İstiskâ, 29, Tevhid, 4 
415 Sahihi Buhar, I/59 
416 Tefsiri Menar, XII/13 
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101. Mevadia Âyeti “آية الموادعة”: ( Mü’minun 23/96)417 

Kur’an-ı Kerîm’de, bizim için olan yaklaşım tarzımımızı her kime karşı 

olursa olsun Mekarimi ahlak üzere, hüsnü mübâşeret olması gerektiğini öğütleyen bir 

âyettir ki ”Âyetü’l-Mevâdia” diye bilinir. 

Mevsuâtü’l-Kur’an’da “Âyeti Mevâdia” yı ayrı başlık halinde bize 

iletmiştir.418 Tefsirlerimizden Ebu Hayyan’ın, Bahru’l Muhıt’inde, Maide 5/101 ‘de 

ise Âyeti Mevâdia tesmiyesi ile kullanılmıştır.419 

 

102. Miras Âyeti “ آية الميراث”: (Nisa 4/11)420 

Miras: Vefat eden kimsenin geride bıraktığı mallarda hakkı olan şahıslar ile 

her birinin payını ve bu paylarla ilgili hesap şekillerini gösteren hükümler ve 

kaidelere denir. İslâm hukukunda bu ferâiz başlığı altında incelenmektedir. Ölünün 

geride bırakmış olduğu ve taksime konu olan maddî değere terike; mirasta hak sahibi 

olana vâris; vefat edip mal bırakana mûris denir. Miras, ferâiz manasına kullanıldığı 

gibi, terike, vâris olmak anlamlarına da kullanılmaktadır. 

Nisa 4/11. âyet; “Miras-Âyeti” olarak isimlendirilirken bir sonraki on ikinci 

âyetle beraber “Miras-Âyetleri” şeklinde anıldığı da olmuştur.  آية املرياث “Miras Âyeti” 

ibâresine, Bakara 2/180. âyetinin tefsirinde rastlamaktayız. 

                                                 
417

م ﴿٩٦﴾  َاُمم بِما م ياِصفُونا ُنم ااع  م ناح 
يِّئاةاَۜ ُنم السا سا م ااح  يم ِهيا م بِ لات  فاع   اِد 

Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. 

418 Abdü’l Mun‘im, Mevsuâtu’l Kur’an, s.61 
419 Ebu Hayyan, Bahru’l Muhit, IV/41 
420

م  اها  م فَا اِحدام ةً م وا م كا نا ْ  إِن  م وا  ۖ كام م  م تارا َا  م  م ثَُُثا  اهُنا م فَا م اث ناتاي ِن قا م فاو  م نِسا ًء م ُكنا م فاإِن   ۖ ُن ثاياي نمِ م   ْ م ا ظِّ م حا ث ُل َِ م  ِر كا م لَِذا  ۖ ِدُكم م م  َّلا م أاو  م فِي م الَاه َُ ُم َُ يُوِصي

فمُ  لادمٌ م النِّص  م لا َُم وا م كا نا م إِن  كا ما م تارا َِ ُدُسم  ن هُما م السُّ َِ اِحٍدم  م وا َُلِّ ي  َِم لِ اباوا ِْ م وا م لا َُم وام م ۖ  َُن  م يا م لام  م فاإِن  َِّ َِم الثَُّ ُُمُ ۖ  اهُم فاِِلُ ِرثا َُم أاباوا وا م لا َُم إِم م لاٌدم وا م كا نا م فاإِن  ةمٌ ۖ  وا خ 

ُدسمُ  َِّ َِم السُّ ي نمٍ م فاِِلُ م دا ِصياٍةم يُوِصيم بِها م أاو  ِدم وا م باع  ن  َِ م  م ناف ًع م ۖ  م  َُ ُبم لا ْ را م أا م أايُّهُم  ُرونا م تاد  م َّلا أاب نا ُؤُكم  م وا م آبا ُؤُكم  م الَاه َمِ م ۖ  نا َِ ةًم  م فاِريضا م إِنام م ۖ  م الَاه َام م ۖ  م كا نا

َِيًم م ﴿ َِيًم م حا ﴾١١عا  

Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. 

(Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir 

ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin 

altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir 

düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten 

ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu 

bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. 
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Tefsirlerde adı geçen âyetin miras taksiminden teferruatla bahseden Nisa 

4/11. âyet ile neshedilmiş olduğuna dair rivâyetlerde “Miras-Âyeti” ismi 

zikredilmektedir.421 Ayrıca Bakara 2/235 ve 240. âyetlerinde Nisa 4/11. âyet olan 

“Miras-Âyeti” ile mensuh olduğu ifadeleri tefsirlerde yer almaktadır.422 

 İbn Ömer, Rabi‘, Hasan el-Basri (Ö. 110/728) ve ‘İkrime (Ö. 105/723)’ye 

kadar uzanan rivâyetlerde “Miras-Âyeti” ifadesinin yer alması bu isimlendirmenin 

İslam’ın ilk dönemlerine kadar uzandığını göstermektedir.423 Bu isimle Beğavi’de 

Nisa 4/24. Âyette de kullanılmıştır.424 

Katade’den gelen bir rivâyette Nisa 4/11-12. âyetler آيتا املواريث şeklinde 

isimlendirilmektedir.425آية املواريث şeklinde kullanıma da rastlanılmaktadır. Zerkâninin, 

Menâhilu’l irfanın’da Bakara 2/180. âyetinin nâsih- mensuh konusunda  آيات املواريث 

ismi kullanılmıştır.426 

 

103. Misak Âyeti “ آية الميثاق”: (Araf 7/172)427 

Sözlükte “güvenmek, itimat etmek” manasındaki sika (vüsûk) veya “sağlam 

ve muhkem olmak” anlamına gelen vesâka kökünden türemiş bir isim olan mîsâk 

“kuvvetli ahid ve antlaşma” demektir. Dinî metinlerde “Allah ile peygamberler ve 

kullar arasında gerçekleşen antlaşma” anlamında kullanılmaktadır.428 

Bu âyette geçen “kâlû belâ ( evet Rabbimizsin)” söyleşisinin ne zaman 

yapıldığı konusunda üç görüş vardır: 

a)  Ezelde, insanların ruhları yaratılınca topluca böyle bir soru ve cevap vuku 

bulmuştur.  

                                                 
421 Taberî, Cami III/ 385  
422 Taberî, Câmi, V/252,254 
423 Taberî, Câmi‘, III/ 390-391 
424 Beğavi, II/194 
425 Taberî, Câmi, III, 391 
426 Zerkani, Menâhilu’l İrfan, I/235 
427

َام ِةم إِنا م  م ال قِيا  ما م تاقُولُوام ياو  م أان   ۖ نا م  ِهد  م شا  ۖ اىمٰ م  م ْا لُوام بَا  ۖ م م م  َُ بِّ م أالاس  ُْم بِرا َاٰىم أان فُِسِهم  م عا هُم  هادا أاش  م وا ياتاهُم  م ُذرِّ م ظُهُوِرِهم  ن  َِ م  ما م بانِيم آدا ن  َِ م  بُّكا م را ذا م أاخا إِذ  وا

م ﴿ ام غا فَِِينا ذا م هاٰ ن  ﴾١٧٢ُكنا م عا  

Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" 

demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. 

428 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXX/172 
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b)    Kişi ana rahmine düşüp ruh üflenince gerçekleşmiştir.  

c)  Kişi erginlik çağına ulaşıp sorumluluğu üstlenince.  Bu durum gösteriyor 

ki insanın yaratılışında Allah’ı bulabilecek bir yetenek ve tohum vardır. Onu 

geliştirmek insana düşmektedir.429 
Âyetin ismine gelince, tefsirde “Âyetü’l-Mîsak”biçiminde kullanılmıştır, 

Bukâi’nin, Nazmü’d Dürer Fi Tenasibi’l Âyati ve’s Süver’in Maide 5/9. tefsiri 

yaparken “Âyetü’l Mîsak” olarak isimlendirilmiş şekliyle mevcuttur.430 

 

104. Mubaya’ Âyeti ” آية المبايعة ”: (Fetih 48/10)431 

Mubeya‘ Âyeti’nin diğer ismi Rıdvan Âyeti’dir. Bu âyeti kerimenin konusu 

Kelam ile ilgilidir. Tefsiri Menar’da Nisa 4/142. âyetin tefsirinde “Âyetü’l Mubeya‘” 

isimlendirilmesi görülmektedir. 

Te’vil: Allah’ın el ve yüzünden söz eden âyetler müteşâbih sayılır. Bunlara 

açık anlamından çıkarılıp, muhtemel bulunduğu uygun anlam verilmesine “te’vil” 

denir. Buna göre yukarıdaki âyette”Allah’ın eli” Allah’ın kudreti, ”Allah’ın iki eli de 

açıktır”(Mâide, 5/64) âyeti”Allah’ın lütuf ve keremi”,”Râhman olan Allah Arş’ın 

üzerine istivâ etmiştir”(Tâhâ, 20/5) âyetindeki “istivâ(oturma) sözcüğü de istilâ 

(hâkimiyet) diye te’vil edilmişti. Bütün bunlar Allah’ı sonradan yaratılanlara 

benzetmekten tenzih etmek esasına dayanır. Çünkü “O’nun benzeri hiçbir şey 

yoktur”(Şûrâ, 42/11) âyeti böyle bir tefsiri gerekli kılmaktadır.432 
“Âyetü’l-Mubeya’” İsimlendirilmesinin yapıldığı tefsirlerin biriside; 

Bukâi’nin “Nazmu’d Dürer Fi Tenâsubi’l Âyâti ve’s Süver” Mümtehine 60/11’ de 

geçmektedir.433 

 

                                                 
429 Elmalılı M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV/2328-2331 
430 Burhaneddin Ebi’l Hasen İbrahim b. Ömer el-Bukâi, Nazmü’d Dürer Fi Tenasibi’l Âyâtî Ve’s 

Süver, Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Kahire 1969, VI/46 
431

تِي َِم  يُؤ  َام ي  َمُ الَاه َام فاسا فاٰىم بِما م عا هادام عا م أاو  ن  َا م وا  ۖ َاٰىم ناف ِس َمِ م  َُ ُُم عا م فاإِناما م يان  َا ُا م نا م فامام ن   ۖ م أاي ِديِهم م م  قا م الَاه َام ياُدم الَاه َِم فاو  م إِناما م يُبا يُِعونا م يُبا يُِعوناكا م الاِذينا إِنا

ِظيًم م ﴿ ًرام عا ﴾١٠أاج   

Sana bî‘at edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği 

sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir 

mükâfat verecektir.  

432 Hamdi Dönüren, Sonsuz Mucize Kur’an, II/816 
433 Bukâi’nin “Nazmu’d Dürer Fi Tenâsubi’l Âyâti ve’s Süver, XIX/527 
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105. Mugayyebati Hamse Âyeti ” آية  مغيبات الخمسة ” : (Lokman 

31/34)434 

Mücâhid ve İkrime (Ö. 105/723)’nin belirttiğine göre “ Bâ’dıye ehlinden biri 

Hz. Peygamber’e gelerek: Ey Muhammed bana kıyametin ne zaman kopacağını 

haber ver? Ülkemizde kıtlık var, beni yağmurun ne zaman yağacağından haberdar et? 

Karım gebe, bana ne doğuracağını haber ver. Bugün ne kazandığımı biliyorum. Bana 

yarın ne kazanacağımı söyle? Nerde doğduğumu biliyorum. Bana nerede öleceğimi 

haber et? ” dedi. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.435 
"Ümmü’l-mü’minin Âişe-i Sıddîka radiya’llâhu anhâ, İbn-i Cerîr-i Taberî (Ö. 

310/923)’nin rivâyetine göre diyor ki: Allah’tan başka her kim gaybı bileceğini 

söyleyorsa yalan söylemiş ve Allah’a büyük bir iftirâda bulunmuş olur. Zirâ sûre-i 

En’am’da Allahu Teâlâ’nın kendisi   اليعلم من ىف السموات و االرض الغيب اال اهلل =Semâvât ve 

arzda olanların hiçbiri gaybı bilemez. Yalnız Allah bilir.” buyuruyor. Yine Hak Teâlâ 

ve Tekaddes Hazretleri Kitâb-i Kerîminde: و عنده مفاتح الغيب اليعلمها اال هو = Gayb’ın 

anahtarları (ve hazîneleri) Zât-i Ecellü A’lâsı nezdindedir. Onları ondan başka hiçbir 

kimse bilemez.”  buyuruyor. Bu âyet-i kerimedeki “Mefâtih-i gayb” ‘in sûre-i 

Lokmân’ın sonundaki âyet-i kerimesiyle müfesser olduğunu bu hadîs-i Nebevî 

sarâhaten gösteriyor. Binâenaleyh mevzû-i bahsolan şu beş şeyi bilmek hiçbir 

kimsenin tama’ edebileceği husûsattan değildir ve İmâm-ı Kurtubî’nin dediği gibi – 

muhbir ani’llah olan Peygamber (sav)’e isnâd etmeksizin bu beş şeyden birini 

biliyorum da’vâsına her kim düşerse da’vâsında kâzipdir. Çünkü “ilm-i gayb” 

Allah’a mahsustur.436 

 

 

 

 

                                                 
434

ٍضم  م أار  م بِأايِّ ِريم ناف ٌس م تاد  َا  م وا  ۖ ًدام  ِسُبم غا  َ م تا ا َا ذا ِريم ناف ٌسم  م تاد  َا  م وا  ۖ حا ممِ م  ار   ْ م ا م فِي َا  م  َاُم ياع  م وا ي  ُا م ال غا يُنازِّ َُ م وا ِة م السا عا َ ُم م ِع هُ م ِعن دا م الَاه َا إِنا

بِيٌرم ﴿م تاُموتمُ  َِيٌمم خا م الَاه َام عا م إِنا  ۖ٣٤﴾  

Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, 

rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. 

Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır. 

435 Vâhidi, Esbabu’l Nüzul, s.199 
436 Sahihi Buharî, III/307,308 
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106. Muhabbet Âyeti ” آية المحبة ”: ( Âl-i İmran 3/31)437 

Allah’ı sevdiğini iddia ettiği halde Hz. Muhammed’in yolunda olmayan kişi 

her sözünde ve halinde Hz. Muhammed’in yolunda ve O’nun getirdiği hak dine 

uymadığı sûrece bu davasında yalancıdır. Nitekim sahih bir hadiste Resulullah(sav) 

şöyle buyurur: “Bizim emrimiz bulunmayan bir işi işleyenin ameli merduddur.” 

Bunun içindir ki “ Muhabbet-Âyeti”  bunu açıklıyor. 

Bilge kişilerin: ”Mühim olan senin sevmen değil, sevilmendir” dediği gibi 

Allah’ın sizi sevmesi daha mühim ve önemlidir. 

Hasan el-Basri (Ö. 110/728): Peygamberimiz(sav) zamanında bir takım 

kimseler; Biz gerçekten Rabbimizi çok seviyoruz, demişlerdi. Bu “ Muhabbet-Âyeti” 

nazil oldu.438Tefsiri Menâr’da, Nisa 4/69.  “ Muhabbet-Âyetini” taat ve Resulullah’ın 

sünnetine tâbi olmayı gerektirir şeklinde açıklamıştır. Burada “Muhabbet âyeti” 

ismini bulmak mümkündür.  

 

107. Muhafaza Âyeti ” آية المحافظة ”: (Bakara 2/238)439 

 “Âyetü’l-Muhafaza” ismi tefsirlerde çok geçen âyet isimlerinden değildir. 

Aynı şekilde içerik olarakta bu âyetimize “Âyetü’s-Salati’l Vusta” da denir. 

Namazlarımızın muhafazasını bizlere teşvik etmektedir. Bu âyetimizin 

isimlendirilmiş olarak el-Bukâ’i’nin Bakara 2/238. âyetini Nazmü’d Dürer fi 

Tenâsubi’l Âyati ve’s Süver adlı tefsirinde görmemiz mümkündür.440 

 

 

 

                                                 
437

يٌمم ﴿٣١﴾  فُوٌرم رام ح  مُ غا
للاًّٰ م وا م َۜ َُ م ُذنُوبا م  َُ م لا فِر  ياغ  مُ وا

َُُمم للاًّٰ بِب  يم يُح  ام فا تابُِعون 
م للاًّٰ م تُِحبُّونا م ُكن تُم  م اِن   ُْل 

De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü 

Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

438 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, IV/1228 
439

وام لَِاه َِم ْا نِتِينام ﴿٢٣٨﴾  َُ ُْو طاٰىم وا ِةم ال ُوس  َلا الصا اِتم وا َاوا َاىم الصا  حا فِظُوام عا

Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun.  

440 Bukâi’nin “Nazmu’d Dürer Fi Tenâsubi’l Âyâti ve’s Süver, III/370 
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108. Muharabe Âyeti ” آية المحاربة ”: (Maide 5/33)441 

Âyetu’l-Muharabe, Âyetu’l-Harabe, Âyetu’l-Muharibin gibi isimlerle 

isimlendirilmiştir. Âyette geçen   حياربون   kelimesinden bu isimler konulmuştur. 

“Âyetu’l-Muharibin” isimlendirilmesinin kullanıldığı da kaynaklarda 

görülmektedir.442Taberî (Ö. 310/923)de geçtiği gibi bu ismi Resulullah(sav) de 

kullanmıştır. 

Zeyd b. Habib ‘den rivâyet olunmuştur: “Abdu’l Melik b. Mervan Enes’e 

yazarak bu âyeti sormuştu. Enes de ona cevap yazarak, bu âyeti kerimenin Ureyne 

kabilesinden olan ve İslam dininden irtidat eden bazı kimseler hakkında Maide 5/33 

 nazil olduğunu bildirmiştir. Bu kimseler bir çobanı öldürüp gözlerini آية احملاربة

oymuşlardı ve develeri sürüp götürmüşlerdi.443 “Âyetü’l-Muharibe” isminin Taberî 

(Ö. 310/923)’nin yanısıra başka tefsirlerimizde de kullanıldığını görmekteyiz. 

Örneğin; İbn Kesir (Ö. 774/1372), Maide 5/33; Kurtubî, Nur 24/5444. 

 

 

 

                                                 
441

ام  م يُن فاو  ٍفم أاو  م خمِ َلا ن  َِ م  ُجَُهُم  أار  م وا م أاي ِديِهم  م تُقاطاعا َابُوام أاو  م يُصا ُوام أاو  م يُقاتَا ِضم فاسا ًدام أان  ار   ْ م فِيم ا نا و  عا ياس  ُسولا َمُ وا را م الَاه َام وا م يُحا ِربُونا اُءم الاِذينا زا إِناما م جا

ضمِ  ار   ْ م ا نا ن يا م َِ ٌيم فِيم الدُّ م ِخز  م لاهُم  لِكا
م ذاٰ ِظيٌمم ﴿م ۖ  اٌبم عا ذا ِةم عا ِخرا م فِيم اْل  لاهُم  م وا  ۖ٣٣﴾  

Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak 

öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden 

sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.  

442 Taberî, Cami‘, X/ 264 
443 Taberî, Cami’, VI /208  
444 Kurtubî, XII/181 
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109. Muharremât Âyeti ” آية المحرمات “: (Nisa 4/23)445 

Muharremât :  "yasaklananlar" anlamına gelen, terim olarak, genelde haram 

kılınan, yasaklanan şeylere, özelde ise, evlenilmesi haram olan kadınlara denir. 

Hz. Peygamber Zeyd b Harise’nin boşadığı eşiyle evlenince, Kureyşliler bu 

konuda dedikodu yaptılar. Bunun üzerine; Ahzab 33/4, 27, 40. âyetler indi. Ayrıca 

Nisa 4/23. âyette   ِْمْن َأْصاَلِبُكم  lafzı, oğlunun hanımının haram kılınmasını 

kayıtlamaktadır. Buradan anlıyoruz ki oğul öz olursa nikâh haramdır. Öz değilse 

babanın evlatlığının kızıyla evlenmesi haram değildir, Zeyd b. Harise’nin hanımı ile 

Peygamberimiz evlenmiştir.446 

“Âyetü’l-Muharremât” İsimlemesini çağdaş tefsirlerde kullanımı yoğun 

olmakla birlikte,  Beğavi’nin tefsirinde Nisa 4/23. âyetinde muharremâtı on dört 

sınıfa; bunların yedisini sebebe, yedisini nesebe bağlamıştır. Bu izahatlarını 

açıklarken “Âyetü’l-Muharremât” ismini kullanmıştır.447 

 

110. Musâbera Âyeti ”آية المصابرة ”:  (Enfal 8/65)448 

İshak b. Rahavey müsnedinde tahric etmiştir ki, İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan 

rivâyet etmiştir ki: Allah(c.c), mü’minlere, bire karşı on kişiyle savaşmalarını farz 

kılınca, bu onlara ağır, zor geldi. Bunun üzerine Allah Teâlâ ...اآلن خفف اهلل âyeti 

                                                 
445

م  مَِ نا م  م  َُ اتُم  وا أاخا م وا م  َُ نا ع  ضا م أار  تِي م الَلا ُم َُ ها تُ َا أُ م وا ُخ  ِْ  ْ م ا بانا ُت م وا خِ
ا  ْ م ا بانا ُت م وا م  َُ تُ خا َّلا م وا َُم  ما تُ عا م وا م  َُ اتُ وا أاخا م وا م  َُ بانا تُ م وا م  َُ ها تُ َا م أُ م  َُ َاي  م عا َا ْ  ُحرِّ

م بِِهنام  َ تُم  خا تِيم دا ُمم الَلا َُ م نِسا ئِ ن  َِ م  تِيم فِيم ُحُجوِرُكم  ُمم الَلا َُ با ئِبُ را م وا م  َُ ها ُتم نِسا ئِ َا أُ ِةم وا ضا عا م جمُ م الرا م فاَلا م بِِهنا َ تُم  خا َُونُوام دا م تا م لام  ئُِلم فاإِن  َلا حا م وا َُم  َاي  م عا نا حا

أان م  م وا م  َُ بِ َلا م أاص  ن  َِ م  ُمم الاِذينا َُ َافام م أاب نا ئِ م سا َا م ْاد  م  تاي ِنم إَِّلا ُخ   ْ م ا ُعوام باي نا ما ِحيًم م ﴿م تاج  فُوًرام را م غا م الَاه َام كا نا م إِنا  ۖ٢٣﴾  

Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 

teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kızkardeşleriniz, 

karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey 

kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- , öz 

oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden 

yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

446 Suyutî, Lubâbu’n Nukul fi Esbâbi’n Nüzul, s. 86 
447 Beğavî, II/188 
448

م  م الاِذينا نا َِ َِبُوام أال فً م  َِ ئاةمٌ ياغ  م  م  َُ ن  َِ م  َُن  م يا إِن  م وا  ۖ َِ ئاتاي نمِ م  َِبُوام  م ياغ  م صا بُِرونا ُرونا م ِعش  َُم  ن  َِ م  َُن  م يا م إِن   ۖ َاىم ال قِتا  َمِ م  م عا نِينا َِ ِضم ال ُمؤ  رِّ م حا يا م أايُّها م النابِيُّ

م ﴿ م ياف قاهُونا ٌمم َّلا م ْاو  اناهُم  فاُروام بِأ ﴾٦٥كا  

Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye 

galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. 

Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.  
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kerimesini inzal buyurarak, onlardan bu güçlüğü kaldırdı ve bire karşı onu, bire karşı 

ikiye kadar indirdi.449 

“Âyetü’l-Musâbera” âyeti bir sonraki âyet Enfal 8/66 ile nesh olundu diye 

ihtilaf edilmiştir. Eş-Şınkîti tefsirinde, Nahl 16/101. âyetinin tefsirinde, Neshi üç 

kısımda değerlendirirken; Hükmü nesh, tilaveti bâki olanlar arasında “Âyetü’l 

Musâbera”yı saymıştır, bu şekilde bilgilendirme yaparken, âyet ismini 

kullanmıştır.450 

 

111. Mübahele Âyeti ” آية المباهلة “: (Âl-i İmran 3/61)451 

Mübahele; kelime manası, ”karşılıklı olarak, Allah’ın lanet, gazap ve 

belasının yalan söyleyen tarafa olması için lanetleşmek “ demektir. 

İslam tarihinde Necran ehli Hiristiyanları ile Resulullah(sav) efendimizin aile 

efradı arasında yapılması Allah’ın emriyle peygamberimiz tarafından teklif edilmiş 

ve Resul-i Ekrem, Ehli Beyt’ini getirerek buna icabetmiş, fakat Necran Hiristiyanları 

bundan kaçmışlardır.452 

Mübahele âyeti; ibtihal âyeti veya İsa âyeti diye de isimlendirilmiştir. İbn 

Kesir (Ö. 774/1372), Âl-i İmran 3/1 ‘de sûrenin hemen girişinde “Âyetü’l-

Mübâhele” şeklindeki ismiyle kullanmıştır. Birçok tefsirde de bu isimle 

kullanılmıştır.453 

 

 

 

 

 

 

                                                 
449 Suyutî, Lubâbu’n Nukul fi Esbâbi’n Nüzul, s.161 
450 Eş-Şınkîti, Advau’l Beyan, III/438 
451

م  نا ْا م لاع  ل  عا م فانام ج  م نام ب تاِهل  م ثُما م  َُ أان فُسا نا م وا أان فُسا م وا ُكم  نِسا ءا نام  م وا نِسا ءا م وا ُكم  أاب نا ءا نا م وا ُعم أاب نا ءا ام ناد  م تاعا لاو  َ ِمم فاقُل  م ال ِع نا َِ م  كا َا م جا ءا ِدم  م باع  ن  َِ م فِي َِم  كا م حا جا ن  فاما

َا ِذبِينام  َاىم ال  ﴾٦١﴿الَاه َِم عا  

Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki: "Gelin, 

oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra 

gönülden dua edelim de, Allah'ın lanetini (aramızdan) yalan söyleyenlerin üstüne atalım.” 

452 İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur’an, s. 408,409, Çağrı Yayınları, İstanbul b.t.y 
453 İbn Kesir, I/513 
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112. Müdayenât Âyeti ” آية المداينات “: (Bakara 2/282)454 

 “Âyetü’l Müdayenât” diğer ismi “Âyetü’d Deyn” dir. (bkz. “Deyn Âyetine”) 

 

113. Mülâane Âyeti ” آية المالعنة “: (Nur 24/6-7)455 

Kelime anlamı itibariyle “karşılıklı lanetleşme” anlamına gelen “Mula‘ane” 

ve “Li‘an” kelimeleri ile Nur 24/6-9. âyetler isimlendirilmektedir. Bu isimlendirme “ 

=  ََ “ Nur 24/7. âyette yer alan ” َواخْلَاِمَسُة أَنَّ َلْعَنَت اللَّـِه َعَلْيِه لعنة  ” kelimesinin kökünün 

müşareket (karşılıklı eylem) bildiren mufaale babında mastarıdır. İbn ‘Abbas’tan 

gelen bir rivâyette, Hilal b. Umeyye karısı hakkında zina suçlamasında bulununca 

                                                 
454

م   ۖ َاما َمُ الَاه َُم م  ما م عا م كا تُم با  َ م يا م كا تٌِبم أان  با
م ياأ  َّلا م وا  ۖ د  َمِ م  م كا تٌِبم بِ ل عا م  َُ م باي نا تُب   َ ل يا م وا  ۖ تُبُوهُم م  ىم فا ك  ًمًّ َُسا ٍلم  ي ٍنم إِلاىمٰ م أاجا م بِدا ايان تُم  ام تادا نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ي ئً  ن  َُم شا َِ م  س  م ياب خا َّلا با َُم وا ل ياتاِقم الَاه َام را م وا قُّ َاي  َِم ال حا َِِلم الاِذيم عا ل يُم  م وا تُب   َ َ يا م فاإِم م فا ِعيفً م أاو م ۖ  م ضا فِيهً م أاو  م سا قُّ َاي  َِم ال حا م الاِذيم عا م كا نا م ن  م يُِملا تاِطيُعم أان  م ياس  م َّلا

د  َمِ  م بِ ل عا لِيُّ َُ م وا َِل  َ يُم  م فا َُم م م هُوا م ِرجا لِ ن  َِ ي ِنم  ِهيدا ِهُدوام شا تاش  اس  م وا نام م ۖ  و  ضا م تار  مان  َِ أاتا ِنم  را  َ ا ُجٌلم وا ُجَاي ِنم فارا َُونا م را م يا م لام  م فاإِن  اِءم أان م م ۖ  هادا م الشُّ نا م َِ م تاِضلا

اهُمام  دا م إِح  را كِّ اهُما م فاتُذا دا  إِح 

ىمٰ  را ُخ   ْ م ا م ُدُعوام ا َا  م  ا م إِذا اُء هادا م الشُّ با
م ياأ  َّلا م وا َ َِمِ م ۖ  م أاجا م إِلاٰى بِيًرا م كا م أاو  ِغيًرا م صا تُبُوهُ  َ م تا م أان  وا َُ أا م تاس  َّلا م وا م لَِشام م ۖ  ُم ْ وا أا م وا م الَاه َِ م ِعن دا طُ ْ سا م أا م  َُ لِ

م ذاٰ ةمِ ۖ  م ها دا

تا بُوا م تار  ناٰىم أاَّلا أاد  تُبُوها م وا  َ م تا م ُجنا ٌحم أاَّلا م  َُ َاي  م عا اي سا م فَا م  َُ ةًم تُِديُروناها م باي نا ةًم حا ِضرا م تِجا را َُونا م تا م أان  م إَِّلا تُم م م ۖ  ام تابا ياع  ِهُدوام إِذا أاش  م وا م وام م ۖ  م كا تٌِبم ۖ  م يُضا را َّلا

ِهيدمٌ  م شا َّلا َُوام فاإِنا َُم م وا م تاف عا إِن  م وا م م م ۖ  َُ اتاقُوام الَاه َام م فُُسوٌقم بِ م وا ُمم الَاه َُم م ۖ  َُ َُِّم يُعا م وا َِيٌمم ﴿م ۖ  ٍءم عا م شاي  َُلِّ الَاه َمُ بِ م وا  ۖ٢٨٢﴾  

Ey iman edenler! Belli bir sûre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı 

adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu 

gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup 

sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen veya 

zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine 

güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri 

unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) 

kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu sûresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında 

adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, 

aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah 

yoktur. Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer 

aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah 

size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.  

455
م  سام ةُم أانا َِ ال خا  م ﴿٦﴾م وا م الصا ِدِْينا م إِنا َُم لاِمنا ۙۖ ها دام اٍتم بِ لَاه َمِ م  باُعم شا م أار  ِدِهم  ةُم أاحا ها دا م فاشا م أان فُُسهُم  اُءم إَِّلا م ُشهادا م لاهُم  َُن  م يا لام  م وا هُم  اجا وا م أاز  َُونا م يار  الاِذينا وا

م ﴿ َا ِذبِينا م ال  نا َِ م  م كا نا َاي  َِم إِن  م الَاه َِم عا نا ْا ﴾٧لاع   

Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin 

şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik 

etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade 

etmesiyle yerine gelir. 
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Nur 24/4. âyet gereğince dört şahit getiremediği için cezalandırılacağı kendisine 

ifade edilince O: “Allah bundan daha adildir (daha adil bir hüküm verecektir).” 

Diyerek yeni bir hüküm beklediğini bildirdi. Rivâyette ifade edildiğine göre, bu olay 

üzerine kadın ve kocasının, dörder defa kendilerinin doğru söylediklerine dair yemin 

etmelerinin ardından beşincide, eğer yalan söylüyorlar ise Allah’ın lanetinin kendi 

üzerlerine olmasını temenni eden cümleler söylemelerini isteyen ibareler ile son 

bulan (Nur 24/6-9) âyetler nazil olmuştur. 

Taberî (Ö. 310/923); Camiu’l Beyan’da yukarıda ki İbn Abbas (Ö. 68/687)’ın 

rivâyetini zikrettikten sonra Nur 24/6.âyeti kerimesini “Âyetü’l Mulâane”şeklinde 

isimlendirilmiş ibareyi kullanmıştır. Aynı ismi, İbn Kesir (Ö. 774/1372) Mümtehine 

60/ 12. de “Âyetü’l-Mulâane” şeklinde bahsedilmiştir. 456 “Âyetü’l-Mulâane” 

isminin Muradifi “Âyetü’l-Liân” dır. 

 

114. Münâfıkin Âyeti ” آية المنافقين “: ( Tevbe 9/80)457 

Münafık kelimesi kaybolmak, eksilmek, geçmek ve tükenmek anlamındaki 

"n-f-k" kökünden türemiştir. Din ıstılahında, kalbi ile inanmadığı halde dili ile 

inandığını söyleyerek mü’min görünen kimseye denir.458 Münafığın bu davranışına 

da nifak denir. Yüce Allah Kur’an’da münafıkları şu şekilde anlatılmıştır: 

"İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe 

inandık" derler." (Bakara, 2/8)459 
“Âyetü’l-Münâfikın” de sözü edilen kişi münafıkların reisi Abdullah İbn 

Übey olup, ölüm hastalığına yakalanınca oğlu Abdullah, Hz. Peygamberden dua 

etmesini istedi. Abdullah samimi bir Müslümandı. Onun hatırını kırmadı ve babası 

için dua etti. Yukarıdaki âyet bununla ilgili olarak inmiştir. Abdullah İbn Ömer olayı 

şöyle anlatır: “ Abdullah İbn Übey vefat edince oğlu Abdullah Hz. Peygamber’e 

                                                 
456 İbn Kesir 4/430 
457

م  ما م ياه ِديم ال قاو  الَاه َمُ َّلا م وا  ۖ ُسولِ َمِ م  را فاُروام بِ لَاه َِم وا م كا اناهُم  م بِأ لِكا
م ذاٰ  ۖ م الَاه َمُ لاهُم م م  فِرا م يام غ  ان  ةمً فَا را َا م  ب ِعينا م سا م لاهُم  فِر  تاغ  م تاس  م إِن  م لاهُم  فِر  تاغ  م تاس  م َّلا م أاو  م لاهُم  فِر  تاغ  اس 

م ﴿ ﴾٨٠ال فا ِسقِينا  

Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (fark etmez.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, 

Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. 

Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.  

458 İsfahani, Müfredat, s. 504 
459 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.465 
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gelerek, babasına kefen yapılmak üzere gömleğini vermesini istedi. Resulullah (sav) 

gömleğini verdi. Sonra namazını kıldırmasını istedi. Allah’ın Resulü namaz için 

kalkınca, Ömer (r.a) giysisinden tutarak, “ Ey Allah’ın Resulü, Rabbin seni ona dua 

etmekten menetmiştir. Çünkü o münafıktır!” dedi. Resulullah buyurdu ki: “Allah 

beni (yukarıdaki âyeti okuyarak ) bu Âyetle muhayyer bıraktı. Ben onun hakkında 

yetmişten çok bağışlanma dileyeceğim.”. Sonra namazı kıldırdı. Arkasından da 9/84. 

âyet indi, bu gibi kişiler için cenaze namazı ve kabri başında ayakta durma 

yasaklandı. Hz. Ömer şunu eklemiştir: “ Resulullah (sav.) karşısındaki bu cür’etime 

şaştım. Allah ve Elçisi her şeyi daha iyi bilir.”460. İbn Abbas (Ö. 68/687)’a göre de 

Resulullah namazı kılmış, kısa sûre sonra yukarıdaki âyet inmiştir. 461 Tefsirleri 

incelememiz neticesinde bazı tefsirlerde “Âyetü’l-Münâfıkın” ismiyle başka âyete 

gönderme yapılmakla beraber Tevbe 9/80 âyeti ağır basmaktadır. Alusî; Ruhu’l 

Meani’de Tevbe 9/80. “Âyetü’l-Münâfıkın” ismiyle kullanılmıştır. Bu âyetteki 

yetmiş rakamını tahdid için değil, teksir için söylemiştir. Kurtubî, el-Câmiu li-

Ahkami’l Kur’an, Ahzab 33/60.462 tefsirinde bu “Âyetü’l-Münâfıkın” isimlemesine 

yer vermiştir. 

 

115. Müt’a Âyeti ” آية المتعة “: (Nisa 4/24)463 

Müt’a kendisinden faydalanılan şey anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise 

boşanma veya evliliğin feshinden sonra kocanın, kadına verdiği elbise ve benzeri 

hediyeye verilen addır. Ayrıca bir ücret karşılığı, belirli bir sûre için yapılan nikâha 

da müt'a denmektedir.464 Zifaftan sonra meydana gelen boşanmalarda, mehir 

                                                 
460 Buhârî, Tefsir, 9/12 
461 Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı, I/338 
462 Kurtubî, XIV/193 
463

م فاما م  يناَۜ سا فِح  َُ ي رام م  م غا ينا ِصن  َُح  م  م  َُ الِ وا  َ ا م تاب تاُغوام بِ  م اان  م  َُ م ٰذلِ اءا رآٰ َا م وا م  م  َُ م لا اُِحلا م وا م ُۘ َُ َاي  مِ عا
م للاًّٰ م ِكتا با م   َُ م ااي ما نُ َا ْ  َا َا َا م  م  م النِّسآٰ ِءم اَِّلا نا َِ نا ُتم  صا ال ُمح  وا

م بام  ن  َِ م  م ب َِ  ي تُم  اضا يما م تارا م ف  م  َُ َاي  م عا م ُجنا حا َّلا م وا
ةًَۜ يضا م فار  هُنا م اُُجورا م فاٰ تُوهُنا ن هُنا َِ م  م ب َِ  تُم  تاع  تام  ام كا نام اس 

م للاًّٰ م اِنا ِةَۜ يضا ِدم ال فار  َ م م ع  يم مً حا  َ ﴾٢٤يم مً ﴿عا  

(Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize 

Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek 

şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikâhlanıp) 

faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, 

onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

464 İsfahani, Müfredat,”م-ت-ع md.” s. 464 
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belirlenip peşin olarak verilmemişse tamamının, belirlenmemişse mehr-i mislin 

kadına ödenmesi gerekir. Ancak zifaftan önce boşanma olursa, şâyet mehir 

belirlenmişse, belirlenen mehrin yarısı, mehir belirlenmemişse müt’a ödenmesi 

gerekir. Müt’a, elbise, başörtüsü, manto veya benzeri bir takım giyeceklerden oluşur. 

Zifaftan önce ve mehir belirlenmeksizin yapılan boşamanın dışındaki, boşanmalarda 

ise müt'a verilmesi müstehabtır. Müt'a nikâhı; bir ücret karşılığında, belirli bir sûre 

bir kadınla nikâhlanmaya denir. Bir kısım Şiî fakihin dışında, bütün İslâm bilginleri 

müt’a nikâhının haram olduğunda birlik etmişlerdir. Müt’a nikâhı ve belirli bir sûre 

için kıyılan nikâh batıldır. Mü'minûn sûresinin 6 ve 7. âyetlerinin nazil olması 

üzerine, müt'a nikâhı haram kılınmıştır. İbn Abbas (Ö. 68/687), şöyle anlatmaktadır: 

"İslâm'ın evvelinde müt'a vardı. Kişi, tanımadığı bir beldeye gelince, oradan yerli bir 

kadınla, kalacağını tahmin ettiği müddet kadar nikâh yapardı. Kadın, böylece onun 

eşyasını muhafaza eder, gerekli işlerini görürdü. Bu hal, "Onlar namuslarını korurlar. 

Ancak hanımlarına ve cariyelerine karşı müstesna, bunlarla olan yakınlıklarından 

dolayı kınanmazlar." (Mü'minûn, 6) meâlindeki âyet nazil oluncaya kadar devam etti. 

(Bu âyet gelince müt’a haram ilân edildi.)" Ayrıca Hz. Ali, "Resulullah aleyhissalâtu 

vesselâm, Hayber Gazvesi günü, kadınlarla müt'a nikâhını, eşek eti yenmesini haram 

kıldı." demiştir.465 Hz. Ömer hilafeti döneminde müt'a nikâhını zina kabul ederek, 

yasaklamıştır.466 

Nisaburî, Bakara 4/24. âyette, nikâhta yapılan müt’a hakkında bahsetmiştir. 

Bu açıklamaları yaparken “Âyetü’l-Müt’a” adlandırmasını kullanmıştır. 

 

116. Nâr Âyeti “آية النار”: (Zümer 39/71)467 

Nâr: Sözlükte “ışıklı ve aydınlık olmak” anlamındaki nevr kökünden türemiş 

bir isimdir. Râgıb el-İsfahânî nârın gözle görülen alev, mutlak manada ısı, cehennem 

                                                 
465 Buharî (Ö. 256/870), Megazi, 38 
466Dini Kavramlar Sözlüğü, s.475 
467

م  م  َُ بِّ م امٰ يا ِتم را م  َُ َاي  م عا م يات َُونا م  َُ ن  َِ م  م ُرُسٌل م  َُ م ياأ تِ م االام  ناتُههآٰ  زا م خا م لاهُم  ْا  َا م وا م ااب وام ابُها  م فُتِحا ْ  ها 
م جآٰ ُؤ۫ ا ىم اِذا

ٰٓ تًّٰ م حا
راًَۜ َا م ُز هاناما م اِٰلىم جا وا فاُرٰٓ م كا ينا م الاذ  يقا س  وا

م ﴿ ينا َا فِر  َاىم ال  اِبم عا ذا ةمُ ال عا َِما م كا قا ْ  م حا َِن  ٰل ىم وا
َٰ م ْا لُوام با اَۜ م ٰهذا م  َُ َِ م ياو  م لِقآٰ ءا م  َُ يُن ِذُرونا ﴾٧١وا  

İnkâr edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve 

cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu 

gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar da, "Evet geldi" derler. 

Fakat inkârcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. 
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ateşi ve savaş ateşi gibi kısımlara ayrıldığını belirtir ve bunlar için Kur’an’dan 

örnekler verir. 468 

Kâfirler, cehenneme vardıklarında, azabın çabuklaştırılması için kapıları 

hemen açılır ve son derece sert tabiatlı, güçlü kuvvetli zebanilerden ibaret 

cehennemin bekçileri onları azarlayarak ve suçlayarak derler ki: “Kendileriyle 

konuşabilesiniz ve onlardan Allah’ın şeriatlarını alasınız diye içinizden size 

Rabbinizin âyetlerini okuyan, size getirdiklerinin ve davet ettiklerinin sıhhatine 

delâlet eden burhânlar ve hüccetler koyan, bugüne kavuşacağınızı ihtar eden, bu 

günün kötülüğünden sizi sakındıran elçiler gelmedi mi?” Kâfirler de onlara: “Evet, 

bize geldiler ve bizi uyardılar, bizim aleyhimize hüccet ve burhânlar koydular. Fakat 

biz, bizim hakkımızda daha önceden yazılan ve haktan bâtıla dönüşümüz sebebiyle 

hak ettiğimiz mutsuzluk dolayısıyla onları yalanladık ve onlara muhalefet ettik.” 

derler.469 İbn Âşûr, tefsirinde Tevbe 9/112. âyetini “Âyetü’n Nâr” ismiyle 

kullanmıştır.470 

 

117. Nasr Âyeti ”آية النصر ”: (Enfal 8/62)471 

 “Âyetü’n-Nasr” adlandırmasını birkaç tefsirde görmemiz mümkündür. 

Örneğin, İbn Âşur, Al-i İmran 3/161. âyete “Âyetü’n-Nasr” ve “Âyetü’l Ğulül” 

isimlerini kullanmıştır.472 

Enfal 8/62. âyeti kerimede Hz. Allah(c.c), Peygamberine yeteceğini her daim 

onu kendi himayesi ile kuşatacağını bildirmiştir.  Bunun yanında onu Mü’min kulları 

ile destekleyeceğini de ifade etmiştir. Burada İbn Kayyım, ”Yeter” ile” destek” 

kelimelerinin farkının kavranması noktasında ince bir konuya temas etmiştir. Çünkü 

Allah’ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O kendine yeter. Hz. Peygamberin zaferlerinde 

                                                 
468 el-Müfredât, “nvr” md. s.827   
469 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, XIII/6955 
470 İbn Âşur, et-Tahriru ve’t-Tenvir, XI/42 
471

م ﴿٦٢﴾  يناۙ ن  َِ بِ ل ُمؤ  م وا ِره  م بِناص  يم ااياداكا م الاهذٰٓ  م هُوا َُۜ
م للاًّٰ باكا س  م حا م فا ِنا ُعوكا دا م ياخ  وام اان  يُدٰٓ م يُر  اِن   وا

Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve 

mü'minlerle destekleyen, 

472 İbn Âşur, et-Tahriru ve’t-Tenvir, IV/154 
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sahabe-i kiram, onunla birlikte olmuşlar ve i’lâyı kelimetullah’ yüceltmek için 

onunla birlikte cihat etmişlerdir.473 

 

118. Nazar âyeti ”آية النظر “: (Kalem 68/51-52)474 

Literatür taramasında Nazar âyeti isimli bir âyete rastlanmamıştır. Kalem 68/ 

51. âyeti ile ilgili bu kısmı, İsmail Hakkı Bursevî tefsirinde475 “Âyatü’ş Şifa” isimli 

âyetlerin açıklamasında bu konuyla ilgili geniş bilgiye yer vermiştir. Hasan Basri (Ö. 

 âyetini daima isabetü ayn olanlara okunduğunu beyan َوِإْن َيَكاُد الَِّذينَ  :(110/728

etmektedir. Hadisi Şerifte “nazar haktır” buyrulmuştur. Hz. Peygamber Hasaneyn’in 

üzerlerine daima bu âyeti okumuştur. Hz. Yakup, oğullarına nazar değmesine karşı 

şehre girerken ayrı kapılardan girmelerini buyurmuştur.476 

 

119. Necvâ Âyeti ”آية النجوى ”: (Mücadele 58/12-13)477 

İbn Abbas (Ö. 68/687)’dan (r.a) rivâyet olunmuştur. “ Müslümanlar Hz. 

Peygambere (sav) çok soru sormaya başlamışlardı. Öyle ki işi Hz. Peygamberi 

rahatsız edecek boyuta kadar götürdüler. Bu yüzden Allah(c.c), Peygamberini 

rahatlatmak istedi ve... يّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوليَا أَ   ” Âyetü’n-Necvâ” yı inzal buyurdu. 

                                                 
473 Âdem Bamba, Esmâu’l Kur’ani’l Kerim, s.379 
474

َ عا لاِمينام ﴿٥٢﴾  ٌرم لِ م ِذك  م إَِّلا َا م هُوا نُونمٌ ﴿٥١﴾م وا ج  م إِنا َمُ لاما ياقُولُونا م وا را ك  ِمُعوام الذِّ م لاما م سا م بِأاب صا ِرِهم  لِقُوناكا فاُروام لايُز  م كا َا ُدم الاِذينا م يا إِن   وا

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. 

(Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. ﴾51﴿ Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir 

öğüttür.  

475 BURSEVİ, İsmail Hakkı, Tefsiru Ruhu’l Beyan, Osman b. Matbaası, İstanbul 1928, X/129 

 
476 Çantay, Kur’an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, III/1080 
477

ِحيٌمم  فُم وٌرم را م الَاه َام غا م تاِجُدوام فاإِنا م لام  م فاإِن   ۖ أاط هارمُ م  م وا م  َُ ي ٌرم لا م خا لِكا
م ذاٰ  ۖ ْاةًم م  دا م صا اُكم  وا م ناج  م ياداي  وام باي نا َُ م فاقادِّ ُسو َا ي تُُمم الرا ام نا جا نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ْا تمٍ ١٢﴿ دا م صا اُكم  وا م ناج  ي  م يادا م باي نا وا َُ م تُقادِّ م أان  فاق تُم  م أاأاش  أاِطيم ﴾ م وا كا ةا م الزا آتُوا م وا ةا َلا م الصا ِيُموا م فاأْا م  َُ َاي  م عا م الَاه َُ تا با م وا َُوا م تاف عا م لام  م فاإِذ  م الَاه َام ۖ  ُعوا

ُسولا َُم  را الَاه َمُ م وا م وا م ﴿ۖ  َُونا ما بِيٌرم بِما م تاع  ﴾١٣خا  

Ey iman edenler! Peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir 

sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şâyet (sadaka verecek bir şey) 

bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.﴾12﴿ Baş başa konuşmanızdan 

önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık 

namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır 
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Bu âyeti kerime nazil olunca birçok kişi sabredip soru sormaktan vazgeçtiler. Bu 

durum üzerine Allah(c.c) ...  ُموا أََأْشَفْقُتْم أَْن تـَُقدِّ âyeti kerimesini inzal buyurarak, onlara 

güçlük çıkarmayıp, kolaylık ihsan etti. 478 Nisâburi tefsirinde Mücadele 58/1’de İbn 

Abbas (Ö. 68/687)’ın rivâyetini anlatmış, izahat yaparken Mücadele 58/12, 13. 

âyetlerinde  “Âyetü’n-Necvâ” şeklinde isimlendirilmiş olarak kullandığını 

görmekteyiz. Bu emir; Resulullah’a (sav) saygı gösterilmesini, fakirlere yardım 

edilmesini, sualde ifrata gidilmemesini, ihlas erbabıyla münafıkların, ahireti 

sevenlerle dünyaya tapanların meydana çıkması şeklindeki hikmetlerini 

kapsamaktadır.479 

Hz. Ali (r.a)’den rivâyet olunmuştur ki: “ ... يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتمُ    âyeti kerimesi 

nazil olduğu zaman, Hz. Peygamber bana: Ne dersin bir dinar iyi mi? diye sordu. 

“Buna güçleri yetmez dedim. O zaman Hz. Peygamber: Peki, yarım dinar nasıl? diye 

tekrar sordu. Ben: Buna da güçleri yetmez, dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

Öyleyse ne kadar olsun? dedi. Ben de: Bir arpa tanesi kadar altın dedim. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber: Sen pek zahid (kanaatkâr) birisin! buyurdu. Bunun üzerine 

bu âyet-i kerime nazil oldu. Böylece Allah benim yüzümden bu ümmetin yükünü 

hafifletti.”480 

Yine Hz. Ali (r.a)’den rivâyet olunmuştur ki: “Bu âyet-i kerime ile benden 

başkası amel etmemiştir. Benden sonra da kimse amel etmeyecektir. Bu âyet sadece 

günün belli bir vakti için geçerli kaldıktan sonra ”Âyetü’n Necvâ” ... ُموا  أََأْشَفْقُتْم أَْن تـَُقدِّ .. 

âyet-i kerimesiyle neshedilmiştir. Alusî, Mücadele 58/12.âyette bu isimde bir 

kullanım söz konusudur.481 

 

                                                 
478 Suyutî, Lubabu’n Nukul fi Esbâbi’n Nüzul, s. 327 
479 Beydâvi, II/476 

 
480 Suyutî, Lubabu’n Nukul fi Esbâbi’n Nüzul, s. 327 
481 Alusî, Ruhu’l Meani, XXVIII/31 
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120. Nefs Âyeti ”آية النفس ”: ( Yusuf 12/53)482 

Nefs: Çok kıymetli olmak, cimrilik etmek, haset etmek, nazar etmek, kadın 

âdet görmek, layık görmemek anlamlarındaki "n-f-s" kökünden türeyen bir 

kelimedir. Nefs (çoğulu, enfüs ve nüfus) sözlükte ruh, can, akıl, insanın şahsı, bir 

şeyin varlığı, zatı, içi, hakikati, beden; ceset, kan, azamet, izzet, kötü söz, bir şeyin 

cevheri, arzu ve istek demektir.483 İnsandaki nefsin mahiyeti hakkında ihtilaf 

edilmiştir. Nefsin, ruhani bir cevher ve gözle görülmeyen latif bir varlık olduğunu, 

nur ve ziyadan yaratıldığını söyleyenlerin yanında latif bir cisim, kan ve araz 

olduğunu söyleyenler de olmuştur.  İnsanın en büyük düşmanı nefsine (heva ve 

hevesine) uymasıdır."484 

“Suyutî’nin, el-İtkan’da marife-nekre konusunu işlerken bu âyet “Âyetü’n-

Nefs” şeklinde isimlenmiş olarak geçmektedir.485 

Tefsirlerde bu âyet “Âyetü’n-Nefs” olarak isimlendirilmiş bir şekilde 

müfessirler tarafından kullanılmıştır.  El- Bukâi, Casiye 45/1. Âyette , “Âyetü’n 

Nefs”ve “Âyetü’l Hiss” ‘i kullandığına şahit olmaktayız.486 

 

121. Nesh Âyeti ”  آية النسخ “: (Bakara 2/106)487 

Nesh, şer‘î bir hükmün daha sonra gelen şer‘î bir delille kaldırılması 

demektir. Sözlükte ortadan kaldırmak; nakletmek, beyan etmek manalarına gelen 

nesh488 kelimesi terim olarak şer‘î bir hükmün daha sonra gelen şer‘î bir delille 

kaldırılmasını anlamına gelir. Neshin söz konusu olduğu durumlarda, önceki hüküm 

mensûh diye, onu yürürlükten kaldıran yeni hüküm veya delil ise nâsih diye anılır.489 

                                                 
482

ِحيٌمم ﴿٥٣﴾  فُوٌرم را بِّيم غا م را م إِنا  ۖ بِّيم  م را ِحما َا م را م  وِءم إَِّلا ةمٌ بِ لسُّ َا را ا ْا م  م الناف سا م إِنا  ۖ ُئم ناف ِسيم  َا م أُبارِّ  وا

Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü 

emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" dedi. 

483 İsfahani, Müfredat, s. 503 
484 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.522 
485 Suyutî, İtkan, II/594 
486 El-Bukâi, Nazmü’d Dürer, XVIII/63 
487

ٍءم ْاِديٌرم ﴿١٠٦﴾  ي  م شا َاٰىم ُكلِّ م الَاه َام عا م أانا َام  م تاع  م أالام   ۖ ث َِها م  َِ م  ن ها م أاو  َِ ي ٍرم  ِتم بِخا
م نُن ِسها م ناأ  م آياٍةم أاو  ن  َِ م  خ  َا م نان سا  

Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine 

daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? 

488 İsfahani,” ن-س-خ md.” s. 492 
489 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXII/579 
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Neshi kabul eden âlimlerin tamamı Kur’an’ın Kur’an’ı, sünnetin sünneti 

neshedebileceğini kabul ederken Kur’an’ın sünneti veya sünnetin Kur’an’ı 

neshetmesinde görüş ayrılığı bulunmaktadır. Kur’an’ın açıklanmasını sünnetin en 

temel işlevi olarak gören İmam Şâfi (Ö. 204/819) başta olmak üzere bazı âlimler bu 

tür neshe karşı çıkarken, bir kısmı da Kur’an’ın sünneti neshetmesi yanında 

mütevâtir sünnetin de Kur’an’ı neshedebileceğini söylemişlerdir. Kur’an’ın sünneti 

neshetmesine kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe yönüne çevrilmesi (el-Bakara 

2/144)490 konusunda bir örnek ileri sürmektedirler. 

Erken dönem müfessirlerinden Ebu Bekr es Sicistâni, Tefsiru Kitabi Nüzhetü’l 

Kulub’da,  Bakara 2/106. âyetin tefsirini yaparken nesh meselesini anlatmış ve 

mensuhu üç kısma ayırmıştır:  

1. Hem nazmı hem hükmü neshedilenler 
2. Nazmı neshedilip hükmü bâki kalanlar  

3. Hükmü neshedilip nazmı bâki kalanlar. 

Tefsirlerde bu isimle yaygın olarak geçen bir âyettir. Örneğin; Nisaburî, Bakara 

2/142. âyetin tahlilinde nesh konusuna yer vermiş, özelde kıble tahvilini irdelemiştir. 

Neticede müfessirler ilgili âyeti (Bakara 2/106) “Âyetü’n Nesh” biçiminde 

kullanmıştır. Aynı şekilde, Alusî, Bakara 2/108. âyeti de bu isimle kullanmıştır.491 

 

122. Nesie Âyeti ”آية النسيء ”:  (Tevbe 9 /37)492 

Nesi’e:  “geciktirmek; çoğaltmak, arttırmak, ilâve etmek” manasındaki nes’ 

kökünden türeyen bir kelimedir.493 Kur’an-ı Kerîm’de, ayların sayısının on iki 

olduğu ve bunlardan dördünün haram sayıldığı belirtildikten sonra haram ayların 

helâl sayılmasıyla ilgili olup494 anlamı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

                                                 
490 Buhârî, “Tefsîr”, II/12,14 
491 Alusî, Ruhu’l Meani, I/335 
492

م   ۖ م الَاه َُم م  ما َا م حام را م الَاه َمُ فايُم ِحَُّوام  ما را َا م حا ةام  اِطئُوام ِعدا ًَ م لِيُوا ونا َمُ عا  َُ رِّ يُحا ًَ م وا فاُروام يُِحَُّونا َمُ عا  م كا م ب َِِم الاِذينا لُّ م يُضا  ۖ ف رمِ م  َُ ةمٌ فِيم ال  إِناما م الناِسيُءم ِزيا دا

م سمُ  م لاهُم  ما لِِهم م ُزيِّنا م ﴿م وُءم أاع  َا فِِرينا م ال  ما م ياه ِديم ال قاو  الَاه َمُ َّلا م وا  ۖ٣٧﴾  

Haram ayları ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir ki bununla inkâr edenler saptırılır. 

Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için 

Haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel 

gösterildi. Allah inkârcı toplumu doğru yola iletmez.  

493 İsfahani, Müfredat,”ن-س-ا md.” s. 492 
494 et-Tevbe 9/36-37 
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Bazı âlimler nesî’in “bir ayın haramlığının başka bir aya ertelenmesi” manasına 

geldiğini, bazıları ise haramlığı ertelenen veya aynı maksatla araya ilâve edilen ayın 

adı olduğunu söylemiştir. Kelime genel olarak haram aylarda savaşa izin verebilmek 

ve hac mevsimini sabitlemek için “kamerî takvimi şemsî takvime dönüştürüp ikisini 

eşitlemek” ve “bu işlem sırasında eklenen ay veya gün sayısı” anlamlarında 

kullanılmıştır. 
İslâm kaynaklarında, Araplar’ın zamanla haram ayların yerlerini değiştirmek 

veya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak amacıyla nesîe başvurdukları 

belirtilmektedir. Câhiliye devrinde yaygın olan yağmacılık ve kan davaları yüzünden 

Araplar sık sık savaşmak zorunda kalıyorlardı. Arka arkaya gelen üç haram ayda 

savaşmanın yasak olması onların hayatını zorlaştırıyor, bu sebeple haccın sonunda 

savaş yapmak isteyen kabileler muharrem ayının haramlığının ertelenmesini 

istiyorlardı.495 

Kurtubî, Tefsirinde Tevbe 9/2. âyette “Âyetü’n-Nesi’” olarak isimlendirilmiş 

bir şekilde kullanılmıştır.496 Kısaca ayların yerini değiştirme uygulaması olarak 

beyan edilmiştir. Bu olay 9. Hicret yılında yukarıdaki âyet ininceye kadar sürdü. O 

yıl, Hz. Ebû Bekr’in yönettiği hac da bir ay önce, yani gerçekte zilkade ayında 

yapılmıştı. Ertesi yıl, zilhicce ayı kendi yerinde iken, Allah’ın Resulü Veda Haccı’nı 

yapmış ve göklerin ve yerin yaratıldığı gündeki gibi ayların gerçek yerlerini 

bulduğunu açıklamıştır. 

 

123. Niam Âyeti ” آية النعم “: ( Nahl 16/18)497 

Niam sözlükte; mastar olarak “bolluk ve iyi hal içinde olmak”, isim olarak 

“maddî ve mânevî imkânlar” anlamına gelen nimet (na‘me) kelimesiyde 

açıklanmıştır.498 

Allah (c.c)‘ın, zahiri, batıni birçok ni’metleri mevcuttur. Bu sûrede dâhil 

Kur’anın birçok yerinde bu nimetleri dile getirmekte; dağlar, denizler, vadiler, 

                                                 
495 DİA; İslam Ansiklopedisi, XXXII/578 
496 Kurtubî, VIII/27 
497

ِحيٌمم ﴿١٨﴾  فُوٌرم را م الَاه َام لاغا م إِنا  ۖ ُصوها م  م تُح  ةام الَاه َِم َّلا ما وام نِع  م تاُعدُّ إِن   وا

Hâlbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, 

çok merhamet edendir. 

498 İbn Manzur, Lisanu’l Arab, “n’am” md, XIV 
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ekinler, yağmurlar... Hâsılı kâinatta olanlar, Mevlanın bize bahşettiği en büyük 

nimetlerden biri de insanın yaradılışı ile geldiği nokta ki o insanı en mükemmel 

şekilde yaratmış, donatmış ve bu insana semavât ve arzı hizmetine musahhar 

kılmıştır. Bahşedilmiş bu nimetleri ne saymamız mümkün, ne de şükrünü eda 

etmemiz mümkündür. Öyle ki bunca taksiratımıza, isyanımıza karşın yine bizlerden 

nimetlerini esirgemiyor. Katade; Nahl sûresinin diğer isminin “Sûret’ün Niam” 

olduğunu belirtmiştir. İbn Ebi Hatim (Ö. 327/939) tahric etmiştir.499 Âyetü’n-Nia‘m 

şeklinde isimli kullanım Esma’ül Kur’an isimli eserde mevcuttur.500 

 

124. Nur Âyeti ” آية النور “: ( Nur 24/35)501 

Nûr aydın ve ışıklı olmak manasındaki nevr kökünden türemiş bir isimdir. 

Aydınlık, ışık anlamına gelir. Ayrıca apaçık olan, nesne ve olayların mahiyetini 

ortaya koyup aydınlatan şeye de nur denir. Kelime Allah’a nisbet edildiğinde “nur 

kaynağı” veya sıfat olarak “nurlandıran, her şeyi aydınlatan” olarak açıklanır.502 

Kur’an-ı Kerîm’in yirmi dördüncü sûresi Nûr ismiyle anılmaktadır. Bunun 

sebebi 35. âyetinin, “Allah göklerin ve yerin nurudur” diye başlaması ve âyette nur 

kelimesinin iki defa daha zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmesidir. “Âyetü’n Nur” ‘da 

tesmiyesi, Kur’an-ı Kerîm’de isimli âyetlerin aynı isimli sûrelere de ad olduğunu 

görmekteyiz. Yani, sûrenin ismi de âyetin ismi de aynı “Nur” gibi. Örneklendirirsek; 

Cum’a, Duhan, Hac, Enfal, İsrâ, Talak, Tevbe, vb.  

Nur ismi, Allah Teâlâ’nın esmaü’l hüsnâsındandır. İbn Abbas (Ö. 

68/687)(r.a)’dan rivâyetle, bu âyetle ilgili” Allah, gökler ve yer ehlinin hidâyete 

                                                 
499 Kurtubî 10/61 
500 Âdem Bamba, Esma’ül Kur’ani’l Kerim, s: 380 
501

م  ن  َِ م  م يُوْاُد يٌّ م ُدرِّ كابمٌ  و  م كا أاناها  م كا ةُ جا جا م الزُّ  ۖ ةمٍ م  با ُحم فِيم ُزجا جا م ال ِمص   ۖ با حمٌ م  َِص  م  م فِيها  َا ٍة ِمش  م كا م نُوِرِه ثاُل َا م   ۖ ضمِ م  ار   ْ ا اِتم وا ما وا م السا م نُوُر الَاه َُ

م نا رمٌ  ساس  َُ م تام  م لام  لاو  م وا م يُِضيُء ي تُها  م زا َا ُد م يا بِياٍة ر  م غا َّلا م وا ِْياٍة ر  م شا م َّلا ي تُوناٍة م زا ٍة كا با را َُ م  ٍة را م نُورمٍ م شاجا َاٰى م عا م نُوٌر م ياشام م ۖ  ن  َا م  م لِنُوِرِه م ياه ِديم الَاه َُ م م  ءمُ ۖ   ۖ

م لَِنا سمِ  ثا  َا  َ ا  ْ ِرُبم الَاه َمُ ا ياض  م وام م وا َِيٌمم ﴿ۖ  ٍءم عا م شاي  َُلِّ ﴾٣٥الَاه َمُ بِ  

Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne 

doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah 

insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.  

502 El Müfredât, “nvr” md. s.826 



120 

 

erdiricisidir. Mücahid (Ö. 103/721) ve İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan,” Yıldızları, güneşi 

ve ayı ile ikisinde (göklerde ve yerde) işleri idare eden, düzenleyen O’dur.” 

Buharî (Ö. 256/870) ve Müslimin’in sahihlerinde İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan 

rivâyet edildiğine göre; Allah’ın Resulü (sav) gece kıyama durduğunda şöyle dua 

edermiş: Ey! Allah’ım, hamd sanadır. Gökleri, yerleri ve onlarda olanları ayakta 

tutan sensin. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlardakilerin nurusun. 

“Âyetü’n-Nur” isimlenmiş kullanımı çeşitli tefsirlerde mevcuttur. Kurtubî, 

Seyyid Tantavi’nin tefsirlerinde vardır. Nesh konularında işlenmiştir. Zamahşeri,   

Nur 24/31. âyette “Âyetü’n Nur” isimli kullanmıştır.503 “Âyetü’n Nur” isimli olarak 

yirmi iki tefsirde, elli beş defa geçmektedir. Bunun gibi kullanımı çok yaygın âyet 

isimlerimiz vardır. Örneğin; Âyetü’d Deyn, Âyetü’r Ribâ, Âyetü’l Vudu, Âyetü’s 

Sirkat, ...gibi. 

 

125. Rada‘ Âyeti ” آية الرضاع “: (Bakara 2/233)504 

Rada’ :Süt emme ve sütkardeşliği anlamlarına gelmektedir. Süt emen çocuğa 

râdı' veya radî'; sütanaya murdi'e denir. Hanefîlere göre, çocuğun emdiği sütün 

miktarının önemi yoktur; az veya çok olsun akrabalık meydana gelir. Süt akrabalığı, 

miras hakkı doğurmamakla birlikte, evlenme engeli olarak kabul edilir.505 

Süt hısımlığının oluşabilmesi için belirli şartların gerçekleşmesi gerekir. 

Hanefî ve Mâlikîler’e göre bir kadının sütünü -az veya çok- bir defa emmekle süt 

                                                 
503 Keşşaf, III/226 
504

م  م َّلا  ۖ ُروفمِ م  ع  م بِ ل ما تُهُنا وا ِكس  م وا ُْهُنا م لا َُم ِرز  لُوِد و  َاىم ال ما عا م وا  ۖ ةام م  ضا عا م الرا م يُتِما م أان  ادا م أارا ن  م لِما  ۖ َاي نمِ م  َِ لاي ِنم كا  و  م حا داهُنا َّلا م أاو  نا ِضع  اُتم يُر  الِدا ال وا وا

هام  عا م ُوس  َاُفم ناف ٌسم إَِّلا َا لاِدهمِ م  تُ م بِوا م لا َُ لُوٌد و  َا م  َّلا م وا لاِدها  م بِوا ةٌ الِدا م وا م تُضا را م َّلا لِكام م ۖ  م ذاٰ ث ُل َِ م  اِرِث َاىم ال وا عا م وا ن هُما م م ۖ  َِ اٍضم  م تارا ن  م عا م فِصا ًَّل ا ادا م أارا م فاإِن   ۖ

َاي ِهما  م عا م ُجنا حا تاشا ُوٍرم فاَلا م م وا م فاَلا ُكم  دا َّلا ِضُعوام أاو  تار  م تاس  م أان  تُم  د  م أارا إِن  م وا ُروفمِ ۖ  ع  م بِ ل ما َا م آتاي تُم  م  تُم  َام  ام سا م إِذا م  َُ َاي  م عا اتاقُوام الَاه َام م ُجنا حا م وا م ۖ  َاُموام أانا اع  م وا

م باِصيٌرم ﴿ َُونا ما ﴾٢٣٣الَاه َام بِما م تاع   

Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) 

yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve 

sorumluluk teklif edilmez. -Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın- (Baba 

ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak 

(iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir 

sütanneye) emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size 

bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla 

görendir. 

505 Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 542 
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hısımlığı oluşur. Farklı zamanlarda ve en az beş defa emme olmadan süt hısımlığının 

oluşmayacağı kanaatini taşıyan Şâfi (Ö. 204/819) ve Hanbelîler, bu görüşleri için beş 

defa emmenin evlilik engeli teşkil edeceğini ifade eden hadisi delil gösterirler.506 
“Âyetü’r-Rada’ “adlandırılması, Esmâü’l Kur’ani’l Kerim adlı eserde 

mevcuttur.507 

126. Rasat Âyeti ”آية الرصد ”:  (Cin 72/27)508 

Hz. Peygamber namaza durunca cinler dinlemek arzusu ile birbirine yapışık 

gibi çevresini sararlardı. 

Böylece Allah kimi peygambere gaybı bildirir ki bu bir mucize olur. 

Mu’tezile bu âyete dayanarak evliyâullah’ın kerametini inkâr etmiştir. Çünkü 

“keramet câiz olsaydı, velinin de gaybı bilmesi gerekirdi, hâlbuki bu peygambere 

mahsustur.” şeklinde düşünmüşlerdir. Ancak âyette “Allah herkesi her gaybına 

muttali kılmaz” anlamı vardır. Bu, Allah’ın kimi gayblarını dilediğine bildirmesine 

engel değildir. Diğer yandan, keramet velinin bağlı olduğu peygambere izafe edilir 

ve onun mucizesinin devamı ve ispatıdır. Çünkü bunu dine ve peygambere samimi 

bağlanma ile göstermiştir. Aksi durumda keramet değil “istidrac” söz konusu olur.509 

“Âyetü’r -Rasat” tefsirlerinden, Alûsî (Ö. 1270/1854)’nin Ruhu’l Meâni, Hac 

22/55. Âyetinde rastlamak mümkündür.510 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
506 Müslim, Rada’,25; Ebu Dâvûd, “Nikâh”,10 
507 Âdem Bamba, Esmau’l kur’ani’l Kerim, s. 259 
508

ًدا﴿٢٧﴾  صا َ ف َِِم را م خا ن  َِ ي  َِم وا م باي ِنم يادا ن  َِ َُُكم  ُسو ٍَم فاإِنا َمُ ياس  م را ن  َِ ٰىم  تاضا ِنم ار  َا م   إَِّلا

Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından 

gözcüler salar. 

509 Hamdi Döndüren,  İnsanlığa Son Çağrı, II/925  
510 Alûsî Ruhu’l Meâni, XVII/175 
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127. Riba Âyeti ”آية الربا ”:  (Bakara 2/275-278)511 

Ribâ; Genel görüşe göre, Kur’an da dört yerde geçmektedir.  Bu âyetlerden 

biri Mekki, üçü de Medeni’dir. Ribâ âyetleri içki yasağında olduğu gibi tedrici olarak 

nazil olmuştur ve ribâ da içki gibi dört basamaklı bir sırayla kaldırılmıştır. Bunun 

sebebi cahiliye Araplarının arasında yaygın olmasıdır. Bu yüzden ribânın birden 

kaldırılması imkânsızdı. Bu Kur’an’ın tedricilik metoduna uygundur.512 

 Sözlükte "artmak, çoğalmak, yükselmek, şişmek, fazlalaşmak" anlamlarına 

gelen riba, İslâm terminolojisinde, akitlerde şart koşulmuş bulunan karşılıksız 

fazlalık veya ribevi mallardan aynı sınıfına dâhil olanların birbirleriyle veresiye 

olarak satılması anlamında kullanılmaktadır. Kur’an'da riba konusu dört yerde 

geçmektedir. İçki yasağında olduğu gibi riba da aşamalı bir şekilde yasaklanmıştır. 

Ribâ’nın bu aşamalarını söylemeden, isimlendirilmiş olan âyetlerin konu 

bütünlüğünü göz ardı edilmemelidir. Âyet çerçevesi, sözün sarf edildiği yer olarak 

düşünülen çerçevedir. Kur’an kendi bütünlüğü içinde anlaşılmaya çalışırken 

öncelikle değerlendirmeye tabi tutulacak olan bu çerçevedir. Yani kelimeleri ve 

terkipleri, önce cümlenin bütünlüğü için de anlamaya çalışmak gerekir. Çünkü bazen 

cümlenin tamamlayıcı unsurlarının herhangi biri değerlendirmeye alınmadığı 

takdirde,    varılan sonuç, Kur’an’ın o bölümde iletmek istediği fikirlerden az çok 

                                                 
511

م الَاه َمُ ال باي عام  لا م وام أاحا  ۖ با م  ث ُلم الرِّ َِ م ْا لُوام إِناما م ال باي ُعم  اناهُم  م بِأ لِكا
م ذاٰ  ۖ سِّم م  م ال ما نا َِ ي طا ُنم  باط َُمُ الشا ما م ياقُوُمم الاِذيم ياتاخا م كا م إَِّلا َُونا م ياقُو با م َّلا م الرِّ ُكَُونا

م ياأ  الاِذينا

با  م الرِّ ما را حا م رام م وا ن  َِ م  ِعظاةٌ و  َا م  هُ م جا ءا ن  م فاما م إِلاىم الَاه َمِ ۖ  ُرهُ  َ أا م وا َافا م سا َا  م  ا َُ م فَا م فا ن تاهاٰى حا ُبم النا رمِ م بِّ َِ م أاص  ئِكا م فاأُولاٰ م عا دا ن  َا م وا م م ۖ  م خا لُِدونا م فِيها  م هُم   ۖ

ْا تمِ ٢٧٥﴿ دا م الصا بِي يُر  م وا با  م الرِّ م الَاه َُ ُق حا م يام  م ﴿م ﴾ م أاثِيٍم فا ٍر م كا م ُكلا م يُِحبُّ م َّلا الَاه َُ م وا م الاذمِ ٢٧٦ۖ  م إِنا ةام ﴾ َلا م الصا َُوا ا  أْا م الصا لِحا ِتم وا ِمَُوا عا م وا نُوا َا م آ ينا

م ﴿ نُونا زا م ياح  م هُم  َّلا م وا َاي ِهم  ٌفم عا و  م خا َّلا م وا بِِّهم  م را م ِعن دا ُرهُم  م أاج  كا ةام لاهُم  آتاُوام الزا م ٢٧٧وا با م إِن  م الرِّ نا َِ م  َا م باقِيا ُروام  ذا نُوام اتاقُوام الَاه َام وا َا م آ م ﴾م يا م أايُّها م الاِذينا ُكن تُم 

م ﴿ نِينا َِ ؤ  َُ٢٧٨﴾  

Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz 

gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime 

Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. 

Durumu da Allah'a kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar 

cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. ﴾275﴿ Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır 

(bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. ﴾276﴿ Şüphesiz iman edip salih ameller 

işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku 

yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. ﴾277﴿ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve 

eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. 

512 Abdurrahman Aydın, Çağdaş Dönemde Riba Âyetlerinin Yorumu Sorunu, Y.Lisans Tezi, s.17, 

A.Ü.İ.F.Ankara 2006 
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farklı veya zıttı olabilir. Örneğin, Bakara sûresinin 275. âyetinin baş tarafı ile son 

kısmının farklı anlamlandırılacağı gibi.513 

Mekke döneminde konuyla ilgili inen ilk âyette riba açıkça haram olduğu 

bildirilmekle birlikte Allah katında çirkin görüldüğüne ve bereketsizliğine 

değinilerek dolaylı olarak reddedilmekte ve mü’minler bu yönde uyarılmaktadır.514 

Medine döneminde nazil olan Nisâ sûresinin 160-161. âyetlerinde ise Yahudilere 

faizin haram kılındığı, fakat onların bunu helal sayıp faiz alıp-vermeye devam ettiği, 

bu yüzden de birçok cezaya ve azaba uğradıkları ve uğrayacakları haber verilerek 

dolaylı da olsa faiz yasağına temas edilmiş ve bu konuda Müslümanlar 

yönlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, "Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin ..."515 

buyurularak faiz açıkça ve kesin bir dille yasaklanmıştır. Bakara sûresinde ise faiz 

şiddetli bir üslupla yasaklanmış, faizi bırakanlara bazı imkânlar gösterilirken ısrar 

edenlere dünya ve ahirette karşılaşacakları kötü sonuçlar bildirilmiştir. (Bakara, 

2/275-279). Hz. Peygamber de Kur’an'da getirilen 'faiz yasağı' nı açıklamış, 

uygulamasını göstermiş, ayrıca Kur’an'da işaret edilmeyen bazı işlemlerin faizli 

işlem olarak kabul edilip yasaklamıştır.516 Veda haccında Hz. Peygamber (a.s.) şöyle 

buyurmuştur: "Dikkat edin. Cahiliye döneminin faizlerinin hepsi kaldırılmıştır. 

Anaparanız sizindir. Bu sûretle ne haksızlığa uğratılmış, ne de haksızlık yapmış 

olursunuz..."517 

İbn-i Abbas’tan Kur’an’da rivâyet edilen en son âyetin Riba Âyeti olduğu 

rivâyet edilmektedir. Ahkâm cihetinden Katade, Sa‘id b. Museyyeb tarikiyle Hz. 

Ömer’den nakledilen bir rivâyette “Kur’an’dan son nazil olan ‘Riba-Âyeti’dir.” 

demektedir.518 

Aynı rivâyette ve birkaç yerde “Âyetu’r-Ribâ” isimlendirilmesini İbn Kesir 

(Ö. 774/1372) tefsirinde de görmekteyiz. Kurtubî tefsirinde ise bu “Âyetu’r-Ribâ” 

tesmiyesi Kur’an’ın en son inen âyeti واتقوايوما ترجعون  dir. Hz. Peygamberin vefatından 

yedi gün, üç gün veya üç saat önce indiği şeklinde rivâyetlerin vardır. 

Peygamberimize bu âyeti, “Ribâ-Âyeti” ile “Deyn-Âyeti” arasına koyması 

                                                 
513 Hâlis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, s. 44 
514 Rûm, 30/39 
515 Âl-i İmrân, 3/130 
516 Buhârî, Büyü', 77-81; Müslim, Müsâkât, 79-85, 96, 101-103 
517 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.555 
518 Taberî, Câmi, VI/37  
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buyurulmuştur. Cibril (a.s),  Yâ Muhammed bunu iki yüz sekseninci âyetin başına 

koy buyurmuştur.519 

 

128. Ric‘at Âyeti ”آية الرجعة ”:  (Bakara 2/231)520 

Fıkıhta geçen boşama türlerinden birisidir. Erkeğe, yeni bir nikâha ihtiyaç 

olmadan tek taraflı irade ile boşadığı eşine dönebilme imkânı veren talâktır. Bir 

boşanmanın ric'î talâk olabilmesi için, boşanmanın zifaftan sonra meydana gelmesi, 

şiddet veya mübalağa ifade etmeyen bir tarzda yapılmış olması, ayrıca bu talâkın 

üçüncü boşanma olmaması gerekir. Koca, açık bir beyanla eşine geri döndüğünü 

söylemek sûretiyle boşadığı eşine dönebileceği gibi, bir beyanda bulunmaksızın 

fiilen evlilik hayatına da dönebilir. Bu dönüşün, kadının iddeti içerisinde olması 

gerekir.521 

Bazı kimseler karılarını boşarlar. Sonra da iddetleri sona ermeden tekrar 

onlara dönerler sonra onları boşarlardı. Bunu karılarına eziyet etmek amacıyla 

yapıyorlardı. Böyle hareket edenlerden biri de Sabit b. Yaser el Ensari’ydi. O da 

karısını boşamış, idetinin bitmesine iki ya da üç gün kala, tekrar ona dönmüş sonra 

da eziyet etmek için onu tekrar boşamıştı. Bunun üzerine bu âyet-i kerime inzal 

olmuştur. 522 Nisaburî tefsirinde Bakara 2/231. âyetinin izahatında “Âyetü’r Ric’ı” 

şeklinde bu âyeti isimlendirmiştir. 

 

 

 

                                                 
519 Suyutî, el- İtkan, I/198 
520

م  م فاقاد  م ذامٰ لِكا ل  م ياف عا ن  َا م وا  ۖ تاُدوام  اًرام لِتاع  م ِضرا َُوهُنا ِس م تُم  َّلا م وا  ۖ ُروفمٍ م  ع  م بِما ُحوهُنا رِّ م سا ُروٍفم أاو  ع  م بِما َُوهُنا ِس  َ م فاأا َاهُنا م أاجا نا اغ  م فابَا اق تُُمم النِّسا ءا ام طَا إِذا وا

م ناف سا َُم  اما م هُُزًوام ظَا م آيا ِتم الَاه َِ م تاتاِخُذوا َّلا م وا َام م ۖ  م وا م  َُ َاي  م عا م الَاه َِ ما ْا م نِع  ُكُروا اذ  م وا م ب َِمِ ۖ  م  َُ م ياِعظُ ِة ما  َ ال ِح َِتا ِبم وا م ال  نا َِ م  م  َُ َاي  م عا م أان زا َا م الم   اتاقُوا م وا َاه َام ۖ 

َِيٌمم ﴿ ٍءم عا م شاي  َُلِّ م الَاه َام بِ َاُموام أانا اع  ﴾٢٣١وا  

Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sûrelerini bitirdikleri zaman, ya onları iyilikle tutun yahut 

iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine 

zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın âyetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt 

vermek için indirdiği Kitab'ı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah 

her şeyi hakkıyla bilendir. 

521 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.631 
522 Suyutî, Lubâbu’n Nukul fi Esbâbi’ln Nüzul, s.54 
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129. Riddet Âyeti ”  آية الردة “: ( Maide 5/54)523 

Bu âyete ,“Âyetü’r-Ridde” veya “Âyetü’l-İrtidat” denir. 

İrtidâd geldiği yoldan geri dönmek, bir şeyden yüz çevirmek veya başka bir 

şeye dönmek anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak ise bir Müslüman'ın dinini terk 

etmesi demektir. Bu olaya riddet, İslâm'ı terk eden kişiye de mürted denir. İslâm 

kaynaklarında irtidad ve mürted hakkında itikadî, hukukî ve amelî yönden çok 

tartışmalar olduğu mevcuttur. Hz. Peygamberin yaşamının son yıllarında, Hz. 

Ebubekir ve Hz. Ömer döneminde on bir Arap kabilesinin irtidad ettiği bildirilmiştir. 

İslâm'ın ilk yıllarında dinden dönenler, daha çok zekât vermek istemeyenlerdir. 

Ancak irtidad olaylarının bu dönemle sınırlı olmadığı, her çağda dinden dönenlerin 

olduğu görülmüştür. Olaya başka bir açıdan yaklaştığımızda irtidâd; Allah'a verilen 

sözden dönmek demektir. Bu da büyük bir günahtır. Fakat Kur’an-ı Kerim’de buna 

dünyevî bir ceza, yani önleyici bir yaptırım koyulmamıştır.524 “Âyetü’r-Ridde” 

tesmiye edilmiş bir şekilde Tefsiri Menâr’da A’raf 7/158. âyeti kerimenin tefsiri 

yapılırken kullanılmıştır.525 

 

130. Rıdvan Âyeti “ آية الرضوان“: (Fetih 48/18)526 

Bi’at bağlılık yemini anlamına gelmektedir. Hicretin 6. Yılında umre yapmak 

amacıyla bindörtyüz kişilik ashabıyla yola çıkan Hz. Peygamber, Mekke’ye 

giremeyince Hudeybiye’de konaklamıştır. Hiraş b. Ümeyye, Kureyşe elçi olarak 

gönderilmiş, sonuç almadan dönmesi üzerine de ikinci olarak Hz. Osman elçi 

                                                 
523

م  م يُجا ِهُدونا َا فِم ِرينا َاىم ال  ٍةم عا م أاِعزا نِينا َِ َاىم ال ُمؤ  يُِحبُّونا َُم أاِذلاٍةم عا م وا ٍمم يُِحبُّهُم  م ياأ تِيم الَاه َُم بِقاو  فا و  م ِدين َِِم فاسا ن  م عا َُم  ن  َِ م  تادا م يار  ن  َا نُوام  َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ئِممٍ  ةام َّلا َا م لاو  م ياخا فُونا َّلا بِيِلم الَاه َِم وا م ياشا ءمُ م فِيم سا ن  َا تِي َِم  ُلم الَاه َِم يُؤ  م فاض  لِكا م ذاٰ َِيٌمم ﴿م ۖ  اِسٌعم عا الَاه َمُ وا م وا  ۖ٥٤﴾  

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir. 

524 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.321 
525 Muhammed Reşid b. Ali Rıza, Tefsiri Menar, IV/361 
526

م فات ًح م ْام ِريبً ﴿١٨﴾  أاثا باهُم  م وا َاي م ِهم  َِيناةام عا م السا م فاأان زا َا َا م فِيم َُُْوبِِهم  م  َِما ِةم فاعا را م الشاجا م تاح  ْا م يُبا يُِعوناكا م إِذ  نِينا َِ ِنم ال ُمؤ  م الَاه َمُ عا ِضيا م را  لاقاد 

Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o mü’minlerden razı olmuştur. Kalplerinde 

olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. 
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gönderilmiştir. Hz. Osman’ın dönüşü gecikince, O'nun şehit edildiği şayihası 

üzerine, Hz. Peygamber bir ağacın altında oturarak ashabından Hz. Osman 

öldürülmüş ise ölünceye kadar savaşacaklarına dair biat almıştır. Onlar da biat 

etmişlerdir. Bunun olayın adı “Bey’atü’r-Rıdvan”dır. Ancak Hz. Osman 

öldürülmemiş alıkonmuştur. Hudeybiye sulh anlaşması üzerine, kimi maddelere 

itiraz eden Hz. Ömer, “Biz hak üzereyiz, onlar batıl üzerdir. Bizim ölülerimiz 

cennette onların ki cehennemde değil mi?” deyince, Hz. Peygamber” Ey İbn Hattab! 

Ben Allah’ın Resulüyüm. Allah beni asla ezdirmeyecektir.”demiştir. Bunun üzerine 

Hz. Ömer öfkeli olarak oradan ayrılmış, sabretmemiştir. Hz. Ebû Bekir’e durumu 

anlatmıştır: Ya Ebâ Bekr! Biz hak üzere değil miyiz? Hz. Ebu Bekr şöyle 

söylemiştir: O Allah’ın Resulüdür. Allah (c.c) onu asla ezdirmeyecektir. Bunun 

üzerine Fetih sûresi inmiştir.527 

“Âyetü’r-Rıdvan”’ın diğer ismi de “Âyetü’l-Mubâya” dır. Âyetü’r-Rıdvan” 

şeklinde isimli kullanımı dört şii isnai-aşere tefsirlerinde, fetih sûresinin izahatlarında 

bulmak mümkündür. Bunlar, Haşim el-Hüseyni el-Bahrani, el-Kummi, el-Feydü’l 

Kâşâni, el-Cenâbezîni gibi müfessirlerdir. 

 

131. Ru’ye Âyeti ” آية الرؤية “: (A’râf 7/143)528 

Hz. Musa, Cenab-ı Hakk’ın dünyada görülemeyeceğini bildiği halde, ilâhî 

söyleşinin ihtişam ve feyzi karşısında bir anda dünyada bulunduğunu unutmuş ve 

Yüce Allah’ı bizzat görme isteğinde bulunmuştur. Allah, bu beden yapısıyla 

kendisini görmeye tahammül edemeyeceğini bildiği için, önce dağa tecelli etmiştir. 

Baygın olarak yere düşen Hz. Musa kendisine gelince, Yüce Allah(c.c)’a tesbih 

ederek özür beyan etmiştir.  

                                                 
527 Buharî, Tefsir, 48/5 
528

م  فا و  م فام سا َا نا َُ َا م  تاقارا م اس  م فاإِِن باِل م إِلاىم ال جا م ان ظُر  َِِن
لاٰ م وا انِي م تارا م لان  م ْا  َا  ۖ م إِلاي كام م  م أان ظُر  م أاِرنِي بِّ م را م ْا  َا بُّ َُ م را َاما َُ كا م وا م لِِميقا تِنا  ٰى َُوسا م  م جا ءا لاما  وا

انِي خام م تارا  م وا
ًكًّ َا َمُ دا عا باِلم جا َ جا بُّ َمُ لِ َاٰىم را اما م تاجا م فَا ِعقً ۖ  ٰىم صا َُوسا م  م ﴿م را نِينا َِ أانا م أاوا َُم ال ُمؤ  م وا م تُب  ُْم إِلاي كا م ُسب حا ناكا م ْا  َا اما م أافا قا م فَا ﴾م ١٤٣ۖ   

Mûsa, belirlediğimiz yere (Tûr'a) gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim! Bana (kendini) göster, 

sana bakayım" dedi. Allah da, "Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o 

yerinde durursa sen de beni görebilirsin." dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. 

Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım! Sana tövbe ettim. Ben 

inananların ilkiyim" dedi. 
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Ebû Saîd el Hudrî’den rivâyet, yüzüne ensardan birisinin tokat vurduğu bir 

Yahudi Hz. Peygamber’e gelerek şikâyette bulundu. Hz. Peygamber davalıya 

sebebini sordu. O şöyle dedi: Bir yahudiye rastladım ve şöyle dediğini işittim: 

“Yemin olsun ki,  Musa,  beşerin üstünde seçkin bir kimsedir.” Ben de 

“Muhammed’in de üzerinde mi? diyerek kızdım ve tokat vurdum529. Hz. Peygamber 

buyurdu ki: “ Nebiler arasında, beni üstün tutmayın. Kıyamet günü insanlar baygınlık 

geçirecek, ilk kendine gelen kişi ben olacağım. Bir de ne göreyim! Musa Arş’ın 

direklerinden birisini tutmaktadır. Benden önce kendine gelmiş veya Tur’daki 

baygınlığın bedeli verilmiş!”530 Âyetü’r-Rü’ye” isimli bir şekilde, Tefsiri Menarda 

Tevbe 9/23. âyetin tefsirinde kullanılmıştır.531 

Cerir b. Abdullah el- Beceli (r.a) şöyle söylemiştir: Bir gece Nebiyyi 

Ekrem(sav) ile birlikte bulunuyorduk. (ayın on dördüne tesadüf etmişti) Kamer’e 

bakıp buyurdu ki: Şu ayı nasıl rü’yetinden hiç biriniz mahrum olmaksızın 

görüyorsanız, Rabbimizi de öylece göreceksiniz.532 

 

132. Ruh Âyeti ” آية الروح “: (İsra 17/85)533 

Ruh can, nefs, hayatın kendisine bağlı olduğu varlık, maddenin zıttı 

anlamlarına gelir. Kur’an'da yirmi dört yerde geçmiş ve Rahmet, melek, Cibril, vahiy 

ve Kur’an, ilham, Hz. İsâ ve ruh. Ruhun gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. 

İbn Abbas (Ö. 68/687) (r.a)‘den rivâyet olunmuştur ki: “ Kureyş, Yahudilere: 

Bize bu adama soracak bir şeyler öğretin.” dedi. Onlar da ruhu sormalarını 

söylediler. Bunun üzerine bu âyeti kerime nazil oldu. Zerkeşi, Suyutî, İbn Kesir (Ö. 

774/1372) bu âyetin nüzulünün tekrarlandığını söylemiştir. 

İbn Abbas (Ö. 68/687)’tan başka bir rivâyette “Âyetü’r-Ruh” un nüzul sebebi 

şudur. Mekke’den müşrikler, Medine’deki Yahudilerden aldıkları taktikle Ashab’ı 

                                                 
529 Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı, I/ 301 Dipnotlar 
530 Buhârî, Tefsir,7/2 
531 Muhammed Reşid b. Ali Rıza, Tefsiri Menar, X/276 
532 Buharî, Kitabü Mevakiti’s Salat, II/494 
533

ِيًَلم ﴿٨٥﴾  م َْا َ ِمم إَِّلا م ال ِع نا َِ م  َا م أُوتِيتُم  بِّيم وا ِرم را  َ م أا ن  َِ وُحم  م ُِْلم الرُّ  ۖ وحمِ م  ِنم الرُّ م عا أالُوناكا ياس   وا

Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim 

verilmiştir.” 
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Kehf, Zülkarneyn ve Ruh hakkında534 sorular sormalarını söylediler. Eğer bunun bir 

kısmına cevap verir, diğer kısmına cevap vermezse o hak peygamberdir demişlerdir. 

“Ruh Âyeti” şeklinde isimlenmiş bir halde Fi Zilâl tefsirinde Kehf 18/83. âyetinde 

görmekteyiz. 

 

133. Ruhsat Âyeti ”آية الرخصة ”:  (Maide 5/6)535 

Sözlükte "izin, kolaylık, hisse, pay, permi, lisans" gibi anlamlara gelen ruhsat, 

bir fıkıh terimi olarak, meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi özürler göz önünde 

bulundurularak, yalnız bu geçici durumla sınırlı bulunan hafifletilmiş ve geçici 

hükmü ifade eder. Meselâ, namazlarda ayakta durmaya güç yetiremeyenin oturduğu 

yerde namaz kılmasına izin verilmesi; hasta ve yolcunun Ramazan'da oruç tutmayıp 

daha sonra kaza etmelerine müsaade edilmesi birer ruhsattır.536 

Maide 5/6. âyeti, Âyetu’r-Ruhsat “  آية الرخصة ” olarak isimlendirilmiştir. Bir 

rivâyette Maide 5/6. âyetin nazil olduğuna dair bilgi verilirken “Âyetu’r-Ruhsat 

(Ruhsat Âyeti)” ifadesi kullanılmıştır. Bu isimlendirme, abdest ile ilgili âyette, su 

bulunmadığı zaman teyemmüm yapılabileceğine ruhsat verilmesinden dolayı âyetin 

geneline istinaden yapılmış bir isimlendirmedir.537 Ramazan ayında hasta ve 

yolcuların, zaruret ve özür sahiplerinin oruçlarını tutmayıp daha sonra tutmaları 

konusunda ruhsat vermektedir. Muaz b. Cebel’den rivâyetle Resulullah oruç tuttu ve 

                                                 
534 Zamahşeri, Keşşaf, II/663 
535

م  م ُكن تُم  إِن  م وا  ۖ باي م نمِ م  ع  َا م إِلاىم ال  م  َُ ُجَا أار  م وا م  َُ ُحوام بُِرُءوِس سا  َ ا افِِقم وا را م إِلاىم ال ما م  َُ ِديا أاي  م وا م  َُ ِسَُوام ُوُجوها ةمِ م فا غ  َلا م إِلاىم الصا تُم  ام ُْم  نُوام إِذا َا م آ ي ام أايُّها م الاِذينا

م فا طاهاُروا م م ُجنُبً  م َّلا م أاو  م ال غا ئِِط نا َِ م  م  َُ ن  َِ م  ٌد م أاحا م جا ءا م أاو  فاٍر م سا َاٰى م عا م أاو  ٰى ضا ر  َا م  م ُكن تُم  إِن  م وا ِعيًداۖ  م صا ُموا م فاتاياما َا ًء م  م تاِجُدوا ام  م فَا م النِّسا ءا تُُم س  طايِّبً م م َا

ن  َُم  َِ م  م  َُ أاي ِدي م وا م  َُ ُحوام بُِوُجوِه سا  َ م م فا  م  َُ َاي  تا َمُ عا ما م نِع  لِيُتِما م وا ُكم  م يُِريُدم لِيُطاهِّرا َِن 
لاٰ جٍم وا را م حا ن  َِ م  م  َُ َاي  م عا لا عا ه َمُ لِياج 

َا م يُِريُدم الَا م  مَُ ۖ  َا م تام لاعا م ﴿م  ُرونا َُ ﴾٦ش   

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza 

mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. 

Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya 

kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. 

Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak 

istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. 

536 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.561 
537 Taberî, Cami‘, X/ 22 
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daha sonra seferle ilgili ruhsat âyeti inzal oldu.538 Taberi ve İbn Kesir (Ö. 

774/1372)’in, Maide 5/6. âyette bu ismi kullandığını görmekteyiz.539 

 

134. Rusul Âyeti ” آية الرسل “: ( Bakara 2/253)540 

Peygamberler arasında bir ayrım yapmaksızın bütününe inanmak, mü’min 

sayılmanın bir şartıdır. Âyette; kitap verilme, görevin büyüklüğü ve özel ikramlar 

yüzünden kimi Peygamberlerin diğerlerinden üstün olduğu belirtilmiştir. Yukarıdaki 

âyetle; “Biz O’nun Peygamberleri arasında bir ayrım yapmayız”(Bakara, 2/285) âyeti 

çelişmez. Çünkü verilen görevin büyüklüğü ve fazilet üstünlüğü temeldeki inanca 

zarar vermez. Nitekim Hz. Muhammed’in üstünlüğü çeşitli âyet ve hadislerle 

sabittir.541 İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a)’dan rivâyet edilmiştir ki: “Biz, mescidde 

Enbiyanın fadlını konuşuyorduk. Nuh’un tulu ibadetiyle, İbrahim’in hulleti ile, 

Musa’yı Allah’ın kendine teklimiyle, İsa’yı semaya ref ile yadederek ve fakat 

Resulullah hepsinden efdaldir, kâffei nâssa meb’us, önü sonu mağfurdur ve Hatemü’l 

evliyadır. dedik, derken Hz. Peygamber giriverdi. Neden bahsettiğimizi sordu. Hiçbir 

kimseye Yahya ibni Zekariyya’dan hayırlı olmak gerekmez buyurdu ve onun hiçbir 

seyyie yapmadığını ve niyyet de etmediğini söyledi.”542 

“Âyetü’r-Rusul” ibaresini iki tefsirde bu isimle geçmektedir. Tûsî’nin 

tefsirinde Bakara 2/118’de; Sa’dî’nin tefsirinde Al-i İmran 3/183’de mevcuttur. 

 

 

                                                 
538 Suyutî, ed-Dürrü’l Mensur fi’t Tefsiri’l Me’sûr, Mısır 1306, I/459 
539 İbn Kesir II/ 36 
540

نا همُ بُِروحمِ  م ال بايِّنا ِتم وام أاياد  ياما ر  َا م  آتاي نا م ِعيساىم اب نا م وا  ۖ جا تمٍ م  را م دا هُم  ضا م باع  فاعا را م وا  ۖ م الَاه َُم م  َاما م كا ن  َا م  ن هُم  َِ م  ُۖۘ ضمٍ م  َاٰىم باع  م عا هُم  ضا َ نا م باع  ُسُلم فاضا م الرُّ َ كا تِ

ِدِهم م م ال قُُدسمِ  م باع  ن  َِ م  م الاِذينا ْ تاتالا َا م ا م الَاه َمُ  م شا ءا لاو  م وا فارام م ۖ  م كا ن  َا م  ن هُم  َِ م وا نا َا م آ ن  َا م  افُوام فاِمن هُم  تَا ِنم اخ  َِ
لاٰ ت هُُمم ال بايِّنا ُتم وا َا م جا ءا ِدم  م باع  ن  م شام م َِ لاو  م وا م الَاه َمُ ۖ   ءا

َا م يُِريُدم ﴿ ُلم  م الَاه َام ياف عا َِنا
لاٰ ُوام وا ْ تاتَا ﴾٢٥٣َا م ا  

İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah'ın konuştukları 

vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryemoğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu 

Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, 

kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. 

Onlardan inananlar da vardı, inkâr edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin 

Allah (c.c) dilediğini yapar. 

541 Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı, I/97 
542 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II/843 
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135. Ruyâ Âyeti ” آية الرؤيا “: (Enfâl 8/43)543 

Ruya: Sözlükte "görmek" anlamına gelen rüya, terim olarak, düş, uykuda 

görülen şeyler demektir. Uykuda görülen şeyler, gerçeğe işaret olabileceği gibi, 

gerçek dışı şeyler olabilir veya uyanık iken zihnini meşgul eden şeyler, arzu edip de 

ulaşılamayan şeyler de olabilir. Bu itibarla rüyalar, rüyayı sâdıka ve rüyayı kâzibe 

olabilir. Sâdık rüyalar, Allah veya melekten; yalancı rüyalar ise, şeytan veya 

nefistendir. Peygamberlere vahiy geliş yollarından biri de, rüyayı sâdıkadır. 

Peygamberimizin nübüvvetinin ilk yıllarında gördüğü rüyalar gerçek hayatta aynen 

vaki olmuştur. Rüyaların gerçek olacağına Kur’an'da da işaret edilmektedir: Hz. 

Yusuf babasına rüyasında onbir yıldız, güneş ve ayın ona secde ettiklerini gördüğünü 

söylemişti. Babası. “Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak 

kurarlar! Çünkü şeytan apaçık bir düşmandır.” Dedi. (Yusuf, 12/4-5). Kurtubî bu 

âyetin tefsirinde “ Âyetü’r Ru’ya” isimlendirmesini kullanmıştır.544 Sâdık rüya, 

bazen imtihan için de olabilir. Şöyle ki: "Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine 

yatırınca; Ey İbrahim! Rüya'yı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız."545 

"Âyetü'r Ruya" özellikle üç âyete işaret olunur. Birincisi Bedir gecesi rüyası. 

İkincisi, Hz. Peygamber’in miraç gecesinde temaşa ettiği şaşılacak olağan üstü 

şeylere işaret eder. Bunlar gece vakti görüldüğü için “rü’ya” ile ifade edilmiştir. 

Üçüncüsü, Hz. Peygamber Hudeybiye’de bulunduğu sırada, rüyasında kendisi ile 

Ashabının Mekke’ye güven içinde, başları tıraş edilmiş veya kısaltılmış olarak 

girdiklerini görmüştü. Hz. Peygamber Hudeybiye’de kurban kesince, ashabından 

bazıları: “Rüyan nerede kaldı ey Allah’ın elçisi!” dediler. Bunun üzerine bu âyet-i 

kerime indi.546 

 

 

 

                                                 
543

ُدوِرم ﴿٤٣﴾  اِتم الصُّ َِيٌمم بِذا م إِنا َمُ عا  ۖ َامام م  م الَاه َام سا َِنا
لاٰ ِرم وا  َ ا  ْ م فِيم ا تُم  ع  لاتانا زا م وا َ تُم  ثِيًرام لافاِش م كا هُم  اكا م أارا لاو  م وا  ۖ ِيًَلم م  م َْا كا َِ نا  َا هُُمم الَاه َمُ فِيم  َا م يُِري  إِذ 

Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz 

ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah (sizi bunlardan) kurtardı. Çünkü o, göğüslerin 

özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. 

544 Kurtubî IX/122 
545 Saffat, 37/103-105 
546 Suyutî, Lubabu’n Nukûl fi Esbababi’n Nüzul, s.302 
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136. Sabr Âyeti “آية الصبر”: (Bakara,2/155, 156) 

“Âyetü’s-Sabr” ın diğer ismi “Âyetü-İstirca” dır. Beğavi tefsirinde; Ğafir 

51.âyetin tefsirinde, Kelbi’nin nesh konusunda  “Âyetü’i Kıtâl” ile“Âyetü’s- Sabr” 

işlemiştir.547 (bkz. “ İstircâ Âyetine”) 

 

137. Sa’id Âyeti ”آية الصعيد ”: ( Nisa 4/43)548 

 “Âyetü’s-Sa’id” başka isimlerle de bilinmektedir.”Âyetü’t -Teyemmüm” 

veya “Âyetü’l -Vudu’”gibi. Bu konuda Teyemüm âyetinde tafsilâtlı bilgi verilmiştir. 

Esla b. Şerik (r.a)’den rivâyet edildiğine göre: “Hz Peygamberin devesini 

sevk ediyordum. Soğuk bir gecede cünüp oldum. Ölürüm ya da hasta olurum diye, 

soğuk su ile yıkanmaktan korktum. Durumu Allah’ın Resulüne anlattım, bir an sukut 

etti derken Cibril ona  “Âyetü’s- Sa’id” i getirdi. O zaman bana Ey Esla! Teyemmüm 

et, diyerek bana nasıl teyemmüm edeceğimi gösterdi: Bir kere yüzü, bir kerede iki eli 

dirseklere kadar mesh etmek için, avuçlarının içini iki kere toprağa vurdu. Ben de 

kalkıp onun gösterdiği gibi teyemmüm ettim. Sonra devesini tekrar sevk etmeye 

devam ettim.”549 Yukarıdaki rivâyette, Taberî (Ö. 310/923)’nin, bu âyeti kerimeyi 

“Âyetü’s-Sa’id” diye isimlendirilmiş şekilde kullandığını görmekteyiz. 

 

 

 

 

                                                 
547 Beğavî, Meâlımu’t Tenzil VII/152 
548

ىم  ٰضٰٓ ر  َا م  م ُكن تُم  اِن  م وا
تاسمِ َُواَۜ ىم تاغ  تًّٰ يٍلم حا يم سام ب  م عا بِر  م ُجنُب ًم م اَِّلا َّلا م وا َا م تاقُولُونا َاُموام  ىم تاع 

تًّٰ َا ٰرىم حا م ُس اان تُم  وةام وا َٰ بُوام الصا م تاق را نُوام َّلا َا م ٰا ينا يآٰ م اايُّها م الاذ 

ممُ  م فاتاياما َآٰ ًء م  م تاِجُدوا ام  م فَا م النِّسآٰ ءا تُُم س  م ٰلما م ااو  م ال غآٰ ئِِط نا َِ م  م  َُ ن  َِ م  ٌد م ااحا م جآٰ ءا فاٍرم ااو  ىم سا َٰ م عا مَُ ااو  ي د  ااي  م وا م  َُ م بُِوُجوِه ُحوا سا  َ م فا  م طايِّب ً يداً ع  م كا وام صا ا
م للاًّٰ م اِنا م م َۜ نا

فُورامً ﴿ فُواًّمً غا ﴾٤٣عا  

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu 

müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta 

bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da 

bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi 

meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. 

549 Taberî, Camiu’l-Beyan, V/107 
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138. Sa’y Âyeti ” آية السعي“: (Bakara 2/158550; Necm 53/39) 

Sa’y çalışmak, çalışıp kazanmak, gayret etmek, kastetmek, koşmak, yürümek 

gibi anlamlara gelir.551 Dini bir terim olarak ise hac ve umre esnasında Kâbe'nin 

doğusundaki Safâ ve Merve denilen iki tepenin arasında, Safâ'dan başlayıp Merve'de 

bitirmek üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. 

İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a)‘tan Hz. Peygamber (s.a) ‘in şöyle dediği rivâyet 

olunmuştur. “Allah(c.c) size sa’y farz kılmıştır. O halde sa’y edin.552 

Şa’bi’den rivâyet olunduğuna göre: Cahiliye devrinde Safa üzerinde isaf, 

Merve üzerinde ise Naile adlı birer put vardı. Müşrikler bu iki put arasında 

dolaşırken onlara ellerini sûrerlerdi. Bu sebeple Müslümanlar onların arasında say 

etmekten imtina etmişlerdi. Bunun üzerine bu âyeti kerime nazil oldu. Tefsiri 

Menar’da, Tevbe 9/79. âyetin izâhatını yaparken müfessir, “Tatavvu” kelimesini 

anlatırken “Âyetü’s-Sa’y” isimlemesini kullanarak bu âyette ki “tatavvea” 

kelimesine atıf yapmıştır. 

 

139. Sadak Âyeti ”آية الصداق ”:  ( Nisa 4/20)553 

Mehir: Nikâh akdinin sonucu olarak kocanın karısına ödemek zorunda olduğu 

para veya maldır. Kur’an-ı Kerîm’de mehir anlamında ecrin çoğulu olarak ücûr, 

farîza ve saduka (çoğulu sadukat) kelimeleri geçmektedir. Hadislerde bu manada 

daha çok mehir ve sadak terimlerine rastlanmaktadır.554 

Hz. Ömer halife iken yaptığı bir konuşmada evliliğin kolaylaştırılmasını, 

mehrin azaltılmasını tavsiye edince bir kadın yukarıdaki âyeti okuyarak, buna 

                                                 
550

م الَاه َام شام  ِكٌرم  ي ًرام فاإِنا م خا عا م تاطاوا ن  َا م وا  ۖ م بِِهما م  فا م ياطاوا َاي  َِم أان  م عا م ُجنا حا م فاَلا را تاما م أاِوم اع  م ال باي  ْا جا م حا ن  م فاما  ۖ عا ئِِرم الَاه َمِ م  م شا ن  َِ ةام  وا ر  ال ما فا م وا م الصا إِنا

َِيٌمم ﴿ ﴾١٥٨عا  

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle 

Kâ'be'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak 

bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir. 

551 İsfahani, Müfredat, “ س-ع-ي md.” s. 238 
552 Taberî, Câmiu’l Beyan,  II/38 
553

بِينً م ﴿٢٠﴾  َُ إِث ًم م  م أاتاأ ُخُذونا َمُ بُه تا نً م وا  ۖ ي ئً م  ن  َمُ شا َِ م تاأ ُخُذوام  م ِْن طا ًرام فاَلا اهُنا دا م إِح  آتاي تُم  جٍم وا و  م زا َا نا َا جٍم  و  م زا ا َا تِب دا تُُمم اس  د  را
م أا إِن   وا

Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız 

dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri 

alacaksınız?  

554 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXVIII/389-391 
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hakkının olmadığını bildirmiştir. Bunun üzerine minbere çıkan Hz. Ömer(r.a) şöyle 

demiştir: “Allah bağışlasın! İnsanlar hep Ömer’den daha fakih olmuş. Size 

kadınlarınız için dörtyüz dirhemden fazla mehir vermenizi yasaklamıştım. İsteyen 

malından dilediği kadar verebilir.”555 Âyeti Kerime bu ismiyle isimlendirilmiş bir 

şekilde Esmaü’l Kur’an-ı Kerim adlı eserde mevcuttur.556 

 

140. Sadaka Âyeti “ آية الصدقة”: ( Bakara 2/271557; Tevbe 9/79558) 

 

Sadaka; Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç 

sahiplerine yapılan maddî yardımdır.559 

 Ebu Mes‘ud’dan gelen bir rivâyete göre, “ Sadaka Âyeti” nazil oluncaآية الصدقة

sahabe zekât verebilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışmış, çok verenler 

olduğu gibi elinde avucunda bir şey olmadığı için bir sa‘ hurma getirenler bile 

olmuştur. Bu esnada “Allah bu bir sa‘dan (onu kabul etmeyecek derecede) 

mustağnidir.” şeklinde itiraz edenlerin bu alaylarına karşılık olarak Tevbe 9/79 nazil 

olmuştur.560 Bu âyet ”Âyetü’s-Sadaka” ismiyle İbn Kesir (Ö. 774/1372), Tevbe 

9/79.âyette bulunmaktadır.561 

 

 

 

 

                                                 
555 Şevkâni, Neyl, VI/168 
556 Adem Bamba, Esmaü’l Kur’an-ı Kerim, s. 284 
557

بِم يٌرم  م خا مام َُونا الَاه َُم بِما م تاع  م وا  ۖ م م م  َُ يِّئا تِ م سا ن  َِ م  م  َُ ن  فُِّرم عا َا يُ م وا  ۖ م م م  َُ ي ٌرم لا م خا م فاهُوا اءا تُوها م ال فُقارا تُؤ  فُوها م وا م تُخ  إِن  م وا  ۖ ْا ِتم فانِِعما م ِهيام م  دا م تُب ُدوام الصا إِن 

Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha 

hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.  

558
اٌبم أالِيٌمم  ذا م عا لاهُم  م وا ن هُم  َِ م الَاه َمُ  ِخرا م سا ۙۖ ن هُم م م  َِ م  ُرونا خا م فاياس  هُم  م ُجه دا م إَِّلا م ياِجُدونا م َّلا الاِذينا ْا ِتم وا دا م فِيم الصا نِينا َِ م ال ُمؤ  مَِ نا م  ِعينا م ال ُمطاوِّ َ ِمُزونا م يا الاِذينا

﴿٧٩﴾  

Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü'minlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını 

bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar 

için elem dolu bir azap vardır 
559 İsfahani, Müfredat,”s-d-k md.” s. 280 
560 Taberî, Cami‘, XIV/388 
561 İbn Kesir II/468 
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141. Saika Âyeti ”آية الصاعق ”: (Zümer 39/61)562 

Ölümden sonra ruhların varlığını devam ettirdiğini kabul eden âlimlerin 

çoğunluğuna göre ise kıyamet anında ruhlar yok olmaz, çünkü ölüm nefsin yok 

olması değil meleklerce bedenden çıkarılıp alınmasıdır. Kıyamet vaktinde Allah’tan 

başka her şeyin helâk olması bu sırada ölmemiş bulunan varlıkların ölmesi anlamına 

gelir. İlgili âyette sûra birinci üflenişte Allah’ın diledikleri hariç göklerde ve yerde 

bulunanların helâk olacağı anlatılırken (ez-Zümer 39/68) “bayılmak” anlamına gelen 

“sa‘ika” fiilinin kullanılmasından ruhların bayılacağı sonucunu çıkarmak 

mümkündür.  

Ölümden sonra nesneleri algılayan bir unsur olarak ruhun var olmaya devam 

ettiğini kabul eden ve çoğunluğu oluşturan kelâmcılara göre ise diriliş, dünyadaki 

bedene ait aslî cüzlerin aynıyla veya misliyle iade edilmesinden sonra vücut bulan 

bedene ruhun döndürülmesiyle vukû bulacaktır.563 

Ruhu’l Meani’de Alusî, Neml 27/87. âyette “Âyetü’s Saika” adlandırmasını 

kulanmıştır.564 (bkz. “Âyetü’l-Fez‘i”). 

 

142. Salat Âyeti ” آية الصالة “: (Bakara 2/43)565 

Âyetin bu isimle kullanımına tefsir kaynaklarında yer verilmektedir.  Taberî 

(Ö. 310/923), Bakara 2/238’de; Şa‘ravi tefsirinde, Âl-i İmran 3/129; Şınkıti’nin 

tefsirinde, Nisa4/103; Kurtubî,  Tevbe 9/113. âyetlerinde olduğu gibi566.  

“Âyetü’s-Salât” ismi tefsirlerde yaygın geçen âyetlerden olup, Kurtubî’de 

Tevbe 9/113 ‘de âyetin bu isimle kullanımı vardır.567 Bukâi’nin Nazmü’d Dürer 

isimli tefsirinde de âyet bu isimle bulunmaktadır.568 

 

                                                 
562

نُونام ﴿٦١﴾  زا م ياح  م هُم  َّلا وُءم وا هُُمم السُّ سُّ م ياما م َّلا تِِهم  فا زا ام بِما م اتاقاو  يم الَاه َمُ الاِذينا يُناجِّ  وا

Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. 

Onlar üzülmezler de. 

563 Taberî, VIII/210-211 
564 Alusî, Ruhu’l Meâni XX/33 
565

اِكِعينام ﴿٤٣﴾  م الرا عا َا ُعوام  كا ار  كا ةام وا آتُوام الزا ةام وا َلا ِيُموام الصا أْا  وا

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. 

566 Kurtubî VIII/272 
567 Kurtubî, IIX/272 
568 El-Bukâi, III/378 
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143. Salatü’l Havf Âyeti ” آية صالة الخوف “: ( Nisa 4/101-102)569 

Hz. Ali(r.a)’den rivâyet edilmiştir ki: “Neccâroğullarından bir topluluk  “Ey 

Allah’ın elçisi!  Bizler yola çıkarız. O zaman namazları nasıl kılacağız?” diye Hz. 

Peygamber’e sormuştur. Bunun üzerine Allah    َِوِإَذا َضَربـُْتْم يف اأْلَْرض    âyeti celilesini inzal 

buyurdu. Sonra vahiy kesiliverdi. Bu âyetin inişinden bir yıl sonra, Hz. Peygamber 

gazâya çıkmıştı. Öğle namazını kıldırdığı sırada, yakınlarında bulunan müşrikler: 

“Hz. Muhammed ve Ashâb’ına arkalarından saldırabilmemiz için işte bir fırsat çıktı. 

Haydi! Gelin onlara bir baskın yapalım.” dediler. İçlerinden biri: “Acele etmeyelim. 

Nasıl olsa bu namazın arkasından aynı şekilde bir daha namaz kılacaklar.” dedi. 

Bunun üzerine Allah iki namaz arasında,   ....ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا , âyet-i kerimesini 

inzal buyurdu. Böylece, korku namazı ile ilgili âyet nazil oldu.570 

“Âyetü Salatü’l Havfi” isminin yer aldığı tefsirlerden birisi de Celaleyn, 

Maide 5/11 tefsiridir. 

 

 

                                                 
569

ام  ُدًوًّ م عا َُم  َا فِِرينام م كا نُوام لا م ال  م إِنا  ۖ فاُروام  م كا ُمم الاِذينا َُ م ياف تِنا م أان  م ِخف تُم  ِةم إِن  َلا م الصا نا َِ م تاق ُصُروام  م ُجنا ٌحم أان  م  َُ َاي  م عا اي سا ِضم فَا ار   ْ م فِيم ا ب تُم  را ام ضا إِذا وا

م ﴿ بِينً  تام ١٠١َُ َِحا م أاس  ل ياأ ُخُذوا م وا كا عا َا م  ن هُم  َِ م  م طا ئِفاةٌ َ تاقُم  م فا ةا َلا م الصا م لاهُُم ام  ْا م فاأْا م فِيِهم  ام ُكن  ْا إِذا م وام ﴾وا م  َُ ائِ را م وا ن  َِ م  ونُوا َُ َ يا م فا ُدوا ام ساجا م فاإِذا ل تاأ ِتم طا ئِفاةٌم هُم 

تاهُم م  َِحا أاس  م وا هُم  را م ِحذ  ل ياأ ُخُذوا م وا كا عا َا م  َُّوا َ يُصا م فا َُّوا م يُصا م لام  ٰى را م فاياِميَُوم أُخ  م  َُ تِ تِعا  َ أا م وا م  َُ تِ َِحا م أاس  ن  م عا فَُُونا م تاغ  م لاو  فاُروا م كا م الاِذينا دا م وا ي َاةًم م نام ۖ  َا م  م  َُ َاي  عا

ةًم  اِحدا م م م وا َُ تا َِحا م أاس  ُعوا م تاضا م أان  ٰى ضا ر  َا م  م ُكن تُم  م أاو  طاٍر َا م  ن  َِ م أاًذىم  م  َُ م بِ م كا نا م إِن  م  َُ َاي  م عا م ُجنا حا َّلا م وا ُكم م م ۖ  را م ِحذ  ُخُذوا م وا م م ۖ  َا فِِرينا  َ م لِ دا م أاعا م الَاه َا م إِنا  ۖ

ِهينً م ﴿ َُ ابً م  ذا ﴾١٠٢عا  

Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan 

ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. ﴾101﴿(Ey Muhammed!) 

Cephede sen de onların (mü'minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden 

bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye 

vardıklarında (bir rekât kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış 

olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. 

İnkâr edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın 

yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis 

yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah inkârcılara alçaltıcı bir azap 

hazırlamıştır.  

570 Taberî, Cami‘u’l-Beyan ‘an Te’vili Ayi’l-Kur’an, V/244 
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144. Salatü’l vusta Âyeti ” آية الصالة الوسطى “: (Bakara 2/238)571 

Âyetin bu isimlendirme ile kullanımına tefsir kaynaklarında yer 

verilmektedir. Bir rivâyette Ummü Seleme’nin kölesi ‘Abdullah b. Rafi‘ şöyle 

anlatıyor: 

“Ummü Seleme benden kendisi için bir mushaf yazmamı istedi. “Salat 

Âyetini bitirince bana bildir.” dedi, ben de bildirdim. “  َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطٰى  (orta namaz)” 

ibaresinin ardından bana “صالة العصر (ikindi namazı)” ibaresini yazdırdı.”Başka bir 

rivâyette aynı olay Amr b. Rafi‘ ile Hz. Hafsa arasında geçen bir olay olarak 

anlatılmaktadır. Rivâyetler arasında farklılıklar bulunmakla beraber her iki rivâyette 

“Âyetu’s-Salat (Namaz âyeti)” ifadesi yer almaktadır. İki rivâyet de ilk dönemlerde 

bu âyetin kendine has bir isim ile anıldığını göstermektedir. 

 

145. Sayd Âyeti ”آية الصيد ”: (Maide 5/4)572 

Sayd: avlanma anlamına gelmekte olup, tabiatı itibariyle yabanî, insandan 

kaçan ve normal yollarla elde edilemeyen hayvanların yakalanmasını ifade eder. Eti 

yenen hayvanların eti ve diğer cüzleri için, eti yenmeyen hayvanların ise deri, kıl, diş 

gibi cüzlerinden yararlanmak ya da zararlarından kurtulmak için avlanılmaları 

caizdir... Avlanan hayvanın etinin yenebilmesi için; av yapan kişinin, dinen hayvan 

kesmeye ehil olması gerekir, müşriklerin avladıkları ve temyiz gücüne sahip olmayan 

çocuk ve delilerin avladıkları helal olmaz.573 

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ”Allah’ın size öğrettiği üzere alıştırıp 

yetiştirerek öğrettiniz avcı hayvanların sizin için tuttukları size helal kılındı. O halde 

onların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın”. Hz. Peygamber 

daha sonra; Köpeği gönderir ve av üzerine Allah’ın adını anarsan, köpeğin tuttuğunu 

                                                 
571

وام لَِاه َِم ْا نِتِينام ﴿٢٣٨﴾  َُ ُْو طاٰىم وا ِةم ال ُوس  َلا الصا اِتم وا َاوا َاىم الصا  حا فِظُوام عا

Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun.  

572
نام م   َ سا  َ م أا ما  َِ م  َُوا َُ م فا  ۖ م الَاه َُم م  َُُم َاما ما م عا َِ م  َُِّموناهُنا م تُعا َِّبِينا َا َُ م  اِرحِ وا جا

م ال  نا َِ م  تُم  َام  َا م عا م وا ۙۖ م الطايِّبا تمُ م  ُم َُ م لا م أُِحلا م ُْل   ۖ م لاهُم م م  م أُِحلا ا َا ذا م  أالُوناكا ياس 

َاي  َمِ  م الَاه َِم عا ما ُكُروام اس  اذ  م وا م  َُ َاي  اتاقُوام الَاه َام م عا م وا ِريُعم ال ِحسا ِبم ﴿م ۖ  م الَاه َام سا م إِنا  ۖ٤﴾  

(Ey Muhammed!) Sana, kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: "Size temiz ve hoş olan 

şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu (avlar) 

helâl kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu (av için) salarken üzerine Allah'ın adını anın 

(besmele çekin). Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hesabı çabuk görendir. 
573 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.580 
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ye, buyurdu. Ben; Av ölmüş de mi olsa, diye sordum. Hz. Peygamber: Evet, köpek 

avı yemedikçe, ölmüş de olsa, buyurdu.574 

İbn Kesir (Ö. 774/1372) Tefsirin de En’am 6/121. âyette, Fi Zilâl Tefsirinde 

En’am 6/114. âyette; Maide 5/4 de ki konu ile ilgili değerlendirmelerde  “Âyetü’s 

Sayd”ı isimlendirilmiş olarak zikredilmiştir.575 

 

146. Sayf Âyeti ”آية الصيف ”: (Nisa 4/176)576 

 Bazı Kur’an âyetlerine indikleri yer ve zamana göre isim verildiği آية الصيف 

bilinmektedir. Bunlardan en meşhur olanları Mekki ve Medenidir. Ayrıca gece ve 

gündüz nazil olmalarına göre nehari-leyli, yazın veya kışın nüzulüne göre de sayfi-

şitai denildiğine dair kaynaklarda geniş bilgiler mevcuttur. Vahidi nakletmiştir ki: 

Kelale hakkında iki âyet indirdi, bunların birisi şita-i diğeri ise sayfidir.577 

Bir rivâyette de Hz. Ömer Cuma hutbesinde insanlara yukarıda zikri geçen 

rivâyeti anlatmaktadır. Bu rivâyetlerden birisinde Hz. Peygamber’den naklen 

“Âyetu’s-Sayf” ifadesi zikredilirken, başka rivâyetlerde de yine Hz. Peygamber’den 

naklen “yazın nazil olan âyeti duymadın mı?” ifadesine yer verilmektedir.578 

Müslim’den rivâyetle, Hz. Ömer(r.a): Kelale’den sorduğum kadar daha fazla 

başka konuda soru sormadım. O’da parmağını göğsüme dayayarak Nisa’nın 

sonundaki “Âyeti’s-Sayf” sana yeter dedi.579 Aynı isimli kullanım Suyutî’nin 

                                                 
574 Salih Akdemir, Esbab-ı Nüzul, s.146 
575 İbn Kesir II/203 
576

م   ۖ لادمٌ م  م لاها م وا مَُ ن  م يا م لام  م ياِرثُها م إِن  هُوا م وا  ۖ كام م  َا م تارا ُفم  اها م نِص  لا َُم أُخ  ٌْم فَا لاٌدم وا م لا َُم وا م لاي سا اكا ُرٌؤم هَا  َ م إِِنم ا  ۖ لاةمِ م  َاَلا م فِيم ال  م  َُ م ُِْلم الَاه َُم يُف تِي تاف تُوناكا ياس 

كام  ما م تارا َِ اهُما م الثَُُّثا ِنم  م كا ناتا م اث ناتاي ِنم فَا ُن ثاياي نمِ م فاإِن   ْ ظِّم ا ث ُلم حا َِ ِرم  كا َِذا نِسا ًءم فَا ةًم ِرجا ًَّلم وا وا م كا نُوام إِخ  إِن  م وا م م م ۖ  َُ م يُبايُِّنم الَاه َمُ لا م تام م ۖ  َُّواأان  م م ِض لِّ َُ الَاه َمُ بِ م وا  ۖ

َِيٌمم ﴿ ٍءم عا ﴾١٧٦شاي   

Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size "kelâle" (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında 

hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı 

onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız 

kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı 

iseler o zaman, (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size 

(hükmünü) açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

577 El-İtkan,  I/90 
578 Taberî, Cami‘, IX/441-442 
579 Zerkanî, Menahilu’l irfan fi ulumi’l-Kur’an, I/315 
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tefsirinde Nisa 4/ 176. Âyette rastlamaktayız. Tefsirlerde âyetin bu isimle kullanımın 

yaygın olduğu görülmektedir.580 

Bu isimlendirmelerden de anlaşıldığı gibi, isimlendirmelerin erken dönemde 

de kullanıldığına şahit olmaktayız. 

 

147. Seb’a Mesani Âyeti ”آية السبع المثاني ”: (Hicr 15/87)581 

Bir Hadisi Şerifte şöyle buyurulur:” Ümmü’l Kur’an (Fatiha) tekrarlanan yedi 

âyettir. Ve bana verilen yüce Kur’an’dır.582 

Hz Peygamber bir gün Ebu Said el Mualla’ya uğradı. Namaz kılıyordu 

seslendi, cevap alamadı, o namazı bitirince, Enfal 8/24. âyeti hatırlatarak niçin cevap 

vermediğini sordu ve mescitten ayrılmadan önce Kur’an’daki en büyük sûreyi 

bildireceğini söyledi. Çıkmadan önce Ebu Said’in hatırlatması üzerine şöyle 

buyurdu: “el Hamdu lillahi rabbil ‘âlemin, es sebu’l mesanî’dir ve bana verilen en 

büyük Kur’an’dır.”583 

Rivâyetlerde ittifakla seb‘a mesani’den kastın “Fatiha sûresi” olduğu 

görülmektedir. Fatiha’ya isim tesmiye edilmesi “Seb‘a Mesâni”nin nüzulü iki defa 

olmuştur. Bunun nedeni hem Mekke hem de Medine’de nazil olmasındandır.584 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
580 Suyutî, V/151 
581

ِظيمام ﴿٨٧﴾  م ال عا آنا ال قُر  ثا نِيم وا م ال ما نا َِ ب ًع م  م سا م آتاي نا كا لاقاد   وا

Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik. 

582 Buharî 1/1, 15/3, Fezail’l Kur’an, 91 

 
583 Buharî, Tefsir, XV/3 
584 Tefsiru Bağâvi, I/37 
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148. Secde Âyeti ”  آية السجدة “: (A’râf 7/206585; Ra’d 13/15586; Nahl 

16/49587;  İsra 17/109588; Meryem19/58589; Hac 22/18590; Furkan 

25/60591; Neml 27/25592; Secde 32/15593; Sa’d 38/24594; Fussilet 

41/37595; Necm 53/62596; İnşikak 84/21597; Alâk 96/19598) 

                                                 
585

ُجُدونام ﴿٢٠٦﴾  لا َمُ ياس  بُِّحونا َمُ وا يُسا ت َِِم وا م ِعبا دا ن  م عا بُِرونا  َ تا م ياس  م َّلا بِّكا م را م ِعن دا م الاِذينا  إِنا

Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tespih ederler ve 

yalnız O'na secde ederler.  

586
صا  َِم  اْل  م وا م بِم  ل ُغُدوِّ لُهُم  ِظَلا هً م وا ر  كا ًع م وا ِضم طاو  ار   ْ ا اِتم وا ما وا م فِيم السا ن  َا ُجُدم  لَِاه َِم ياس   وا

Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer.  

587
بُِرونام ﴿٤٩﴾   َ تا م ياس  م َّلا هُم  ةمُ وا َا ئِ َلا ال ما اباٍةم وا م دا ن  َِ ِضم  ار   ْ َا م فِيم ا اِتم وا ما وا َا م فِيم السا ُجُدم  لَِاه َِم ياس   وا

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler.  

588
م ُخُشوًع ﴿١٠٩﴾  ياِزيُدهُم  م وا َُونا ْا ِنم ياب  اذ  م لِِل  ونا ياِخرُّ  وا

Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır.  

589
ام  م إِذا  ۖ تابام ي نا م  اج  ي نا م وا م هادا ن  ما َِ م وا ائِيلا را إِس  م وا ياِةم إِب رام اِهيما م ُذرِّ ن  َِ م نُوحٍم وا عا َا نا م 

 َ ما م حا ن  ما َِ م وا ما ياِةم آدا م ُذرِّ ن  َِ م  م النابِيِّينا نا َِ م  َاي ِهم  م الَاه َُم عا ما م الاِذينام م أان عا ئِكا
أُولاٰ

َِيًًّم  بُ ًدام وا وام ُسجا رُّ ِنم خا ماٰ ح  م آيا ُتم الرا َاي ِهم  ﴾٥٨ م ﴿تُت َاٰىم عا  

İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un 

ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine 

Rahman’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.  

590
م    ۖ نام م النا سمِ م  َِ ثِيٌرم  كا م وا ابُّ الداوا ُرم وا الشاجا ال ِجبا  َُم وا النُُّجوُمم وا ُرم وا ال قاما ُسم وا الشام  ِضم وا ار   ْ م فِيم ا ن  َا اِتم وا ما وا م فِيم السا ن  َا ُجُدم لا َمُ  م الَاه َام ياس  م أانا م تارا أالام 

ذاابمُ  َاي  َِم ال عا م عا قا ثِيٌرم حا كا م يُِهنمِ م وا ن  َا م وا ِرممٍ م ۖ   َ َُ م  ن  َِ َا م ياشا ُء﴿م الَاه َمُ فاما م لا َمُ  ُلم  م الَاه َام ياف عا م إِنا  ۖ١٨﴾  

Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve 

insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi 

alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar.  

591
م نُفُوًرام ﴿٦٠﴾  هُم  ادا زا ُرنا م وا َُ ُجُدم لِما م تاأ  ُنم أاناس  ماٰ ح  َا م الرا ِنم ْا لُوام وا ماٰ ح  ُجُدوام لَِرا م لاهُُمم اس  ام ِْيلا إِذا  وا

Onlara, "Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde "Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde 

edeceğiz?" derler ve bu onların nefretini artırır.  

592
َِنُونام ﴿٢٥﴾  َا م تُم ع  م وا فُونا َا م تُخ  َاُمم  ياع  ِضم وا ار   ْ ا اِتم وا ما وا م فِيم السا ءا ب  ِرُجم ال خا ُجُدوام لَِاه َِم الاِذيم يُخ  م ياس   أاَّلا

"Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen 

Allah'a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış.)"  

593
بُِرونام ﴿١٥﴾   َ تا م ياس  م َّلا هُم  م وا بِِّهم  ِدم را م  باُحوام بِحا سا وام ُسجام ًدام وا رُّ ُروام بِها م خا ام ُذكِّ م إِذا ُنم بِآيا تِنا م الاِذينا َِ  إِناما م يُؤ 

Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, 

kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar.  

594
م الصام  لِحا ِتم  ِمَُوا عا م وا نُوا َا م آ م الاِذينا ٍضم إَِّلا م باع  َاٰى م عا ُضهُم  م لاياب ِغيم باع  م ال ُخَاطا ِء نا َِ م  ثِيًرا م كا إِنا م وا  ۖ م نِعا ِج َمِ م  م إِلاٰى تِكا جا م نام ع  ا َِ م بُِسؤا كا اما م ظَا م لاقاد  ْا  َا

َا م هُم م  ِيٌلم  َْا م م وا أانا با اِكًع م وا م را را خا با َمُ وا م را فارا تاغ  اُووُدم أاناما م فاتانا همُ فا س  م دا ظانا م وا ﴾٢٤﴿م ۖ   

Davud dedi ki: "Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek sûretiyle sana 

zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller 
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Kur’an'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin, okunması veya işitilmesi 

halinde yapılan secdeye tilâvet secdesi denir. Hanefîlere göre bu secde vacip, Şafiî ve 

Hanbelîlere göre sünnet-i müekkededir. Bir mecliste, aynı secde âyeti birden fazla 

okunursa bir secde yapmak yeterlidir. Namaz dışında secde âyetini okuyan veya 

secde âyetini duyan kişi, tilâvet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider. 

Sâd sûresinin 24. âyetinde "rükû" kelimesi, diğerlerinde "secde" kelimesi 

geçmektedir. Hac sûresinin 77. âyetinde de "rükû edin ve secde edin" denilmektedir. 

Hanefîler, bu âyeti secde âyeti saymamışlardır. İmam Şâfi (Ö. 204/819) ve İmam 

Ahmed bu âyeti de secde âyeti saymış, buna mukabil Sâd sûresinin 24. âyetini secde 

âyeti saymamışlardır. Kur’an’da Hac sûresinin 77. âyeti hariç diğerlerinde secde 

âyetleri işaretlenmiştir. Hanefilere göre secde-i tilâvet okuyana da, dinleyene de 

vaciptir. Diğerlerine göre ise sünnettir. 

“Âyetü’s-Secde” olarak isimlendirilmiş bu âyetleri müfessirlerin tefsirlerinde 

görmekteyiz. Kurtubî, Ahzab 56.âyetin tefsirinde ve İbn Kesir (Ö. 774/1372) Bakara 

2/29. âyetin izahatında “Âyetü’s-Secde” isimlemesine yer vermişlerdir.599 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken 

Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.  

595
بُُدونام م ﴿٣٧﴾  م إِيا همُ تاع  م ُكن تُم  م إِن  َاقاهُنا ُجُدوام لَِاه َِم الاِذيم خا اس  ِرم وا َ قاما م لِ َّلا ِسم وا ُجُدوام لَِشام  م تاس  م َّلا  ۖ رمُ م  ال قاما ُسم وا الشام  الناها ُرم وا م آيا ت َِِم الَاي ُلم وا ن  َِ  وا

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer 

gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. 

596
بُُدوام ﴿٦٢﴾  اع  ُجُدوام لَِاه َِم وا  فا س 

Haydi, Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.  

597
م ﴿٢١﴾  ُجُدونا م ياس  آُنم َّلا َاي ِهُمم ال قُر  م عا ام ُِْرئا إِذا  وا

Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.  

598
ْ تاِرب م ﴿١٩﴾  ا م وا ُجد  اس  م تُِطع  َمُ وا م َّلا  كاَلا

Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş. 

599 İbn Kesir I/158 
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149. Seyf Âyeti”آية السيف ”: (Tevbe 9/5)600 

(Berae)Tevbe Sûresi’nin savaşı emreden ilk âyetleri (1-5 ) nesih ile alakalı 

müstakil eserlerde pek çok âyeti nesheden (nasih) âyetler olarak gösterilmiş ve 

kullanım kolaylığı olması bakımından “Âyetu’s-Seyf (Kılıç/Savaş Âyeti)” olarak 

isimlendirilmiştir. Âyetu’s-Seyf şeklindeki adlandırma yaygın olarak kullanılan âyet 

isimlerindendir.601 
Kurtubî’nin “Âyetu’s-Seyf” ismini Maide 5/13. âyette kulllandığını 

görmekteyiz.602 Ebu Hayyan, Bahru’l Muhıt’de bu şekilde tesmiyeli kullanmıştır.603 

 

150. Sirkat Âyeti ” آية السرقة “: (Maide 5/38)604 

Sirkat hırsızlık demektir. Mülkiyet hakkına karşı işlenen temel suçlardan biri 

olan sirkat; başkasına ait bir malı, bulunduğu yerden sahibinin bilgisi dışında gizlice 

almaktır. İslâm'a göre insanın hayatı, ırzı ve namusu gibi malı da muhteremdir. Bu 

nedenle hırsızlık, hem hukuk düzeni açısından suç görülerek cezalandırılmış, hem de 

dinen ve ahlâken büyük bir günah ve ayıp sayılmıştır (Mâide, 5/38).605 

Abdullah b. Amr’dan rivâyet olunmuştur ki: “Hz. Peygamber zamanında bir 

kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının kabilesi beşyüz dinar fidye vererek kadını cezadan 

kurtarmak istedi. Ancak Hz. Peygamber, fidyeyi kabul etmeyerek kadının sağ elini 

kestirdi. Kadının: Ey Allah’ın elçisi! Tevbe etmem mümkün mü? Diye sorması 

üzerine Allah bu âyet-i kerimeyi inzal buyurdu. Başka bir rivâyette ise Hz. 

Peygamber kadının elinin kesilmesinden sonra ona şöyle dedi: “ Senin günahına 

gelince, sen bugün annenin seni doğurduğu gün gibi temizsin.” 

                                                 
600

م  وا َُ ا  أْا م وا م تا بُوا م فاإِن   ۖ دمٍ م  صا ر  َا م  م ُكلا م لاهُم  ْ ُعدمُ وا ا م وا ُصُروهُم  اح  م وا ُخُذوهُم  م وا تُُموهُم  د  جا م وا ي  ُُ م حا ِرِكينا م ال ُمش  ْ تَُُوا م فا  م ال ُحُرُم هُُر اش   ْ م ا َاخا م ان سا ا فاإِذا

بِيَاهُم  َُّوام سا كا ةام فاخا آتاُوام الزا ةام وا َلا ِحيٌمم ﴿م م م الصا فُوٌرم را م الَاه َام غا م إِنا  ۖ٥﴾  

Savaş gereği, hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili 

bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. 

601 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, II/337 
602 Kurtubî, VI/116 
603 Ebu Hayyan, Bahru’l Muhıt, VII/44 
604

َِيٌمم ﴿٣٨﴾  ِزيٌزم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ م الَاه َمِ م  نا َِ َا ًَّلم  با م نا سا اًءم بِما م كا زا ْ طاُعوام أاي ِدياهُما م جا السا ِرْاةمُ فا  السا ِرُقم وا  وا

Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının 

ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

605 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.597 
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“Âyetü’s Sirkat” konusu ile ilgili birçok tefsirde bu isimlemenin kullanılmış 

olduğunu görmekteyiz. Mesela Kurtubî, Maide 5/40’da bu şekilde isimlemeye 

rastlamaktayız.606 

 

151. Silm Âyeti ” آية السلم “: (Enfal 8/61)607 

Kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış 

yapmak” anlamlarındaki Silm (selm) kökünden türemiş olan İslâm kelimesinin 

etimolojisini yapan ilk âlimlerden İbn Kuteybe tarafından “boyun eğmek ve iradî 

olarak uymak sûretiyle barış ortamına girmek”, İbn Manzûr tarafından “boyun 

eğmek (inkıyâd) ve itaat etmek” şeklinde açıklanmıştır.608 

Kur’an-ı Kerîm’de İslâm kelimesi sekiz yerde geçmekte, ayrıca çok sayıda 

âyette aynı kökten fiil ve isimler bulunmaktadır.609 

Tefsiri Menar’da “Âyetü’s Silm” ismiyle geçen Enfal 8/60. âyetin anlatıldığı 

bölümde, her türlü teçhizâtın, araç ve gerecin, donanımın hazır olmasıyla birlikte, 

İslamın barışı önemsediği anlaşılmaktadır. Kurayza Yahudileri, Hz. Peygamberle 

anlaşma yapmalarına rağmen Bedir’de düşmana silah desteği sağlamış ve sonra da 

unuttuklarını söylemişlerdir. Yeniden anlaşma yapılmasına rağmen yine bozup 

hendek savaşında müşriklerle birleşmişlerdir.610 Bunun üzerine “Onların gizledikleri 

hilekârlıklar korkma. Allah seni onların mekrinden korur, o mekirler kendilerini 

sarar.” Âyeti inmiştir. “Âyetü’s- Silm”in özelde ehli kitap hakkında indirildiği 

söylenmiştir. Genelde “Âyetü’s-Seyf “le mensuh edilmiştir.611 

 

 

                                                 
606 Kurtubî, VI/176 
607

َِيُمم ﴿٦١﴾  ِميُعم ال عا م السا م إِنا َمُ هُوا  ۖ َاىم الَاه َمِ م  م عا كال  تاوا م لاها م وا ناح  َ ِمم فا ج  ناُحوام لَِسا م جا إِن   وا

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, 

hakkıyla bilendir. 

608 İbn Manzur, Lisanü’l Arab, VI/342 
609 İsfahani, Müfredat,“slm” md. s.246 
610 Hamdi Döndüren, I/329 
611 Beyzâvi, III/ 389 
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152. Sıyam Âyeti ” آية الصيام “: (Bakara 2/183-184)612 

İslâm’ın beş şartından biri. Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, 

bir şeye karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça 

karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri 

Kur’an-ı Kerîm’de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir.613 

Serahsî’nin “belirli kimselerin belirli zamanda belirli fiillerden belirli bir 

amaçla uzak durması” şeklindeki tanımı bu ibadetin kimler açısından sahih 

sayıldığını belirlemeyi hedeflemektedir.614 

Hz. Peygamber Medine’ye hicret edince, her ay üç gün ve aşure günü oruç 

tutulmasını emretmiştir. Ramazan orucu hicretten bir buçuk yıl sonra, Şaban ayının 

onunda gününde farz kılınmıştır. Bununla birlikte daha önceki oruçlar konusunda 

mü’minler serbest bırakılmıştır. Bunlar mendup oruçlar olarak kalmıştır.615 

“Âyetü’s-Sıyam” da nesh’in aşamalarını görmemiz mümkündür. Kurtubi’ye 

göre Nesh’in hafiften, ağıra doğru gitmesi caizdir. Önce âşure orucu ve her ay üç gün 

tutulan oruçlar ramazan ayı orucu ile nesh olunmuşlardır.616 

”Âyetü’s-Sıyam” tesmiyesini müfessirler yaygın bir şekilde kullanmışlardır. 

Örneğin; Tefsiru Âyatü Ahkâm, Bakara2/184; Nisaburî, Bakara 2/184; Tefsiri 

Menâr, Bakara 2/249; Kurtubî, Bakara 2/106, İnşikak 84/16. âyetlerde olduğu gibi bu 

örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bahru’l Muhıt, Bakara 2/183, 282. âyetlerde de 

mevcuttur.617 El-Bukâi, Bakara 2/220. âyette ”Âyetü’s-Siyam” tesmiyeli vardır.618 

                                                 
612

م  ِريًض م أاو  َا م  م  َُ ن  َِ م  م كا نا ن  م فاما  ۖ ُدودااتمٍ م  ع  َا ًَ م  م ﴿١٨٣﴾م أايا  م تاتاقُونا م  َُ َا م لاعا م  َُ م ْاب َِ ن  َِ م  َاىم الاِذينا م عا ما م ُكتِبا يا ُمم كا ُمم الصِّ َُ َاي  م عا نُوام ُكتِبا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

م أايا ٍمم أُخام  ن  َِ ةٌم  فاٍرم فاِعدا َاٰىم سا َِينمٍ م رام عا س  َِ ياةٌم طاعا ُمم  م يُِطيقُونا َُم فِد  َاىم الاِذينا عا م وا ي ٌرم لا َُم م ۖ  م خا ي ًرام فاهُوا م خا عا م تاطاوا ن  م فاما مَُ م ۖ  ي ٌرم لا وام خا َُ م تاُصو أان  م وا م م م م ۖ  م إِن   ۖ

م ﴿ َاُمونا م تاع  ﴾١٨٤ُكن تُم   

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, 

size de farz kılındı. ﴾183﴿ Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, 

tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu 

fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi 

için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 

613 İsfahani, “śvm” md. s. 293 
614 el-Mebsût, III/54 
615 Buharî, Tefsir, 1/24 
616 Kurtubî, II/65 
617 Ebu Hayyan, Bahru’l Muhıt, II/55 
618 El-Bukâi, Nazmü’d Dürer, III/269 
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153. Şehadet Âyeti ” آية الشهادة “: (Âl-i İmran 3/18)619 

Şâhid (çoğulu şühûd), şehîd (çoğulu şühedâ’) ve şehadet kelimeleri Kur’an-ı 

Kerîm’de sözlük ve terim anlamıyla “tanık” ve “tanıklık” manasında geçtiği gibi bu 

kökten türeyen fiil kalıpları, ayrıca eşhâd, meşhûd ve meşhed isimleri de 

kullanılmıştır. Kur’an’da yüzaltmışaltı yerde geçen bu kelimelerin bir kısmında terim 

anlamı açıktır. 620 

Şehadet tanıklık etmek, huzurda olmak, hazır bulunmak, idrak etmek, haber 

vermek, muttali olmak ve bilmek anlamlarına gelir. 

Rivâyet olunmuştur ki: Şam ehbarından, yani Nesara ulemasından iki zât 

gelmişlerdi. Medine’yi gördükleri zaman biri diğerine “Bu kasaba ahir zamanda 

çıkacak o peygamberin kasabasına ne kadar benziyor” dedi. Ba’dehu huzuru risalete 

girdiklerinde sıfatı mahsusa ile tanıdılar. Aleyhissalatu ve’s Selama “Sen 

Muhammed’sin?” dediler, “evet” buyruldu. “ Hem de Ahmet’sin ?” dediler. Tarafı 

risaletten “ Ben Muhammed’im ve Ahmed’im”  buyruldu. Bunun üzerine “biz sana 

bir şey soracağız cevap verirsen sana iman edeceğiz” dediler. ”Sorunuz “ buyruldu. 

Onlar da “kitabullah’ta bulunan en büyük şehadeti haber ver” dediler. Bu âyeti 

kerime nazil oldu. Bunun üzerine ikisi de Müslüman oldular.621 

Şınkıtî Tefsirinde, Mearic 70/33. âyetinde “Âyetü’ş-Şehadet” 

isimlendirilmesi kullanılmıştır.622 Alusî, Ruhu’l Meani tefsirinde Bakara 2/14.âyette 

“Âyetü’ş-Şehadet” ve “Âyetü’l-İman” isimlerini birlikte kullanmıştır.623 

 

 

 

 

 

 

                                                 
619

َِيُمم ﴿١٨﴾  ِزيُزم ال حا م ال عا م هُوا  َام إَِّلا
م إِلاٰ م َّلا  ۖ طمِ م  َ ِمم ْا ئًِم م بِ ل قِس  أُولُوم ال ِع ةمُ وا َا ئِ َلا ال ما م وا م هُوا  َام إَِّلا

م إِلاٰ م الَاه َمُ أانا َمُ َّلا ِهدا  شا

Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, O'ndan başka tanrı olmadığına şahitlik 

etmişlerdir. O'ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hâkim’dir. 

620 İsfahani, Müfredat,”ş-h-d md.” s.271 
621 M. H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II/ 1060 
622 Şınkıtî, Advau’l Beyan, VIII/505 
623 Alusî, Ruhu’l Meani, I/157 
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154. Şifa Âyeti ” آية الشفاء “: (Tövbe 9/14624, Yunus 10/57625, Nahl 

16/69626, İsra 17/83627, Şuara 26/80628, Fussilet 41/44629) 

 

Alusî ve İsmail Hakkı’ya ait iki tefsirde şifa âyetleriyle ilgili bilgiler 

mevcuttur. Alusî; İsra 17 /82. âyette “Âyatü’ş-Şifa”  isimlemesini kullanmıştır. Şifa 

âyetlerinin başta Fatiha sûresi olmak üzere altı âyetin listesini de vermiştir.630 İsmail 

Hakkı Bursevî, Ruhu’l Beyan’da “Âyatü’ş Şifa” isimlemesini belitmiştir. Aynı 

zamanda nazara karşı okunan dua ve sûreleri de zikretmiş, bunu peygamberler 

vasıtasıyla delillendirmiştir. 

 

 

 

                                                 
624

نِينام ﴿١٤﴾  َِ ؤ  َُ ٍمم  م ْاو  ِفم ُصُدورا ياش  م وا َاي ِهم  م عا ُكم  يان ُصر  م وا ِزِهم  يُخ  م وا م  َُ ب هُُمم الَاه َمُ بِأاي ِدي ذِّ م يُعا  ْا تَُِوهُم 

Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın 

ve mü’min toplumun kalplerini ferahlatsın. 

625
مَِ نِينام ﴿٥٧﴾  َ ُمؤ  ةمٌ لِ ما ح  را هًُدىم وا ُدوِرم وا ِشفا ٌءم لِما م فِيم الصُّ م وا م  َُ بِّ م را ن  َِ ِعظاةمٌ  و  َا م  م  َُ ت  م جا ءا  يا م أايُّها م النا ُسم ْاد 

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber 

ve rahmet (olan Kur'an) geldi.  

626
ٍمم  ياةًم لِقاو  لِكام م ْلا

م فِيم ذاٰ م إِنا  ۖ ان َُُم فِي َِم ِشفا ٌءم لَِنا سمِ م  ٌِفم أال وا تَا خ  َُ اٌبم  را م بُطُونِها م شا ن  َِ ُرُجم  م ياخ   ۖ بِِّكم ُذلًَُلم م  م را َِيم ُسبُلا َُ اِتم فا س  را م الثاما م ُكلِّ ن  َِ م ُكَِيم  ثُما

م ﴿ َاُرونا ﴾٦٩ياتافا  

Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir." Onların 

karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir 

(toplum) için bir ibret vardır.  

627
م يائُوًس م ﴿٨٣﴾  م كا نا سا َمُ الشارُّ َا ام  إِذا م وا  ۖ ناأاٰىم بِجا نِبِ َمِ م  م وا ضا را ن سا ِنم أاع  ِ َاىم اْل  نا م عا م  ام أان عا إِم ذا  وا

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer.  

628
فِينمِ ﴿٨٠﴾ م ياش  ِرض  ُْم فاهُوا َا ام  إِذا  وا

"Hastalandığımda da O bana şifa verir."  

629
م فِم يم  نُونا َِ م يُؤ  م َّلا الاِذينا م وا  ۖ ِشفا ءمٌ م  نُوام هًُدىم وا َا م آ م لَِاِذينا م هُوا م ُْل   ۖ بِيٌّم م  را عا م وا ِميٌّ جا م أاأاع   ۖ م آيا ت َُُم م  َا ْ  م فُصِّ َّلا م لاو  م لاقا لُوا ِميًًّ  جا م أاع  آنً  م ُْر  َ نا هُ عا م جا لاو  وا

َاي ِهم م  م عا هُوا ْ ٌرم وا م وا انِِهم  ًمىم آذا َا ٍنم باِعيٍدم ﴿م عا َا م  ن  َِ م  نا و  م يُنا دا ئِكا
م أُولاٰ  ۖ٤٤﴾  

Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka, "Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil 

miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?" derlerdi. De ki: "O, inananlar için bir 

hidâyet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve 

anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).” 

630 Alusî, Ruhu’l Meani, XV/145 
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155. Şira Âyeti “آية الشراء ”: (Tevbe 9/111)631 

Sözlükte "satın almak ve satmak" anlamına gelen şirâ, bir fıkıh terimi olarak 

alışveriş akdini ifade etmektedir.632 Muhammed b. Kâ’b el-Kurâzi rivâyet etmiştir ki: 

Abdullah b. Revâha, Hz. Peygamber’e: “Ey Allah’ın elçisi Rabbin ve kendin için 

dilediğin şartı koş.” demiştir. O zaman Hz. Peygamber: “Rabbim için, sadece O’na 

kulluk etmeyi, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanızı şart koşuyorum. Kendim için ise, 

kendi canlarınızı mallarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanızı şart 

koşuyorum.” buyurdu. Ensâr: “Peki bütün bunları yaptığımız takdirde, bize karşılık 

olarak ne verilecek?” diye sordu. Hz. Peygamber: “Cennet” buyurdu. O zaman 

Ensâr: “Bu kârlı bir alışveriştir, o halde ne bozar ne de bozulmasını isteriz.” diye 

sevinçle haykırdılar. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu. 

Bu konuşmalar Büyük Akabe Biâtı denilen ikinci akabe biâtı esnasında 

cereyan etmiştir. Bu biâta Ensâr’dan yetmişin üzerinde kimsenin katıldığı 

bilinmektedir.633 “Âyetü’ş-Şirâ” olarak isimlendirilmiş şekilde Tefsiri Menar’da 

Tevbe 9/25. âyette kullanılmıştır.634 

 

 

 

 

 

 

                                                 
631

م  ٰريِة م التاو  م فِي م حام ق ًًّ م عام َاي  َِ داً ع  م وا ُونا يُق تَا م وا م فاياق تَُُونا ِ
م للاًّٰ يِل ب  يم سا م ف  م يُقا تَُِونا

ناةاَۜ م ال جا م لاهُُم م بِ انا الاهُم  وا  َ اا م وا هُم  م اام ن فُسا ينا ن  َِ م ال ُمؤ  نا َِ تاٰرىم  م اش  ا
م للاًّٰ اِنا

ُمم ا َُ تاب ِشُروام بِباي ِع مِ فا س 
م للاًّٰ نا َِ م  ه ِده  ٰفىم بِعا م ااو  ن  َا م وا ٰاِنَۜ ال قُر  يِلم وا ن ج  ِ اَّل  يُمم ﴿وا ظ  ُزم ال عا م ال فاو  م هُوا ٰذلِكا م وا َۜ م ب َِ  تُم  يم با ياع  ﴾١١١لاذ   

Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın 

almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve 

Kur'an'da kesin olarak va'detmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış 

olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. 

632 İsfahani, Müfredat, s.263 
633 Taberî Câmiul Beyan, XI/35-36 
634 Tefsiri Menar, X/314 
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156. Şita’ Âyeti ” آية الشتاء ”: (Nisa 4/ 176)635 

Kaynaklarda “Âyetü’ş Şitâ’” isminin kullanımın çok fazla olmasına rağmen 

bunun müstakil bir âyete isim olmayacağının görüşü ağır basmıştır. Bu âyetlere şu 

zaviyeden bakmak uygun olacaktır. Hadâri; Seferi, Sayfi; Şitâi, Semâi; Aradî, Firâşi 

gibi isimlemeler birçok âyete şamil olabilir, bunu göz ardı etmemek gerekir. Bu 

çalışmada, Sayfi ve Şitâi âyetlerinin ikisi de miras ile ilgilidir. 

 

157. Şûra Âyeti ”آية الشورى ”: (Âl-i İmran 3/159636; Şûra 42/38637) 

Şûra danışma ve danışma kurulu anlamında fıkıh terimidir. Sözlükte danışma, 

görüş alışverişinde bulunma, danışan kimseye fikrini söyleyip onu yönlendirme, 

İslâmî literatürde yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanlarına giren 

işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade 

eder. Şûra ile aynı kökten (şevr) türeyen birçok kelime “bir şeyi bulunduğu yerden 

alma ve açığa çıkarıp görünür hale getirme” manasında birleşmektedir. Özellikle 

balın kovandan çıkarılması işini anlatmak için bu kökten gelen kelimeler 

kullanılmaktadır. Danışma işinde de bir meselede isabetli karara varabilmek 

                                                 
635

م   ۖ لادمٌ م  م لاها م وا مَُ ن  م يا م لام  م ياِرثُها م إِن  هُوا م وا  ۖ كام م  َا م تارا ُفم  اها م نِص  لا َُم أُخ  ٌْم فَا لاٌدم وا م لا َُم وا م لاي سا اكا ُرٌؤم هَا  َ م إِِنم ا  ۖ لاةمِ م  َاَلا م فِيم ال  م  َُ م ُِْلم الَاه َُم يُف تِي تاف تُوناكا ياس 

اهُما م ال م كا ناتا م اث ناتاي ِنم فَا كام فاإِن  ما م تارا َِ ُن ثاياي نمِ م ثَُُّثا ِنم   ْ ظِّم ا ث ُلم حا َِ ِرم  كا َِذا نِسا ًءم فَا ةًم ِرجا ًَّلم وا وا م كا نُوام إِخ  إِن  م وا م تام م ۖ  م أان  م  َُ م يُبايُِّنم الَاه َمُ لا َُّواۖ  م م ِض َُلِّ الَاه َمُ بِ م وا  ۖ

َِيٌمم ﴿ ٍءم عا ﴾١٧٦شاي   

Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size "kelâle" (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında 

hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı 

onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız 

kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı 

iseler o zaman, (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size 

(hükmünü) açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

636
م   ۖ رمِ م   َ ام   ْ م فِيم ا هُم  شا ِور  م وا م لاهُم  فِر  تاغ  اس  م وا ن هُم  ُفم عا م فا ع   ۖ لِكام م  و  م حا ن  َِ وام  ن فاضُّ َ ِبم َّلا م ال قا َِيظا م فاظًًّ م غا م ُكن  ْا لاو  م وا  ۖ م لاهُم م م  م الَاه َِم لِن  ْا نا َِ ٍةم  ما ح  فابِما م را

َاىم الَاه َمِ  م عا كال  م فاتاوا َ  ْا زا ام عا م ﴿م فاإِذا َِينا كِّ م ال ُمتاوا م الَاه َام يُِحبُّ م إِنا  ۖ١٥٩﴾  

Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar 

senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş 

konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona 

dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. 

637
م يُن فِقُونام ﴿٣٨﴾  ْ نا هُم  زا ما م را َِ م وا ٰىم باي ناهُم  م ُشورا ُرهُم   َ أا ةام وا َلا َُوام الصا ا  أْا م وا بِِّهم  تاجا بُوام لِرا م اس  الاِذينا  وا

Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, aralarında danışma 

iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. 
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amacıyla kişilerin fikirlerinin açığa çıkmasını sağladığı için bu kelime 

kullanılmaktadır.638 

Şûranın İslâm’ın prensiplerinden biri olan sosyal veya ferdi işlerimizin 

çözümlenmesinde çok etkili olduğu görülmektedir. Resulullah(sav)’ın hayatından 

birkaç misal verilecek olursa; Ezân, Uhud’da ordunun alacağı konum, Bedir’de 

esirlerin durumu, Hudeybiye sulh’unda yaşananlar sayılabilir. 

“Âyetü’ş-Şûra” ismini Şınkıti’nin tefsirinde ve Tefsiri Menâr’da müfessirler 

kullanmıştır. Özellikle sûre isimli âyet kullanımı çok yaygındır, lakin bunun çoğu bu 

âyetteki gibi o sûre ile ilgili bir âyete gönderme yapmak için kullanılmaktadır. 

“Âyetüs- Şûra” ismine, Esmau’l Kur’ani’l Kerim’de rastlamak mümkündür.639 

 

158. Şühür Âyeti ” آية الشهور ”: (Bakara 2/234)640 

 “Âyetü’ş-Şühür” ismini tesmiyeli bir şekilde kullanımı,  Muhammed 

Cemalü’d din el- Kasîmi, Mehasinü’t Te’vil, Nisa 4/115. âyette geçmektedir. Burada 

Âyetü’l-Kuru’, Âyetü’ş-Şühur, Âyetü’l-Haml isimleri bir arada kullanılmıştır. Bu 

âyetlerin birbirleri ile ilişkisi vardır.641 

 İbn Cerir’in tahric ettiğine göre Ubey b. Ka’b (r.a)’dan rivâyet edilmiştir ki: 

“Bakara sûresindeki kadınların iddetlerine dair âyet-i kerime nazil olduğu zaman, 

Medine halkından bazı Müslümanlar, artık Kur’an’da zikredilmeyen kadınların 

âdetlerinin kaldığını söylediler. Onlar da henüz âdet görmeyen küçük kızlar, 

hayızdan kesilmiş yaşlı kadınlar ve hamile kadınlar olduğunu söylediler. Bunun 

üzerine Allah(c.c), Talak 65/4 âyet-i kerimeyi inzal buyurdu.”642 

Boşanmış kadınların iddeti, üç kuru (yani üç âdet veya üç temizlik sûresi) 

aydır. Eşleri ölmüş kadınların iddeti ise dört ay on gündür. 

                                                 
638 el-İsfahânî, el-Müfredât, “şvr” md. s.470 
639 Âdem Bamba, Esmau’l Kur’ani’l Kerim, s. 280 
640

م فِيم  َ نا م فاعا م فِيمام   م  َُ َاي  م عا م ُجنا حا م فاَلا َاهُنا م أاجا نا اغ  م بَا ا م فاإِذا  ۖ ًرام  ش  عا م وا هٍُر م أاش  ةا باعا م أار  م بِأان فُِسِهنا نا باص  م ياتارا اًج  وا م أاز  ُرونا ياذا م وا م  َُ ن  َِ م  نا فاو  م يُتاوا الاِذينا وا

ُروفمِ  ع  م بِ ل ما بِيٌرم ﴿م أان فُِسِهنا م خا َُونا ما الَاه َمُ بِما م تاع  م وا  ۖ٢٣٤﴾  

İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. 

Sûrelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

641 Muhammed Cemale’d Din el-Kâsîmi, Mehasinü’t Te’vil, Daru’l Haya-il Kutubi’l Arabiyye, 

1957/1376, V/1558 
642 Suyutî, Lubâbu’n Nukul, s.344 
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159. Taharet Âyeti ”آية  الطهارة ”: (Maide 5/6)643 

Taharet temizlik anlamında fıkıh terimidir. “Temizlenmek, arınmak” 

manasındaki tahâret (tuhr) terim olarak “maddî kiri (necâset, habes) veya mânevî 

pisliği (hades) gidermek” anlamlarına gelir, isim olarak “temizlik” demektir. Tuhr 

özellikle “hayızdan temizlenme” anlamında kullanılmaktadır. Tâhir (temiz), tahûr ve 

mutahhir (temizleyici madde), tathîr (temizlemek), tetahhur (temizlenmek) bu kökün 

türevleridir. Tahâret kelimesinin karşıtı necâsettir (pislik). Necîs ve neces “pis” 

anlamındadır. Hubs (habâse) kökünden türeyen habes “maddî necâset, necis şey” 

manasına gelir. Türkçe ’de abdest bozduktan sonra yapılan temizlenme için 

kullanılan tahâret fıkıhta istibrâ ve istincâ terimleriyle ifade edilir. 644 

Taharet mekânda olmalıdır. Bakara 2/125‘de “İbrahim ve İsmail’e; Tavaf 

edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye 

emretmiştik...” Elbise temizliği için Müddesir 74/4 “Elbiseni tertemiz tut” âyeti 

kerimesi vardır. Maide 5/6’de   “Âyetü’t-Taharet” Abdest, Gusül ve Teyemmüm gibi 

hükmi Temizlikleri ifade etmektedir. Kurtubî tefsirinde Bakara 2/3. âyettin tefsir 

kısmında isimlendirilmiş olarak “Âyetü’t-Taharet” e yer vermiştir.645 Görüldüğü gibi 

her türlü ilmi çalışmada, ehlince malum olan isimlendirilmiş âyeti celileler, az sözle 

çok şey ifade etmektedir. “Taharet âyeti” örneğinde olduğu gibi, isimlendirilmiş 

âyetlerin kullanımı “Ulumu’l Kur’an” açısından teknik bir kullanım tarzıdır. 

Suyutî’nin İtkan’ında bunu çokça görmek mümkündür; Marife- Nekre konusuna 

                                                 
643

م  م ُكن تُم  إِن  م وا  ۖ باي م نمِ م  ع  َا م إِلاىم ال  م  َُ ُجَا أار  م وا م  َُ ُحوام بُِرُءوِس َ م سا ا افِِقم وا را م إِلاىم ال ما م  َُ ِديا أاي  م وا م  َُ ِسَُوام ُوُجوها ِةم فا غ  َلا م إِلاىم الصا تُم  ام ُْم  نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

م فا طاهاُروا م تام م ُجنُبً  ام  م فَا م النِّسا ءا تُُم س  َا م َّلا م أاو  م ال غا ئِِط نا َِ م  م  َُ ن  َِ م  ٌد م أاحا م جا ءا م أاو  فاٍر م سا َاٰى م عا م أاو  ٰى ضا ر  َا م  م ُكن تُم  إِن  م وا م طام ۖ  ِعيًدا م صا ُموا َا ًءفاتاياما م  يِّبً م ِجُدوا

ُحوا سا  َ ن  َُم م فا  َِ م  م  َُ أاي ِدي م وا م  َُ لم بُِوُجوِه عا َا م يُِريُدم الَاه َمُ لِياج  م  م تام م ۖام ۖ  م  َُ َا م لاعا م  َُ َاي  تا َمُ عا ما م نِع  لِيُتِما م وا ُكم  م يُِريُدم لِيُطاهِّرا َِن 
لاٰ جٍم وا را م حا ن  َِ م  م  َُ َاي  م ﴿عا َُُرونا ٦ش   

Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki 

nimetini Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -

başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak 

temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) 

gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa 

yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin) tamamlamak ister ki 

şükredesiniz. 

644 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXIX/382-385 
645 Kurtubî, I/169 
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örnek verilecek olursa “Âyetü’n-Nefs”, “Âyetü’l-Usr”, “Âyetü’z-Zan”, “’Âyetü’s-

Sulh”, “Âyetü’l-Kıtal” v.b. kullanımın yaygın olduğu görülmektedir.646 

 

160. Tahfif Âyeti “آية التخفيف”: (Enfal 8/66)647 

Bu âyet Kur’an’da üç âyetle ilgilidir. Birincisi, cihad zamanın da kâfirlerin 

sayısının, Müslümanlarınkinden çok olmasıdır. Bu âyetin diğer ismi de “Âyetü’d-

Da’fi” dir. İbn Abbas (Ö. 68/687) (r.a) ‘den rivâyet olunmuştur ki: Allah mü’minlere 

bire karşı on kişiyle savaşmalarını farz kılınca, bu onlara ağır, zor geldi. Bunun 

üzerine Allah   ْاآْلَن َخفََّف اللَّـُه َعْنُكم  âyeti kerimesini inzal buyurarak, onlardan bu güçlüğü, 

meşakkati kaldırdı ve bire karşı O’nu bir’e karşı ikiye kadar indirdi.648 

İkincisi ramazan gecelerinde kadınlarla yapılan cinsi mukarenetin 

hakkındadır. 649 

Muhtemelen Yahudilerin ve Hiristiyanların âdetlerinden etkilenen bazı 

sahâbîler ramazan gecelerinde cinsel ilişkinin câiz olmadığını zannediyorlardı. 

Ayrıca sahurun da uykudan önce yeneceğini, yatsı kılınıp uykuya yattıktan sonra 

uyanıp sahurluk diye bir şey yenilemeyeceğini sananlar da vardı. Bu yüzden bazıları 

sıkıntıya düşüyor, sahura kalkmadıkları için gündüz açlıktan bayılıyorlar; gece cinsel 

ilişkiyi yasak sananlar dayanamayıp eşleriyle birleşiyorlar ve bunu gizliyorlardı. 

(Kur’an’ın ifadesiyle böylece “kendilerine hıyanet ediyorlar”, yani başkalarına da 

ifade ettikleri zanlarına ve kanaatlerine gizlice aykırı davranıyorlardı). Hadis 

                                                 
646 Suyutî, el-İtkan, I/594 
647

م  عا َا ُم 
للاًّٰ م وا َِۜ

ِنم للاًّٰ َِبُٰٓوام اال م فاي ِنم بِ ِذ  م م م اال ٌفم ياغ  َُ ن  َِ م  َُن  م يا اِن  م وا َِ ئاتام ي ِن  َِبُوام  ةٌم ياغ  َِ ئاةٌم صا بِرا م  م  َُ ن  َِ م  َُن  م يا م فا ِن 
ف ًَۜ ع  م ضا َُم  ي م ف  م اانا َِما عا م وا َُم  ن  ُم عا

م للاًّٰ فافا م خا هٰ نا
اال 

م ﴿ ينا ﴾٦٦الصا بِر   

Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 

yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki 

bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir 

648 İbn Kesir , II/406 
649

م  م   َُ ن  فا م عا عا م وا َُم  َاي  م عا م فاتام  با م  َُ م اان فُسا تا نُونا م تاخ  م ُكن تُم  م  َُ ُم م اانا
م للاًّٰ َِما م عا

م لِبا ٌسم لاهُناَۜ اان تُم  م وا م  َُ م لِبا ٌسم لا م هُنا م َۜ َُ فا ُُم اِٰلىم نِسآٰ ئِ يا ِمم الرا م لاي َاةام الصِّ م  َُ م لا   اُِحلا

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara 

örtüsünüz. Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu 

bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir 

etmiş olduğu şeyi arayın( Bakara 2/187) 
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kitaplarında bu konuda örnekler vardır.650 İslâm’a mahsus oruç ibadetinin farz 

kılınmasını takip eden günlerde bu gibi olaylar ve yanlış anlamalar ortaya çıkınca 

sınırları belirleme ihtiyacı doğdu ve bu âyet gönderildi.  

Üçüncüsü de gece namazı, teheccüd hakkındadır. İslamın ilk yıllarında gece 

namazı peygamberimize vacipti. Hz. Allah’ın Müzzemmil 1-3. âyetlerinde 

belirtildiği gibi, tâki Resulullahın ve sahabenin ayakları şişene kadar bu hal üzere 

idiler. Müzzemmil sûresini sonundaki “Âyetu’t Tahfif” inzal olunca, gece namazı 

tatavvu oldu.651 Bir kısım âlimler, tahfif âyetini hükmün tabiatı bakımından neshin 

çeşitlerinin beyanında, genel kaidelerin istinbatında delillendirmişlerdir.652 

 

161. Tahlil Âyeti ” آية التحليل ”: (Maide 5/5)653 

“Âyetü’t-Tahlil”’in mukabili “Âyetu’t-Tahrim”’dir. Ehli kitabın kadınları ile 

evliliğini, zebihlerinin (kestikleri hayvanların ve avlarının) helal olduğu ile ilgilidir. 

Mehan b. Meymun’dan naklen İbn Ömer: “Bizler ehli Kitap’la karışığız, onların 

kadınlarıyla nikâhlanacağız mı, onların taamlarını yiyeceğiz mi?” dedi. O da 

“Âyetu’t Tahlil”i (Maide5/5) ve “Âyetu’t-Tahrim’i (Bakara2/221) okudu.654 Beydâvi 

tefsirinde Nisa 4/20. Âyette “Âyetü’t-Tahrim” ‘şeklindeki ismiyle bulunmaktadır.655 

                                                 
650 Buhârî, “Tefsîr”, 2/27 
651 Suyutî, ed- Durrü’l Mensûr, VIII/312 
652 Kurtubî, II/65 
653

م  م الام ِذينا نا َِ نا ُتم  صا ال ُمح  نا ِتم وا َِ م ال ُمؤ  نا َِ نا ُتم  صا ال ُمح  م وا  ۖ م لاهُم م م  م ِحلٌّ م  َُ َُ طاعا  م وا َُم  م لا م ِحلٌّ َِتا با م أُوتُوام ال  طاعا ُمم الاِذينا م وا  ۖ ُمم الطايِّبا تمُ م  َُ م لا م أُِحلا ما ال ياو 

هُم  م أُُجورا ام آتاي تُُموهُنا م إِذا م  َُ م ْاب َِ ن  َِ م  تا با َِ انمٍ أُوتُوام ال  دا تاِخِذيم أاخ  َُ م  َّلا م وا َُسا فِِحينا م  ي را م غا ِصنِينا َُح  م  بِطام عام م نا م حا يما ِنم فاقاد  ِ م بِ ْل  فُر   َ م يا ن  َا م وا م فِيم ۖ  هُوا َ َُُم وا ما

م ﴿ م ال خا ِسِرينا نا َِ ِةم  ِخرا ﴾٥اْل   

Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, 

sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine 

kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve 

gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse bütün işlediği 

boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. 

654 el-Cessas, Ahkamu’l Kur’an, III/324 
655 Beydâvi, Envaru’t Tenzil ve Esraru’t Te’vil,  I/209 
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162. Tahrim Âyeti ” آية التحريم ”: ( Bakara 2/221)656 

Tahrim "haram kılmak, yasaklamak, men etmek" anlamına gelmektedir.657 

Dinî bir kavram olarak Tahrim bir fiilin kesin bir delille, açık bir şekilde 

yapılmamasının istenmesi demektir. Yapılmaması istenen fiile ise haram denir.658 

İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a)’dan rivâyet edilmiştir ki: Bu âyeti kerime 

Abdullah b. Ravaha hakkında nazil olmuştur. Onun siyahi bir kölesi vardı bir gün 

kızarak, ona tokat attı. Sonra yaptığından pişman olarak Hz. Peygamberin huzuruna 

geldi ve ona durumu anlattı. Peygamberimiz ona köle neyin nesi olduğunu sordu. 

Abdullah: “O Allah’tan başka ilah olmadığına, senin onun resulü olduğuna tanıklık 

eder, namazın da abdestinde biridir.”dedi. Hz. Peygamber “Ey Abdullah! O halde o, 

mü’min bir kadındır.” buyurdu. Abdullah’ta “Seni hak ile gönderen Allah’ yemin 

ederim ki, onu azad edip onunla evleneceğim.” dedi ve dediğini yaptı. Ancak bazı 

Müslümanlar onun cariye ile evlenmesini kınadılar. Çünkü soya sopa önem 

verdikleri için, müşriklerden kız alıp vermeyi sürdürmek istiyorlardı. Bunun üzerine 

bu âyet nazil oldu.659 
“Âyetü’t-Tahrim” isimlemesi birçok tefsirde kullanılmıştır. Keşşaf’da Nisa 

4/3. âyette yetimlerin mallarına tasallutun haramlığını bildiren tahrimiyette, Âyetü’t 

Tahrim” isimli olarak kullanımı vardır.660 

 

                                                 
656

م  ب م ٌد لاعا م وا  ۖ نُوام  َِ تاٰىم يُؤ  م حا ِرِكينا م ال ُمش  َُِحوا م تُن  َّلا م وا  ۖ م م م  َُ بات  جا م أاع  لاو  م وا ٍة ِركا َُش  م  ن  َِ م  ي ٌر م خا ناةٌ َِ ؤ  َُ م  ةٌ َا ا ْا م وا  ۖ نام م  َِ تاٰىم يُؤ  ِركا ِتم حا م ال ُمش  َُِحوا م تان  َّلا وا

م م  َُ با جا م أاع  لاو  م وا ِرٍك َُش  م  ن  َِ م  ي ٌر م خا ٌن َِ ؤ  م النا رمِ م َُ م إِلاى ُعونا م ياد  ئِكا
م أُولاٰ م إِم م ۖ  ُعو م ياد  الَاه َُ م وا ن َِمِ ۖ  م بِإِذ  ِة فِرا غ  ال ما م وا ناِة م ال جا َام م لاى م لاعا م لَِنا ِس م آيا ت َِِ يُبايُِّن م وا م ۖ  هُم 

م ﴿ كاُرونا ﴾٢٢١ياتاذا  

İman etmedikleri sûrece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın 

hoşunuza gitse de, mü'min bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman 

etmedikleri sûrece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür 

erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar 

ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, 

öğüt alıp düşünsünler. 

657 Müfredat,”h-r-m md.” s. 122 
658 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.629 
659 Vahidî, Esbabu’l Nüzul,39 
660 Zemahşerî, Keşşaf, I/457 
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163. Tahrim Âyetleri ”آيات التحريم”: (Nebi tahrimi Tebenni tahrimi, 

kardeş eş arasında tahrim) “آية تحريم الجمع بين”آية تحريم التبني” 

 661 ; (Ahzap 33/4)(Nisa 4/23)  األختين

İbn Cüreyc den rivâyet olunmuştur. O der ki”Atâ’ya اَلِبُكمْ َوَحاَلِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأصْ    

âyeti celilesini sordum. Şöyle cevap verdi: “Bize anlatıldığına göre Hz. Peygamber 

Zeyd b. Harise’nin eşiyle evlenince Kureyş’liler, bu konuda dedi- kodu yapmışlardı. 

Bunun üzerine Yüce Allah  َْوَحاَلِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكم 

(en–Nisa 4/ 23)   وما جعل ادعياءكم ابنأكم (Ahzab 33/4) لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف ازواجهم 

 âyeti kerimelerini inzal ,(Ahzab 33/40) وما كان حممد ابا احدكم من رجالكم ,(Ahzab 33/27)ادعيائهم

buyurdu. 

Buna göre ِمْن َأْصاَلِبُكم lafzı celilesi, oğlunun hanımının haram kılınmasını 

kayıtlamaktadır. Böylece bu kayıt ile oğlunun hanımının, oğlu ancak öz olduğu 

takdirde haram olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu yüzden oğul, evlatlık olduğu 

durumundaki gibi durumlarda babanın evlatlığının kızıyla evlenmesi haram değildir. 

Nitekim de Hz. Peygamber evlatlığı Zeyd b. Harise’nin hanımı ile evlenmiştir. 

Nisa 4/ 23 “Âyetu’t Tahrimi’i Mehârim” veya “Âyetu’l Muharremat mine’n 

Nisa” olarak adlandırılmıştır. İbn Kesir (Ö. 774/1372), Âyetut Tahrimi Mehârimi 

mine’n Neseb; İbn Ebi Hatim (Ö. 327/939), İbn Abbas (Ö. 68/687)'tan naklen yedi 

neseben haramlık, yedi sıhriyyet yolu ile haramlık olduğunu belirtmiştir.662 

 İki kız kardeşi bir nikâhta cem etmek hakkındadır. Bunlardan  َوأَْن ََتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْيِ 

birine erkek farz edildiği takdirde diğerine nikâhı caiz olmayan iki kadındır. Mesela 

bir kızla halasının veya bir kızla teyzesinin cem’ide iki kız kardeş gibi haramdır. 

                                                 
661

م  نا َِ م  م  َُ اتُم  وا أاخا م وا م  َُ نا ع  ضا م أار  تِي م الَلا ُم َُ ها تُم  َا أُ م وا ُخ  ِْ  ْ م ا بانا ُت م وا خِ
ا  ْ م ا بانا ُت م وا م  َُ تُ خا َّلا م وا َُم  ما تُ عا م وا م  َُ اتُ وا أاخا م وا م  َُ بانا تُ م وا م  َُ ها تُ َا م أُ م  َُ َاي  م عا َا ْ  ُحرِّ

م  تِيم فِيم ُحُجوِرُكم  ُمم الَلا َُ با ئِبُ را م وا م  َُ ها ُتم نِسا ئِ َا أُ ِةم وا ضا عا م جمُ الرا م فاَلا م بِِهنا َ تُم  خا َُونُوام دا م تا م لام  م فاإِن  م بِِهنا َ تُم  خا تِيم دا ُمم الَلا َُ م نِسا ئِ ن  ئُِلم َِ َلا حا م وا َُم  َاي  م عا نا حا

َافام  م سا َا م ْاد  م  تاي ِنم إَِّلا ُخ   ْ م ا ُعوام باي نا ما م تاج  أان  م وا م  َُ بِ َلا م أاص  ن  َِ م  ُمم الاِذينا َُ فُم م أاب نا ئِ م غا م الَاه َام كا نا م إِنا ِحيًم م ﴿ۖ  ﴾٢٣وًرام را  

Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 

teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz, 

karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey 

kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz 

oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden 

yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.  

662 İbn Kesir,  I/676 
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Peygamberimizin meşhur bir hadisinde “bir kadın ne halasının, ne teyzesinin, ne 

Birader zadesinin ne hemşiresinin üzerine nikâh olunmaz.” demiştir.663 

 

164. Tahvil Âyeti ”آية التحويل ”: ( Bakara 2/144)664 

İmam el Beğavi “ Meâlimu et-Te’vil” adlı tefsir kitabında  َقْد نـََرٰى تـََقلَُّب َوْجِهَك يف 

 âyeti ile ilgi olarak şunları belirtmektedir: Bu âyet, her ne kadar tilâvet  السََّماءِ 

bakımından sonra gelirse de, mana bakımından öncedir. Çünkü kıblenin tahvili ile 

ilgili kıssanın başını oluşturmaktadır. Kıblenin değiştirilmesi nesh olunan şer’i 

hükümlerin ilkidir. Bu âyete “ Kıble Âyeti” de denir. 

 İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a)’tan rivâyet olunmuştur ki: “Hz. Peygamber 

Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman, yüce Allah, ona namaz kılarken Beyt-i 

Makdis’e yönelerek namaz kılmasını emretmişti. Yahudiler buna çok sevinmişlerdi. 

Böylece Hz. Peygamber namaz kılarken on altı ya da on yedi ay kadar namaz 

kılarken Beyt Makdis’e yönelmişti. Ancak O Hz. İbrahim’in kıblesine yönelerek 

namaz kılmak istiyordu. Bu yüzden gözlerini semaya dikip Allah’a dua ediyordu. 

Bunun üzerine yüce Allah(c.c)  âyetini inzal buyurdu. Yahudiler bu  فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  

konuda şüpheye düşerek, yönelmekte oldukları kıbleden onları çevirenin ne 

olduğunu merak ettiler. O zaman yüce Allah قل هلل املشرق واملغرب   ve  جهاهلل فأينما تولوا فثم و  

âyetlerini indirdi.665 “Tahvil Âyeti”, Celaleyn tefsirinde Bakara 2/141.âyette 

mevcuttur. 

 

                                                 
663 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II/1324 
664

م  م  َُ م ُوُجوها لُّوا م فاوا م ُكن تُم  َا  م  ي  ُُ حا م وا  ۖ اممِ م  را م ال حا ِجِد س  م ال ما م شاط را هاكا ج  م وا م فاوا َِّ  ۖ ضا ها م  م تار  م ِْب َاةً لِّياناكا انُوا م فَا  ۖ ما ءمِ م  م السا م فِي ِهكا ج  م وا ُّبا م تاقَا ٰى م نارا ْاد 

هُم  بِِّهم م م شاط را م را ن  َِ م  قُّ م أانا َمُ ال حا َاُمونا م لاياع  َِتا با م أُوتُوام ال  م الاِذينا إِنا م وا م ﴿م ۖ  َُونا ما ما م ياع  َا م الَاه َمُ بِغا فٍِلم عا م وا  ۖ١٤٤﴾  

(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) 

görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü 

Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) hep o yöne 

dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette 

bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. 

665 Taberî, Camiu’l Beyân, II/20 
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165. Tahyir Âyetleri ”آية التخيير ”: ( Ahzap 33/28-29)666 

Tahyir Mükellefin iki hüküm veya fiil arasında seçim yapmakta serbest 

olması anlamındaki fıkıh terimidir. Ahzab 33/28-29. âyetlerde Hz. Peygamber’in 

eşlerinden dünya hayatı ile Allah Resulü ve ahireti içine alan hayat arasında bir 

tercihte bulunmaları istenmektedir. Âyette lafzen yer almamakla beraber böyle bir 

tercihten bahsetmesi hasebiyle Ahzab 33/28-29. âyetlere “Âyetu’t-Tahyir “ آية التخيري” 

(Muhayyerlik/Tercih Âyeti)” denilmiştir. 

Hz. ‘Âişe’den gelen bir rivâyette “Tahyir- Âyeti” nazil olduğu zaman Hz. 

Peygamber ona bu durumu arz etmişti. Kendisi de “O da ne, ey Allah’ın Resulü?” 

dediğinde Hz. Peygamber yukarıda adı geçen âyeti okudu. Hz. Âişe “Ben Allah’ı, 

Peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorum, babama ve anneme sormama gerek yok.” 

deyince Hz. Peygamber güldü ve odalarda oturan eşlerine “ Âişe böyle diyor.” dedi. 

Onlar da, “Biz de Âişe’nin dediğinin aynısını diyoruz.” dediler.667 

Bu âyet isminin erken döneme aitliği kesin değildir. Et-Tahyir fi’l Hüküm ( 

Maide 5/42) 

م  ِرض  م تُع  اِن  م وا ن هُم   م عا ِرض  م ااع  م ااو  م باي ناهُم  م  َُ م فا ح  كا
م جآٰ ُؤ۫ م فا ِن  ح  َِْۜ م لَِسُّ م ااكا لُونا ِذِب َا  َ م لِ ما ُعونا م سا ان  م فَا ن هُم  عا

ينام  م ال ُمق ِسط  ام يُِحبُّ
م للاًّٰ م اِنا ِطَۜ م بِ ل قِس  م باي ناهُم  م  َُ م فا ح  م  ْا َا م حا اِن  م وا

ي ه  ًَۜ م شا وكا  ياُضرُّ

Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister 

aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana 

asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. 

Çünkü Allah, âdil davrananları sever.668 

Sözlükte “bir kimseye iki veya daha fazla seçenek arasında tercih imkânı 

vermek” anlamındaki tahyîr kelimesi Usul-i fıkıhta ve fıkıhta sözlük anlamına uygun 

biçimde değişik bağlamlarda kullanılmıştır. Aynı kökten türeyen ihtiyar ve tahayyur 

iki durumdan daha iyi olanı istemek ve seçmektir (aynı anlamda isim olarak 

“hıyâr”/“muhayyerlik” kullanılır). Hîre/hıyere/hayre ise seçim yapmak ve seçilen, 

                                                 
666

م الَاه َام  نا م تُِرد  م ُكن تُنا إِن  ِميًَلم ﴿٢٨﴾م وا اًح م جا را م سا َُنا ح  رِّ أُسا م وا َُنا تِّع  َا
م أُ ِزيناتاها م فاتاعا لاي نا ن يا م وا م الدُّ يا ةا م ال حا نا م تُِرد  م ُكن م تُنا م إِن  اِجكا وا از  ِْ م  م ُْل  يا م أايُّها م النابِيُّ

ِظيًم  ًرام عا م أاج  َُنا ن  َِ ِسنا ِتم  َ ُمح  م لِ دا م الَاه َام أاعا ةام فاإِنا ِخرا م اْل  الداارا ُسولا َمُ وا را ﴾٩٢﴿وا  

Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, "Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size müt’a 

vereyim ve sizi güzelce bırakayım." "Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki 

Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 

667 Taberî, Cami‘, XX/ 254 
668 Maide 5/42 
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istihâre yapılması düşünülen bir işin Allah katında en hayırlı olan şekliyle 

gerçekleşmesini istemek demektir. 

Hanımlarının bazı maddî talepleri ve aralarındaki kıskançlık sebebiyle üzüntü 

duyan Resûl-i Ekrem’in onlara bir ay sûreyle yaklaşmamak üzere yemin edip bunu 

uygulaması üzerine nazil olan ve Peygamber eşlerinden dünya ve Allah’ın resulü ve 

ahiret arasında tercih yapmalarını isteyen âyete (el-Ahzâb 33/28-29) “tahyîr âyeti” 

denmektedir. Haklarında hüküm vermesi için kendisine gelen kâfirler arasında 

hüküm verip vermeme konusunda Resûlullah’ı muhayyer bırakan âyet de (el-Mâide 

5/42) kaynaklarda “tahyîr âyeti” diye adlandırılmıştır. Tahrîm sûresinin (66) 5. âyeti 

de Ahzâb sûresindekiyle ilişkilendirilerek bazı kaynaklarda aynı adla anılmıştır.669 

“Tahyîr âyeti” literatürde kullanımının çok olduğu bilinen âyet isimlerinden 

biridir. Taberî (Ö. 310/923), Tahrim 66/4; Râzi, Maide 5/67; Kurtubî, Ahzab33/28; 

Maverdi, Ahzab 33/28...gibi tefsirlerde “Âyetü’t-Tahyir” ismi ilgili âyetlerin 

isimlendirilmesine kullanılmıştır. Taberî (Ö. 310/923), Tahrim’deki âyette Hz. Âişe 

ile Hz. Hafsa’nın konu edildiği yerde bu “Tahyîr Âyeti” ni kullanmıştır. Razi (Ö. 

606/1209)’de, Maide 5/67. âyetin açıklamasında, Ahzab 33/28 ‘e atıf yaparak “tahyîr 

âyeti” ismini kullanması söz konusudur.670 İslam Ansiklopedisinde “Tahyir” ile ilgili 

bilgide bu isimlenme şekli mevcuttur. 

Hz. Allah(c.c), Nebisine münhasır olmak üzere muhayyerlikleri, görevleri, 

ibadetleri gibi ayrıcalıklı özellikleri muttasıf kılmıştır. Örneğin duhâ, gece kılınan 

vitr, teheccüd, visal orucu, nikâhlı kadın için muhayyerlik ve ziyade evlilik, 

ganimette humus... sayabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
669 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXIX/442-443 
670 Razi, Mefatihu’l Gayb. XII/52 
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166. Talâk Âyeti “آية الطالق”: (Bakara 2/229)671 

Karı-koca arasındaki evliliğin sona ermesi klasik fıkıh literatüründe talâk 

olarak ifade edilmiştir. Fıkıhta talâk kelimesi hem tek taraflı yapılan boşama, hem 

tarafların anlaşarak boşanmaları, hem de mahkeme kararıyla meydana gelen 

boşanma anlamlarına gelmekle birlikte, genellikle tek taraflı irade beyanı ile yapılan 

boşamayı ifadede kullanılır. Eşler arası geçimsizlik ileri dereceye ulaşırsa ve 

boşanma tek çare olarak görülebilir. Ancak, boşanma en son başvurulması gereken 

bir çaredir. Zira Hz. Peygamber, "Allâh katında en sevimsiz helâl, boşanmadır" 

buyurmuşlardır.672 

Seyyid Tantavi Bakara 2/228 de, Nisaburî Bakara 2/238 de, Kurtubî Bakara 

2/234.de fıkhî bir konu olan talâkı işlerken, Beğavi Tefsirinde Nisa 4/24. âyette iki 

defa “Âyetü’t Talâk” ismi mevcuttur.673 

 

167. Tathir Âyeti ”آية التطهير ”: (Ahzap 33/33)674 

İbn Abbas (Ö. 68/687) (r.a) bu âyeti kerimenin, özellikle, Hz. 

Peygamberin(sav)’in hanımları hakkında nazil olduğunu belirtmiştir.675 

                                                 
671

م  م يُقِيما م ُحُدودا م ياخا فا م أاَّلا م أان  م إَِّلا ي ئً  م شا ما م آتاي تُُموهُنا َِ م  ُخُذوا
م تاأ  م أان  م  َُ م لا م ياِحلُّ َّلا م وا  ۖ سا نمٍ م  ِريٌحم بِإِح  م تاس  ُروٍفم أاو  ع  سا ٌكم بِما  َ م فاإِ  ۖ تا نمِ م  را َا ُقم  الطاَلا

م ب َِمِ م الَاه َمِ  َاي ِهما م فِيما م اف تادات  م عا م ُجنا حا م الَاه َِم فاَلا م يُقِيما م ُحُدودا م أاَّلا م ِخف تُم  م فاإِن  تاُدوها م ۖ  م تاع  م ُحُدوُدم الَاه َِم فاَلا َ كا م تِ م الَاهم ۖ  م ُحُدودا دا م ياتاعا ن  َا م وا م هُُمم م  َمِ ۖ  ئِكا فاأُولاٰ

م ﴿ ﴾٢٢٩الظا لُِمونا  

(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. 

(Evlilikte) tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınlara 

verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın 

belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının (boşanmak için) bedel 

vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. 

Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir. 

672 Ebû Dâvûd, Talâk, 3 
673 Beğavi, II/194 
674

م  ِهبا م لِيُذ  م الَام ه َُ م إِناما م يُِريُد  ۖ ُسولا َُم م  را م وا م الَاه َا نا أاِطع  م وا كا ةا م الزا آتِينا م وا ةا َلا م الصا نا ِم  أْا م وا  ۖ ُولاىمٰ م   ْ م ا م ال جا ِهَِياِة جا م تابارُّ نا ج  م تابارا َّلا م وا َُنا م فِيم بُيُوتِ نا ْار  وا

م تاط ِهيًرام ﴿ ُكم  يُطاهِّرا م ال باي  ِْم وا م أاه لا سا ج  ُمم الرِّ َُ ن  ﴾٣٣عا  

Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. 

Namazı kılın, zekâtı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden 

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

675 Vâhidi, Esbâbu’n Nüzul, s.568 
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İmamların masum olduğu inancı, II. Hicri yüzyılın ikinci yarısında ortaya 

çıkmıştır. Bu inanç İbn Bâbeveyh Şeyh Müfîd ve Şerîf el-Murtazâ gibi Şîa ulemâsı 

tarafından geliştirilerek on dört masumun imamet makamına geçmeden önce veya 

geçtikten sonra yanlışlıkla da olsa herhangi bir günah işlemelerinin imkânsız olduğu 

sonucuna varmışlardır. Hz. Fâtıma’nın ismeti ise ismeti gereken iki makam, yani 

peygamberlik ve imamlık arasında bir bağ oluşturmasından ileri gelir. “İki nurun 

birleştiği yer” (mecmau’n-nûreyn) olarak adlandırılan imamlardan ve onların yüksek 

seciyelerinden bahseden hadis ve rivâyetlerde de sık sık Hz. Fâtıma’nın ve Hz. 

Ali’nin adı geçer. On dört masumun ismetini belgeleyen en önemli delillerin başında, 

“Ey Ehl-i beyt! Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler” 

meâlindeki (el-Ahzâb 33/33)  “Âyetü’t-Tathîr” denilen âyetin yer aldığına inanılır. 

Bu anlayışa göre, “Zalimler ahdime eremez” meâlindeki âyet de (el-Bakara 2/124) 

Allah’ın ahdine yani nübüvvet veya imâmete mazhar olmuş kişilerin kötülükten uzak 

bulunduklarına, dolayısıyla ismet sahibi olduklarına delâlet eder. Masumların sayısı, 

büyük ihtimalle on ikinci imamın gaybetinden sonra on dört olarak belirlenmiştir.676 

İslam ansiklopedisinden alınan bu bilgide “Âyetü’t-Tathir “ ismi kullanılmıştır. 

Tasavvufi tefsirlerden, özellikle İsna aşera-i şii ‘de “Âyetü’t-Tathir” ehli beyti 

Mustafa’yı yazmışlardır. Bunlar Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’dir 

(radıyallahu anhum). Tefsirlere örnek verecek olursak: Haşımi Hüseyni’l Bahrani, 

Ahzab 33/33; el-Feydu el- Kaşâni, Ahzab 33/30; et-Tabatabai, Tevbe 9/1, Ahzab 

33/28 sayılabilir. Bu tefsirlerde “Âyetü’t-Tathir” ismiyle ilgili âyeti kerimeler 

mevcuttur. Bunun gibi Alusî de Ruhu’l Meani Ahzab 33/33. âyeti bu isimle 

adlandırmıştır.677 

 

168. Tasvir Âyeti ”آية التصوير ”: ( Âl-i İmran 3/6)678 

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de göklerin ve yerin gaybını bildiğini, onlardan 

hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığını haber veriyor. Kullarını analarınızın 

                                                 
676 DİA, İslam Ansiklopedisi, VIII/227 
677 Alusî, Ruhu’l Meani, XXII/17 
678

يُمم ﴿٦﴾   َ يُزم ال حا ز  م ال عا م هُوا م اِٰل َام اَِّلا م َّلآٰ
م ياشآٰ ُءَۜ ي فا حا ِمم كا ار  م فِيم اَّل  ُرُكم  وِّ يم يُصا م الاذ   هُوا

O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 
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rahimlerinde dilediği şekilde; ( kadın-erkek, güzel- çirkin, bedbaht ya da mes’ud 

olarak) şekillendirip yaratır. Yaratan O’dur. Ondan başka ilah yoktur. İlah olmaya 

sadece ve tek olarak o müstehaktır. Nihâyetsiz izzet, hikmet ve hüküm sadece 

O’nundur. 

Bu âyette Meryem oğlu İsa’nın (a.s) Allah’ın kulu ve yaratılmış olduğu 

açıkça belirtilmektedir. Allah diğer insanları nasıl yaratmışsa onu da annesinin 

rahminde şekillendirmiş, sonra dilediği şekilde yaratmıştır.679 Bu âyette, ta’zim 

Allah’adır. Hiristiyanlar’ın, İsa Allah’a benzer bir tasvir ve yaratılışla olduğu sözüne 

bir cevaptır. Bu akla, uygun değildir. Bu âyet “Âyetü’t-Tasvir” isimli olarak 

Mevsuatü’l Kur’ani’l Kerim adlı eserde mevcuttur.680 

 

169. Tebdil Âyeti ”آية التبديل ”: ( İbrahim 14/48681; Nahl 16/101682) 

Sözlükte “yönelmek, meyletmek, sapmak” manasındaki harf kökünden 

türeyen tahrif, iki şekilde yorumlanması mümkün olan bir sözü bir tarafa çekmek,683  

kelimenin veya sözün anlamını benzer anlamlarla değiştirmek684 gibi manalara gelir. 

İslâm literatüründe önceki kutsal kitapların metninin veya anlamının 

bozulması karşılığında kullanılan bir terimdir. 

Tebdil âyeti iki âyetle ilgilidir; Bunların birisi İbrahim 14/48 ‘deki âyettir. 

Kıyamet gününde arzın değişimi, başka arz olma konusuyla ilgilidir. Diğeri de şer’ i 

hükümlerin başka hükümlerle tebdilidir. 

İbrahim 14/48. âyetle ilgili, Hz. Âişe. “O gün insanlar nerede olacak?” diye 

sorunca, Hz. Peygamber: “ O vakit insanlar sırat köprüsü üzerinde olacaklardır. “ 

buyurdu.685 

                                                 
679 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, III/1161 
680 Mevsuatü’l Kur’âni’l Azim, s.59 
681

اِحِدم ال قاها ِرم ﴿٤٨﴾  ُزوام لَِاه َِم ال وا بارا م وا  ۖ اتمُ م  ما وا السا ِضم وا ار   ْ م ا ي را ُضم غا ار   ْ م تُبادا َُم ا ما  ياو 

O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin 

üzerinde yegâne hâkim) olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. 

682
م ﴿١٠١﴾  َاُمونا م ياع  م َّلا ثاُرهُم  م أاك  م بال   ۖ ف تارمٍ م  َُ م  َاُمم بِما م يُنازِّ َُم ْا لُوام إِناما م أان  ْا الَاه َمُ أاع  م وا ۙۖ م آياةمٍ م  َا نا َا ل نا م آياةمً  ام بادا إِذا  وا

Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah neyi indireceğini gâyet iyi 

bilir- onlar Peygamber'e, "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.  

683 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ĥrf” md. 
684 Lisânü’l-Arab, “ĥrf” md. 
685 Suyutî, ed-Dürru’l Mensûr, V/56 
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Yer ve göklerin yok edilerek, yeniden öbür âlemin yaratılması mümkün 

olduğu gibi, mevcut maddenin değişimi yoluyla kıyametten sonra devamı da 

mümkündür. Nitekim insanın acbü’z zeneb( kuyruk sokumun da hücre yapma 

yeteneği olan bir hücre)’den oluşacağını bildiren hadisler de mevcuttur.686 İbni 

Abbas(r.a) ‘den rivâyet edilmiştir ki “Arz yine bu arz, şu kadar ki sıfatı tagayyür 

edecek, ezcümle dağlar yürüyecek, denizler yarılacak, dümdüz olacak, eğrilik 

büğrülük görülmeyecek” demiştir.687 

Nahl 16/101. Âyetine de “’Âyetü’l-Tebdil” ismi verilmiştir. Âyetten de 

anlaşıldığı gibi, evvel ki mensuh, sonraki nasih olur. Rivâyet olunduğuna göre: 

evvela şiddetli bir âyet sonra da ondan yumuşak bir âyet nazil oldu mu Kureyş 

kâfirleri derler ki” Muhammed ashabı ile eğleniyor, bu gün bir şey emrediyor, yarın 

da ondan nehy ediyor. Herhalde bunları o kendiliğinden uyduruyorda Allah’a iftira 

ediyor” diyorlardı.688 

  

170. Tebliğ Âyeti ”آية التبليغ ”: ( Maide 5/67)689 

Tebliğ taşımak, götürmek, ulaştırmak, bildirmek ve eriştirmek anlamına gelir. 

Istılahta, peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardan biridir. 

Peygamberlerin vahiy yoluyla Allah'tan gelen ilâhî hükümlerin hiçbirini gizlemeden, 

eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan aynen bildirmesine denir. 

Peygamberler, Allah'ın vahyettikleri hakkında, susma, gizleme, nakletmeme veya 

başka bir tercih kullanma hakkına sahip değillerdir.690 

Bu âyet iki mevzu bahis etmektedir. Birinci kısım, ”Âyetü’t-Tebliğ” dir. O 

da; Ehli kitabın kitaplarında tebşir edilmiş olan ve onların iman etmeleri gereken Hz. 

Muhammed (sav), sen onların içinde müktesiplerinin azlığından ve fasıkların 

çokluğundan dolayı üzülme, korkma, onlar çok olsa da sana zara veremeyecekler, 

                                                 
686 Buharî, Tefsiri sûre, 39/3; Ebu Davud, sünen, 22 
687 Elmalılı M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, V/3031 
688 Elmalılı M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, V/3124,3125 
689

م  ما م ياه ِديم ال قاو  م الَاه َام َّلا م إِنا  ۖ م النا سمِ م  نا َِ م  ِصُمكا الَاه َُم ياع  م وا  ۖ م ِرسا لاتا َُم م  اغ  ْا م فاما م بَا ل  م تاف عا م لام  إِن  م وا  ۖ بِّكام م  م را ن  َِ م  م إِلاي كا َا م أُن ِز َا م  ِّغ  ُسو َُم بَا يا م أايُّها م الرا

م ﴿ َا فِِرينا ﴾٦٧ال   

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik 

görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu 

hidâyete erdirmeyecektir. 

690 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.639 
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sana inzal olanı tebliğ et.”şeklindedir. Resulullah(sav) bir hadisi şerifinde şöyle 

buyurmuştur: Allah Teâlâ beni risaletiyle ba’s buyurdu, binaenaleyh pek sıkıldım ve 

görüyorum ki nâs beni tekzib ediyorlar, Yehud, Nesârâ, Kureyş tahvif eyliyorlar. 

Vaktâki Allah risâletimi tamamen tebliğ etmezsen seni ta’zib ederim dedi havf ve 

bilkülliyye zâil oldu.691 Âyetin ikinci kısmında “Âyetü’l İsmet” denir. َواللَّـُه يـَْعِصُمَك ِمَن 

 Hz. Allah peygamberimizin tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirmesini  النَّاسِ 

beyanla onun korunmasını kendi uhdesinde olduğunu “Âyetü’l-İsmet” ile 

bildirmiştir. (bkz. İsmet Âyetine) Tefsirlerden, el-Bukâî, Nazmü’d Dürer fi 

Tenâsibi’l Âyati ve’s Süver, Maide 5/68, 70. âyetlerinde “Âyetü’l-İsmet” şeklinde bir 

isimlendirme yapılmıştır. 692 

 

171. Te’fif Âyeti “ آية التأفيف” : ( İsra 17/23)693 

Burada âyet ibaresi ile ”öf” demeyi yasaklıyor. Nassın delaleti yoluyla da, 

ana- babayı dövmek, sövmek gibi ağır hakaret sayılan ve eziyet veren her türlü 

davranışlar bu hüküm kapsamına girer. Buna göre metnin ifade ettiği hüküm, başka 

bir olaya da tam olarak uygulanabiliyorsa, buna “Nassın Delaleti”,”Mefhumu 

Muhalefet”, “ Delaleti Evla-” veya “ Celi Kıyas” denir. İmamı Şafi böyle bir kıyasla; 

hata ile bir mü‘mini öldürene mü’min köle azadını öngören âyetin hükmünü, kasten 

öldürene de teşmil etmiştir.694 Bu âyete “Âyetü’l-Valideyn “ de denir. 
Bu âyeti, Esmaü’l Kur’an-il Kerim adlı eserde isimlendirilmiş bir şekilde 

bulmak mümkündür695 

 

                                                 
691 Elmalılı M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili III/1737 
692 el-Bukâî, Nazmü’d Dürer fi Tenâsibi’l Âyati ve’s Suver, VI/238 
ُْل م م لاهُما م 693 هُما م وا م تان هار  َّلا م وا م لاهُما م أُفٍّ م تاقُل  هُما م فاَلا ُدهُما م أاو م م ِكَلا م أاحا َِبارا م ال  م ِعن داكا نا َا م ياب َُغا م إِ  ۖ سا نً م  ي ِنم إِح  الِدا بِ ل وا م إِيا همُ وا بُُدوام إَِّلا م تاع  م أاَّلا بُّكا ٰىم را ْاضا وا

ِريًم م ﴿ ًَّلم كا ﴾٢٣ْاو   

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak 

emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" 

bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. 

694 Hamdi Döndüren, İnsanlığa son çağrı, I/ 472 
695 Âdem Bamba, Esmâü’l Kur’an-i Kerim, s.194 
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172. Tefrik Âyeti ”آية التفريق ”: (Araf 7/54)696 

İki şey arasındaki farkı belirtme anlamında bedî‘ terimi. Sözlükte “iki şeyi 

birbirinden ayırmak” anlamındaki fark (furkân) kökünden türeyen Tefrîk de aynı 

manaya gelir. Bedî‘ ilminde anlamı güzelleştiren söz sanatlarından sayılan tefrik 

tef‘îl kalıbının “saymak, öyle telakki etmek, nispet etmek” anlamlarıyla ilgilidir. Bu 

sebeple “iki veya daha çok şey arasındaki zıtlıklardan doğan farkı tespit etmek, 

farklılıklarını belirtmek” manasında kullanılmıştır. Tefrik, farklı iki ve daha çok şeyi 

tek hükümde birleştirmeyi ifade eden cem‘ sanatının karşıtıdır. Çoğunlukla övgü ve 

yergi amacıyla aynı türden iki şeyden birinin diğerinden üstün olduğunu kıyas ve 

teşbih yoluyla kanıtlamayı hedef alır.697 

‘Âyetü’t-Tefrîk” ismi, Esmaü’l Kur’an-il Kerim adlı eserde bulunmaktadır.698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
696

م  را ال قاما م وا سا م  الشا ثِيثً م وا م ياط َُب َُُم حا م الناها را شمِ يم الَاي لا ِشم يُغ  ر  َاىم ال عا ٰىم عا تاوا م اس  م أايا ٍمم ثُما م فِيم ِستاِة ضا ار   ْ ا اِتم وا ما وا م السا َاقا م الاِذيم خا ُمم الَاه َُ َُ با م را إِنا

ِرهمِ   َ ا اٍتم بِأ را َُساخا م  النُُّجوما رمُ م وا  َ ا  ْ ا َ ُقم وا م لا َمُ ال خا م أاَّلا م ﴿م ۖ  م ال عا لاِمينا بُّ م الَاه َمُ را كا م تابا را  ۖ٥٤﴾  

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, 

kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak 

yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan 

Allah'ın şanı yücedir. 

697 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXX/275-277 
698 Âdem Bamba, Esmâu’l Kur’an-i Kerim, s.211 
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173. Tehaddi Âyeti ” آيات التحدي ”: (Kasas 48/49; İsra 17/88699; Hud 

11/13700; Yunus 10/38701; Bakara 2/23-24702; Tur 52/33-34703) 

Tehaddi: Kur’an-ı Kerîm’in ilâhî kaynaklı olduğunu kabul etmeyenlere 

Kur’an’ın benzerini getirmeleri hususunda meydan okuması anlamındaki bir 

terimdir. “Âyatü’t-Tehaddi” isimlenmiş olarak tefsirlerin birçoğunda mevcuttur. 

Hatta bütün ulumu’l kur’an kitaplarında bu konuya ağırlık verilmektedir. Örneğin; 

Beydavi (Ö.685/1286), tefsirinde Bakara2/23. âyette  من مثله den sonra Ahfeşin 

Kur’an’ın belağatı ile hüsnü nizamını ve diğer gramerlerini sıralarken, meydan 

okumayı dil bilimi açısından yapmıştır.704 

 

 

 

 

 

                                                 
699

ٍضم ظاِهيًرا﴿٨٨﴾  م لِباع  ُضهُم  م باع  م كا نا لاو  م بِِمث َ َِِم وا م ياأ تُونا آِنم َّلا ام ال قُر  ذا م ياأ تُوام بِِمث ِلم هاٰ َاٰىم أان  م عا ال ِجنُّ ن ُسم وا ِ عا ِْم اْل  تاما م لائِِنم اج   ُْل 

De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve 

birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler." 

700
م ﴿١٣﴾  م صا ِدِْينا م ُكن تُم  م ُدوِنم الَاه َِم إِن  ن  َِ م  تُم  تاطاع  نمِ م اس  َا ُعوام  اد  يا ٍتم وا ف تارا َُ ث َ َِِم  َِ ٍرم  ِرم ُسوا ش  تُوام بِعا

م فاأ  م ُْل   ۖ اهُم م  م اف تارا م ياقُولُونا  أام 

Yoksa "onu (Kur'an'ı) uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Allah'tan 

başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre getirin."  

701
م ﴿٣٨﴾  م صا ِدِْينا م ُكن تُم  م ُدوِنم الَاه َِم إِن  ن  َِ م  تُم  تاطاع  ِنم اس  َا ُعوام  اد  ث َ َِِم وا َِ ٍةم  تُوام بُِسورا

م فاأ  م ُْل   ۖ اهُم م  م اف تارا م ياقُولُونا  أام 

Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi 

siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allah'tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma 

çağırın. 

702
م  ُعوا اد  م وا ث م َ َِِ َِ م  ن  َِ م  ٍة م بِم ُسورا تُوا

م فاأ  ب ِدنا  م عا َاٰى م عا ل نا  م نازا ما  َِ م  ي ٍب م را م فِي م ُكن تُم  إِن  م وا  ۖ ةُم م  ال ِحجا را م وا م النا ُس ُْوُدها  م وا م الاتِي م النا را م فا تاقُوا َُوا م تاف عا لان  وا

م ﴿ م صا ِدِْينا م ُكن تُم  م ُدوِنم الَاه َِم إِن  ن  َِ م  ُكم  اءا م ﴿٢٣ُشهادا َا فِِرينا  َ م لِ َُوام أُِعدات  م تاف عا م لام  ﴾٢٤﴾م فاإِن   

Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri 

bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat 

edin). ﴾23﴿ Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar 

olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır. 

703
م ﴿٣٤﴾  م كا نُوام صا ِدِْينا ث َ َِِم إِن  َِ ِدي ٍُم  َ ياأ تُوام بِحا م ﴿٣٣﴾م فا نُونا َِ م يُؤ  م َّلا م بال   ۖ لا َُم م  م تاقاوا  أام م م ياقُولُونا

Yoksa "O Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman 

etmiyorlar. ﴾33﴿ Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler! 

704 Beydâvi, I/39 
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174. Tehlike Âyeti ”آية التهلكة ”: (Bakara 2/195)705 

Huzeyfe(r.a)’ den rivâyet olunmuştur. O der ki: Bu âyet nafaka hakkında 

nazil olmuştur.706 

Ebu Eyyüb Ensari (r.a)’dan rivâyet olunmuştur ki: Bu âyet, bizim, ensar 

cemaati hakkında nazil olmuştur. Allah dinini muazzez kılıp, yardımcılarını 

çoğaltınca, içimizde bazı kimseler, Hz. Peygamberin haberi olmaksızın gizlice 

birbirlerine.” Mallarımız ziyan oldu gitti! Allah dinini muazzez kıldığına, artık 

bizlerde, tarlalarımızın başına dönsek de, onları tekrar verimli hale getirsek” gibi 

sözler söylediler. Bunun üzerine Allah, “Âyetü’t-Tehlike” yi Hz. Peygambere 

indirerek, bizim söylediklerimizi reddetti. Demek ki tehlike, cihadı terk edip arazinin 

ıslahı için uğraşmakta idi.707 

Tehlike mefhumu daha ziyade, fıkhın alt konularını içermektedir. Bunlar 

zararların def’i, su ile kendi arasında engellerden, tehlikeden dolayı; düşmandan 

vahşi hayvanlardan, malı ve canından dolayı kılacağı namazda, teyemmüm yapması, 

hasta olan kimsenin veya şiddetli soğuktan dolayı kişinin oruç tutması korkusu, İnsan 

canını katl haram olmasına rağmen tehlike karşısında nefsini muhafaza etmesi gibi 

konulardır. Bu âyeti kerime kıtal âyetlerinden sonra nazil olmuştur.708  Esmaü’l 

Kur’an-il Kerim adlı eserde bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
705

م ﴿١٩٥﴾  ِسنِينا م ال ُمح  م الَاه َام يُِحبُّ م إِنا  ۖ ِسنُوام  أاح  م وا  ۖ ةمِ م  َا م إِلاىم التاه َُ م  َُ اي ِدي َ قُوام بِأ م تُ َّلا بِيِلم الَاه َِم وا أان فِقُوام فِيم سا  وا

(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah 

iyilik edenleri sever. 

706 Buharî, K. et-Tefsir, 41 
707 Tirmizi, K. et- Tefsir, B.19 

 
708 Âdem Bamba, Esmâü’l Kur’an-i Kerim, s.219 
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175. Tekfir Âyeti ”آية التكفير ”: (Nisa 4/94)709 

Tekfir, Hz. Muhammed’in vahiy yoluyla alıp insanlara tebliğ ettiği kesin 

delille sabit olan dinî bir esasın doğruluğunu inkâr edenin kâfirliğine hükmetme 

anlamında kelâm terimidir.710 “örtmek, gizlemek; nankörlük etmek” anlamındaki 

küfr (küfrân) kökünden türeyen Tekfîr, küfre nispet etmek, mü’min diye bilinen bir 

kişi hakkında kâfir hükmü vermek demektir. Aynı kökten gelen ikfâr da bu manada 

kullanılır. Tekfir kelimesi, kök manası çerçevesinde Kur’an’da ve hadislerde 

“günahları örtmek, bağışlamak” anlamında geçer. 711Terim olarak Allah’tan vahiy 

yoluyla gelip Peygamber’in tebliğ ettiği kesin olarak bilinen dinî bir esası inkâr eden 

kimsenin kâfirliğine hükmetmeyi ifade eder.  

İbni Abbas’ın belirttiğine göre, Resûlullah (sav.) bir kavme bir seriyye 

göndermişti. İçlerinde Mikdad b. Esved (ra.) de bulunuyordu. Kavme vardıkları 

zaman oradaki insanlar kaçmış, yalnız yanında çok mal bulunan bir kişi kalmıştı (ki 

imanını kavmi bilmiyordu). İslâm süvârileri onun yanına gelince o, şehadet ve tekbir 

getirmeye başladı. Fakat Mikdad (r.a) buna inanmadı, onu öldürdü ve mallarını aldı. 

Bunu doğru bulmayan arkadaşları durumu Resûlullah’a bildirdiler. O da çok üzüldü 

ve Mikdad’ı (ra.) yanına çağırdı ve “Şehadet getiren adamı mı öldürdün, yarın 

kelime-i şehadetle senin durumun nasıl olacak?” buyurdu. O da, “Korktuğundan 

söylemiştir” dedi.712 

İbn Abbâs (r.a)’dan rivâyet olunmuştur ki : “ Selim oğullarından biri, 

koyunlarını güttüğü bir sırada, Hz. Peygamber’in Ashabından bir cemaate 

rastlamıştı. Onlara selâm verdi. Onlar da adamın kurtulmak için selâm verdiğini 

söyleyerek üzerine yürüdüler ve adamı hemen orada öldürüverdiler. Koyunlarını da 

Hz. Peygamber’e getirdiler. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.713 Hz. 

                                                 
709

م  ن يا م فاِعن دا يا ِةم الدُّ م ال حا رام ضا م عا م تاب تاُغونا نً  َِ ؤ  َُ م  م لاس  ْا ما ُمم الساَلا َُ م أال قاٰىم إِلاي  ن  م تاقُولُوام لِما َّلا بِيِلم الَاه َِم فاتابايانُوام وا م فِيم سا ب تُم  را ام ضا نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ةٌم  ثِيرا غا نُِمم كا َا م فاتابايانُوام الَاه َِم  م  َُ َاي  م الَاه َمُ عا نا م ْاب ُلم فاما ن  َِ م  م ُكن تُم  لِكا
ذاٰ م كا م بِما م تام م ۖ  م الَاه َام كا نا م إِنا بِيًرام ﴿ۖ  م خا َُونا ما ﴾٩٤ع   

Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren 

kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, "Sen mü'min değilsin" demeyin. 

Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu 

(Müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

710 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXX/ 350-356 
711 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “kfr” md.” s. 714 
712 Suyutî, Lubâbu’n Nukul, s.104 
713 Vahidî, Esbabü’l Nüzul, s.312 
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Peygamber, şöyle buyurdular:” Bir adam, kardeşine dese sen kâfirsin bu söz 

ikisinden birine raci olur, o kişi kâfirse sözü doğrudur, değilse söyleyene 

döner.”714Tekfir âyetini; “Âyetü’l-Küfr” veya “Âyetü’l-Küffar” şeklinde bulmak 

mümkündür. Razi (Ö. 606/1209), Tefsirinde Âl-i İmran 3/13. âyeti “Âyetü’l-Küffar” 

ismiyle yazmıştır.715 

 

176. Tekrim Âyeti ”آية التكريم ”: (İsra 17/70)716 

Allah insana çok önem vermiş, bütün yarattıklarından üstün kılmıştır. İnsanı 

en güzel kıvamda yaratması, akıl, konuşa bilme, okuyup yaza bilme, irade, sevgi 

acıma... gibi duygu ve yeteneklerle diğer canlılardan ayrılır. 

İbni Abbas’a (r.a) göre: “Birçok hayvan yiyeceğini eğilerek ağzı ile yer, insan 

ise yemeğini eli ile ağzına götürür. İnsanlar yerken başkasını da düşünür, hayvanlar 

yerken başkasınınkini de (yemeyi) düşünür. Allah katında mü’min, meleklerden 

şereflidir. Meleklerde şehvetsiz akıl, hayvanlarda akılsız şehvet, insanlarda akıl ve 

şehvet birlikte vardır. Üstünlük hem cismânî hem ruhânîdir. Cismânîde Müslüman ve 

kâfir eşittir. Ruhânî üstünlük ise, peygamberlere, velîlere ve mü’min kullara has 

olarak farklılıklar arz eder.”717 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
714 Buharî, Hadis 5752 
715 Razi, Mefatihu’l Gayb, VII/207 
716

َاق نا م تاف ِضيًَلم ﴿٧٠﴾  م خا ن  ما َِ ثِيٍرم  َاٰىم كا م عا َ نا هُم  فاضا م الطايِّبا ِتم وا نا َِ م  ْ نا هُم  زا را ِرم وا ال باح  م وا م فِيم ال بارِّ َ نا هُم  ما حا م وا ما نا م بانِيم آدا  َ را م كا لاقاد   وا

Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve 

temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. 

717 Zamahşeri, Keşşaf, II/653; Beydavi, I/577 
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177. Temettü‘Âyeti ”آية التمتع ”: (Bakara 2/196)718 

Âyetü’t Temettü, iki konuda isimlendirilmiştir. Birincisi hac ile ilgili, diğeri 

ise nikâh müt’asıdır. 

Temettu' kelimesi yararlanmak, istifade etmek anlamlarına gelir. 719 Temettu' 

haccı ise, bir hac mevsimi içerisinde ayrı niyet ve ihramlarla umre ve hac 

yapılmasına denir. Hanefîlere göre temettu' haccı ifrat haccından; kıran ise her 

ikisinden de faziletlidir. Temettu' haccı yapmak isteyen kişi hac mevsimi içinde umre 

yapmaya niyet ederek ihrama girer. Kâbe'yi tavaf eder, sa'y yapar ve tıraş olarak 

ihramdan çıkar. Daha sonra aynı hac mevsimi içinde, terviye günü hac için ihrama 

girer fakat bundan önce ihrama girmesi daha faziletlidir. Zilhiccenin 8. günü Arafat'a 

gider ve daha sonra hac vazifelerini yerine getirir. Arafat ve Müzdelife vakfesinden 

sonra, bayram günü Akabe cemresini taşlar, kurban keser ve tıraş olarak ihramdan 

çıkar.720 
“Âyetü’t temettü” tefsirlere bu isimle mevcuttur. Lakin pek bilinen bir isimli 

kullanımı söz konusu değildir. Şınkîtî, Advâu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Hac 

22/28’de bu isimleme bulunmaktadır. 721 

Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram 

kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar 

ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) 

istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikâhlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir 

                                                 
718

م  م  َُ مَِ ن  م  م كا نا ن  م فاما  ۖ ِحَا َُم م  َا ُيم  م ال هاد  تاٰىم ياب َُغا م حا َُم  َِقُوام ُرُءوسا م تاح  َّلا م وا  ۖ يمِ م  م ال هاد  نا َِ م  را تاي سا م فاما م اس  تُم  ِصر  م أُح  م فاإِن   ۖ م لَِاه َمِ م  ةا را ال ُعم  م وا جا وام ال حا أاتِمُّ وا

ياةمٌ  أ ِس َِم فافِد  م را ن  َِ م ب َِِم أاًذىم  ِريًض م أاو  م نُُسكمٍ َا ْاٍةم أاو  دا م صا م ِصيا ٍمم أاو  ن  م ال هام م َِ نا َِ م  را تاي سا م فاما م اس  جِّ ِةم إِلاىم ال حا را م بِ ل ُعم  تاعا م تاما ن  م فاما ن تُم  َِ ام أا م فاإِذا يمِ ۖ  م م د  م لام  ن  م فاما  ۖ

تُم م  ع  جا ام را م إِذا ٍة ب عا سا م وا جِّ م أايا ٍمم فِيم ال حا ثاِة م ثاَلا م فاِصيا ُم َاةٌم م ياِجد  َِ م كا  ةٌ را شا م عا َ كا م تِ اممِ م ۖ  را م ال حا ِجِد س  م أاه َ َُُم حا ِضِريم ال ما َُن  م يا م لام  ن  م لِما لِكا
م ذاٰ اتاقُوم ۖ  م وا ام الَاه َام ۖ 

ِديُدم ال ِعقا ِبم ﴿ م الَاه َام شا َاُموام أانا اع  ﴾١٩٦وا  

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş 

olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş 

etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa 

fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz 

zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban 

bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu 

(durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve 

Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. 

719 İsfahani, Müfredat, s. 463 
720 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.650 
721 Şınkîtî, Advâu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, V/170 
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hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili 

olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.722 

Nikâhta kesinlik şart olup sadece Şiî ve Râfizîler tarafından uygulanan müt‘a 

nikâhı ile evlilik yapmak batıldır ve zinadır. Çünkü âyet ve hadislere dayanarak Ehl-i 

Sünnet mezhep imamları bu hususta icmâ etmişlerdir. Delilleri şunlardır: 1. 

Mü’minûn sûresinin 5 ve 6. âyetleri. Bu âyetlere göre müt‘a nikâhlı kadın, erkeğin ne 

karısı ve ne de cariyesidir. İddet beklemesi ve verâset durumu yoktur. 2. İbni Abbas: 

“Bu nikâh domuz eti, kan ve leş yemek gibi haramdır.” buyurmuştur. Bu husustaki 

Hz. Ömer’in hutbesine de hiçbir itiraz olmamıştır. Hz. Ali’den rivâyet edilen hadis 

şöyledir ki: “Resûlullah (sav.) Hayber günü kadınların müt‘a nikâhı ile 

nikâhlanmasını ve eşek eti yenmesini haram kılmıştır.” 3. Cessâs, “Peygamberimiz 

eğer müt’ayı serbest bıraksaydı yaygın olurdu ve mütevâtir hadislerle nakledilirdi, 

haramlığında icmâ olmazdı.” demektedir.  

 

178. Temyiz Âyeti ”آية التمييز ”: (Nisa 4/11)723 

Ayırmak, bir kimseyi diğerlerinden üstün tutmak, hükmü temyiz 

mahkemesine göndermek, aralarındaki farkı anlayıp idrak etmek anlamlarına gelen 

temyiz, bir fıkıh kavramı olarak, kişinin derinliğine olmasa da, iyi ile kötüyü, faydalı 

ile zararlıyı ayırt edebilmesini ifade eder. Bu ayırt etme gücüne sahip olan kimseye 

mümeyyiz denir.724 
Câbir b. Abdillah(r.a) ‘dan rivâyetle: Sa’d b el- Rebi’nin eşi, Hz. 

Peygamberin huzuruna gelerek “Ey Allah’ın elçisi, bu ikisi seninle Uhud’a gelip 

şehid olan Sa’d b el- Rebi’nın kızlarıdır. Amcaları mallarını aldı, onlara hiçbir şey 

bırakmadı, bunlar o mallar olmadan evlenemezler.” diye şikâyette bulundu. Hz 

Peygamber (sav): “Allah Teâlâ bu konuda hüküm verecektir” buyurdu. Bunun 

üzerine iki miras âyeti indi.  Hz Peygamber (sav) kızlarının amcasına haber gönderdi. 

                                                 
722 Nisa4/24 م ي را م غا ينا صمِ ن  ح  َُ م  م  َُ وام الِ  َ ا م تاب تاُغوام بِ  م اان  م  َُ م ٰذلِ اءا رآٰ َا م وا م  م  َُ م لا اُِحلا م وا م ُۘ َُ َاي  مِ عا

م للاًّٰ م ِكتا با م   َُ م ااي ما نُ َا ْ  َا َا َا م  م  م النِّسآٰ ِءم اَِّلا نا َِ نا ُتم  صا ال ُمح  وا

م عام  م ُجنا حا َّلا م وا
ةًَۜ يضا م فار  هُنا م اُُجورا م فاٰ تُوهُنا ن هُنا َِ م  م ب َِ  تُم  تاع  تام  م فاما م اس  يناَۜ ام َُسا فِح 

م للاًّٰ م اِنا ِةَۜ يضا ِدم ال فار  م باع  ن  َِ م  م ب َِ  ي تُم  اضا يما م تارا م ف  م  َُ يم ًم َاي   َ يم مً حا  َ م عا م كا نا  

 
723

م   ۖ ُن ثاياي نمِ م   ْ ظِّم ا ث ُلم حا َِ ِرم  كا م لَِذا  ۖ ِدُكم م م  َّلا ُمم الَاه َمُ فِيم أاو  َُ  يُوِصي

Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. 

724 İsfahani, Müfredat, “م-ي-ز md.” s.480 
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Yanına gelince onlara “Sa’d ‘ın iki kızına malın üçte ikisini, eşine ise, sekizde birini 

ver, kalanı ise senindir.” buyurdu.725 

“Âyetü’t-Temyiz” ismi ve bu âyetle ilgili detaylı bilgi Esmaü’l Kur’ani’l 

Azim adlı eserde mevcuttur.726 

 

179. Tencim Âyeti ”آية التنجيم ”: ( İsra 17/106)727 

İbn Kesir (Ö. 774/1372)’in tefsirinde bu âyette bahsedildiği üzere, Kur’an 

âyetleri müneccimen, ayrı olarak yirmi üç senede inmiştir. Kur’an âyetlerinin 

peyderpey gelmesini hikmetleri ezberlenmesinin ve okunmasının kolaylığı, Nebi’nin 

kalbine yerleşmesi, nâsih ve mensuhunu bilerek hüküm istinbat etmektir. İnsanların 

yaşamında Kur’an’a uygun bir yaşam sürdürmek, hayatlarını tanzim etmektir. Ehli 

kitabın Müşriklerinin, münafıklarının iddialarına cevap verebilmektir. Kur’an-ı 

Kerîm, parça parça inmiştir. Beş ile on âyet arası değişen şekillerde nazil olmuştur. 

Bakara sûresinin nüzulü yaklaşık, dokuz senede seksen parça halinde, grup şeklinde 

nazil olmuştur. 728 Bu âyetin bu isimle kullanımı Esmaü’l Kur’ani’l Azim adlı eserde 

mevcuttur.729 

 

 

 

 

 

 

                                                 
725Ahmed b. Hanbel, Müsnet, III/ 352 
726 Âdem Bamba, Esmâu’l Kur’an-il Kerim, s.215 
727

ل نا همُ تان ِزيًَلم ﴿١٠٦﴾  نازا َ  ٍُم وا َُ َاٰىم  َاىم النا ِسم عا أاهمُ عا ْ نا همُ لِتاق را آنً م فارا ُْر   وا

Biz Kur'an'ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. 

728 Suyutî, el- İtkan fi ulumu’l Kur’an I/109 

 
729 Âdem Bamba, Esmâü’l Kur’an-il Kerim, s. 217 
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180. Tesmiye Âyeti “آية التسمية”: (Fatiha 1/1730; Enam 6/121731) 

“Âyetü’t-Tesmiye” isimli bu âyet “Âyetü’l-Besmele” diye de isimlendirilir. 

Fatiha’yı Şerif’in başındaki âyetle ilgilidir. Öte yandan En’am 6/121 ‘de tesmiyenin 

hükmü zebih ile ilgilidir. 
Bu âyetler “Âyetü’t-Tesmiye” ismiyle Beğavî, Meâlimü’t Tenzil’de Fatiha 

1/1’de; 732 Razi (Ö. 606/1209), Hucurat 49/1. âyette bulunmaktadır...733 

 

181. Tesviye Âyeti ”آية التسوية ”: (Kadın erkek eşitliği âyeti) (Nur 

24/31)734 

Âyetü’t Tesviye isimlendirilmesi; İslam’ın erkânında ve İmanın ve itikâdın 

temelinde kadın ve erkek birdir eşittir. Hitap kadına yapılmaktadır; gözünün 

sakınmasını, fercinin korunması... Rabbani emir, İbn Âşura göre mü’min erkekleri 

de, mü’mine kadınları da kapsamaktadır. Çünkü hikmet ikisine de emredilen şeyler 

birdir. Şeriatın emirlerinin muhatabı erkek hakkında kararlar, kadınlara da şamildir. 

                                                 
730

ِحيممِ ﴿١﴾  ِنم الرا ماٰ ح  ِمم الَاه َِم الرا  بِس 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

731
م  ِرُكونا م م م لاُمش  َُ م إِنا تُُموهُم  م أاطاع  إِن  م وا  ۖ م لِيُجا ِدلُوُكم م م  لِيا ئِِهم  م إِلاٰىم أاو  م لايُوُحونا يا ِطينا م الشا إِنا م وا  ۖ قمٌ م  إِنا َمُ لافِس  َاي  َِم وا ُمم الَاه َِم عا ِرم اس  كا م يُذ  ما م لام  َِ م تاأ ُكَُوام  َّلا  وا

Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de 

şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz 

şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. 

732 Beğavi, Mealimü’t Tenzil, I/51 
733 Razi, Mefatihu’l gayb, XXVIII/110 
734

م  َاٰى م عا م بُِخُمِرِهنا ِرب نا ل ياض  م وا  ۖ ن ها م  َِ م  م ظاهارام  َا  م  م إَِّلا م ِزيناتاهُنا م يُب ِدينا َّلا م وا هُنا م فُُروجا فاظ نا ياح  م وا م أاب صا ِرِهنا ن  َِ م  نا ُضض  م ياغ  نا ِت َِ َ ُمؤ  م لِ ُْل  وا

م لِبُُعولاتِهمِ م ُجيُوبِِهنام  م إَِّلا م ِزيناتاهُنا م يُب ِدينا َّلا م وا م بام ۖ  م أاو  انِِهنا وا م إِخ  م أاو  م أاب نا ِءم بُُعولاتِِهنا م أاو  م أاب نا ئِِهنا م أاو  م بُُعولاتِِهنا م آبا ِء م أاو  م آبا ئِِهنا م أاو  م بانِيم نِيم إِخ م نا م أاو  انِِهنا وا

ي ِرم أُولِيم ا م غا م أاِوم التا بِِعينا م أاي ما نُهُنا َا ْ  َا َا َا م  م  م أاو  م نِسا ئِِهنا م أاو  اتِِهنا وا اِتم النِّسام أاخا را و  َاٰىم عا م ياظ هاُروام عا م لام  جا  َِم أاِوم الطِّف ِلم الاِذينا م الرِّ نا َِ باِةم  ر  ِ م م  ءمِ ْل  َّلا م وا  ۖ

م ِزيناتِِهنام  ن  َِ م  فِينا َا م يُخ  م  َاما م لِيُع  ُجَِِهنا م بِأار  ِرب نا م تُف َُِحونام م ياض  م  َُ َا م لاعا نُونا َِ ِميًع م أايُّ َام ال ُمؤ  تُوبُوام إِلاىم الَاه َِم جا م وا ﴾٣١﴿م ۖ   

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) 

görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine 

kadar salsınlar. Ziynetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut 

oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin 

oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları 

kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf 

olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını 

yere vurmasınlar. Ey ml’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 
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Bu emirler erkekler için özel değildir. Suçların çoğunluğu zıddı ile işlenilir. Metinde 

ki nassın şümulü kadını kapsadığı gibi erkeği de kapsar.735 
Daha fazla bilgi için “Âyetü’d Damâir”’e bakınız. 

 

182. Tevbe Âyeti ”آية التوبة ”: (Tevbe 9/118)736 

Tevbe pişmanlık, dönme, nedâmet anlamlarına gelir. İslâmî bir kavram 

olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlardan pişman olup, onları terk ederek Allah'a 

yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak sûretiyle Allah'a sığınarak 

bağışlanmasını dilemesi demektir.737 

“Tevbe Âyet”’nin diğer bir ismi de ”Âyetüs-Selaseti’l-lezi Hullifuu”dur. 

Buharî (Ö. 256/870)’de “Âyetüs selaseti’l-lezi hullifuu”  isimli hadiste mevcuttur. 

Ayrıca bu âyet adının sûre adı olması bakımından da önemlidir. Kurtubî ve Seyyid 

Tantavide Maide 12. âyetin tefsirinde, “Tevbe Âyeti” kayıtlıdır. 

Hicretin dokuzuncu yılında, Tebük seferine üç sahabe; Ka’b ibn Malik, 

Mirare ibn Rabi ve Hilal ibn Ümeyye özürsüz olarak katılmamıştı. Seferden sonra 

Allahın Elçisine doğruyu söylediler. Resulullah (sav), halkı bu üç kişiyle 

konuşmaktan men etti. Üçü de bir köşeye çekilerek elli üç gün yalnızlığa itildiler. 

Boykot edildiler. Dünya başlarına zindan oldu. Kırk gün geçince eşleri ile de 

konuşmaları yasaklandı. Yalnız Hilal ibn Ümeyye yaşlı olduğu için hizmetle sınırlı 

görüşme izni verildi. Elli üç gün sonra inen “Tevbe Âyeti” ile bu üç sahabenin 

affedildiği haber verildi.   

 

 

 

                                                 
735 İbn âşur, , Tefsirü’t Tahrir ve’t Tenvir, , I/2897 
736

م م إِلاي  َِم ثُمام م  م الَاه َِم إَِّلا نا َِ أام  َ جا َا م  م َّلا ظانُّوام أان  م وا م أان فُم ُسهُم  َاي ِهم  م عا ضا ْا ْ  م وا ُحبا ْ  ُضم بِما م را ار   ْ َاي ِهُمم ا م عا ام ضا ْا ْ  تاٰىم إِذا م ُخَِّفُوام حا م الاِذينا ثاِة َاىم الثاَلا عا وا

م لِياتُوبُوا َاي ِهم  م عا ِحيُمم ﴿م تا با اُبم الرا م التاوا م الَاه َام هُوا م إِنا  ۖ١١٨﴾  

Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar 

gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah(ın azabın)dan yine ona sığınmaktan 

başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönsünler diye, onların tövbelerini de kabul 

etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. 

737 İsfahani, Müfredat, “ ت-و-ب md.” s.83 
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183. Tevhîd Âyeti ”آية التوحيد ”: (Bakara 2/163)738 

Tevhîd bir şeyin tek olduğuna hükmetmek ve onun böyle olduğunu bilmek 

anlamına gelir. Istılahta Allah'ın zatını bütün tasavvurlardan, zihinlerdeki hayal ve 

evhamdan tecrid etmektir. Tevhîd üç şekilde olur; Yüce Allah'ın ulûhiyetini tanımak, 

birliğini tasdik etmek ve O'na hiç bir eş ve ortak kabul etmemektir. Tüm 

peygamberlerin ilk daveti Tevhîddir.   

Kurtubî, bu”Tevhîd âyeti” ismini tefsirinde kullanmıştır. Tefsiri Menar’da da  

“Tevhîd âyeti” nin ismi Fatiha sûresinin tefsirinde geçmiştir. Bukâi, bu isimli şekli 

tefsirinde iki yerde kullanmıştır.  Bunlar İhlas 112/1 ve Bakara 2/165. âyetleridir.  

İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a)’tan rivâyet olunmuştur ki: “ Kureyş, Hz. 

Peygamber’in huzuruna gelerek: “Ey Muhammed! Bize Safâ tepesini altın yapması 

için Rabbine dua etmeni istiyoruz. Böylece o altınlarla at ve silah alır, sana iman 

eder, seninle birlikte savaşırız,” dediler. Hz. Peygamber onlara:” Peki, eğer Rabbime 

dua edersem, O da(duamı kabul ederse) Safâ tepesini sizin için altın yaparsa, bana 

iman edeceğinize söz verir misiniz?” dedi. Onlar da söz verdiler. Bunun üzerine 

Rabbine dua etti. Cebrail (a.s) onun yanına gelerek: “Rabbin safâ tepesini altın 

yapacak onlara verecek, ama yine sana iman etmez iseler, onları âlemde kimseye 

azablandırmayacağı şekilde azaplandıracak” dedi. Hz. Peygamber: “Ey Rabbim, 

öyleyse sen beni kavmimle başbaşa bırak da ben onları gün be gün davet edeyim,” 

dedi. Bunun üzerine Hz. Allah ” ان يف خلق السموات” âyetini indirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
738

ِحيُمم ﴿١٦٣﴾  ُنم الرا ماٰ ح  م الرا م هُوا  َام إَِّلا
م إِلاٰ م َّلا  ۖ اِحدمٌ م   َمٌ وا

م إِلاٰ م  َُ هُ
إِلاٰ   وا

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahîm'dir. 
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184. Tevrat Âyeti ”آية التوراة ”: (Maide 5/45)739 

“Tevrat âyeti” İslamın bazı, emir ve hükümlerinin, Ehil kitabın nezdinde 

muvafık olduğuyla ilgilidir. Tevrat ve İncil’in muharref olmadan ki halinde bulunan 

zina edenin recm hükmü, hırsıza uygulanan hadler, kısas v.b. hususlar Fıkıh’ta şer’ü 

men kablena fer’i delillerde kullanılmıştır. Tevrat’ta olan bir hükmü açıklayan bu 

âyet “Âyetü’t Tevrat” olarak isimlendirilmiştir. 

 

185. Teyemmüm Âyeti ” آية التيمم ”: (Nisa 4/43740; Maide 5/6741) 

Teyemmüm kastetmek, yönelmek anlamına gelir. Dinî bir kavram olarak ise 

su kullanma imkânı bulunmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmî kirliliği 

gidermek maksadıyla temiz toprağa sürülen ellerle yüz ve iki kolun meshedilmesi 

                                                 
739

م ب َِِم  داقا م تاصا ن  م فاما  ۖ م ِْصا صمٌ م  ال ُجُروحا م وا نِّ م بِ لسِّ نا السِّ ُُذِنم وا  ْ م بِ  ُُذنا  ْ ا ان ِفم وا  ْ م بِ  ام ن فا  ْ ا ي ِنم وا م بِ ل عا ي نا ال عا م بِ لناف ِسم وا م الناف سا م فِيها م أانا َاي ِهم  تاب نا م عا كا وا

ةمٌ لا َُم  فا را م كا م ﴿م فاهُوا م هُُمم الظا لُِمونا ئِكا م الَاه َمُ فاأُولاٰ م بِما م أان زا َا م  َُ م ياح  م لام  ن  َا م وا  ۖ٤٥﴾  

Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş 

kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için 

kefaret olur. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. 

740
م  م ُكن تُم  إِن  م وا  ۖ تاِسَُم وام  م تاغ  تاٰى م حا بِيٍل م عام  بِِريم سا م إَِّلا م ُجنُبً  َّلا م وا م تاقُولُونا َا  م  َاُموا م تاع  تاٰى م حا ٰى َا را م ُس أان تُم  م وا ةا َلا م الصا بُوا م تاق را م َّلا نُوا َا م آ م الاِذينا م أايُّها  يا 

م ال غا ئِِطم أاو م  نا َِ م  م  َُ ن  َِ ٌدم  م أاحا م جا ءا فاٍرم أاو  َاٰىم سا م عا ٰىم أاو  ضا ر  م م م َا َُ ُحوام بُِوُجوِه سا  َ ِعيًدام طايِّبً م فا  ُموام صا َا ًءم فاتاياما م تاِجُدوام  ام  م فَا تُُمم النِّسا ءا س  َا م م َّلا َُ أاي ِدي م م م وا م إِنا  ۖ

فُوًرام ﴿ ام غا فًُوًّ م عا ﴾٤٣الَاه َام كا نا  

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu 

müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta 

bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da 

bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi 

meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. 

741
م  م ُكن تُم  إِن  م وا  ۖ باي م نمِ م  ع  َا م إِلاىم ال  مَُ م  ُجَا أار  م وا م  َُ ُحوام بُِرُءوِس َ م سا ا افِِقم وا را م إِلاىم ال ما م  َُ ِديا أاي  م وا م  َُ ِسَُوام ُوُجوها ِةم فا غ  َلا م إِلاىم الصا تُم  ام ُْم  نُوام إِذا َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

م فا طاهاُروا م تام م ُجنُبً  ام  م فَا م النِّسا ءا تُُم س  َا م َّلا م أاو  م ال غا ئِِط نا َِ م  م  َُ ن  َِ م  ٌد م أاحا م جا ءا م أاو  فاٍر م سا َاٰى م عا م أاو  ٰى ضا ر  َا م  م ُكن تُم  إِن  م وا ِعيًداۖ  م صا ُموا م فاتاياما َا ًء م  طايِّبً م م ِجُدوا

مَُ  ُحوام بُِوُجوِه سا  َ ن  َُم فا  َِ م  م  َُ أاي ِدي م وا م م م  م  َُ َاي  تا َمُ عا ما م نِع  لِيُتِما م وا ُكم  م يُِريُدم لِيُطاهِّرا َِن 
لاٰ جٍم وا را م حا ن  َِ م  م  َُ َاي  م عا لا عا ه َمُ لِياج 

َا م يُِريُدم الَا م  م تام ۖ  م  َُ َا م ﴿لاعا ُرونا َُ ﴾٦ش   

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza 

mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. 

Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya 

kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. 

Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak 

istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. 
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şeklinde yapılan hükmî temizliği ifade etmektedir. Teyemmüm belirli mazeretlerin 

bulunması durumunda, abdest ve guslün yerine geçen bir bedeldir.742 

Teyemmüm âyetinin diğer isimleri de, Âyetü’l Vudu, Âyetü’ s Said, Âyetü’r 

Ruhsat tır. 

Âyette geçen “Teyemmemu” ve “Saiden” kelimeleri ile âyet 

isimlendirilmiştir. İbn Ebi Muleyke’den nakledilen bir rivâyette (yukarıdaki 

rivâyetteki olay ile aynı olma ihtimali yüksek bir hadisede), bir yolculuk esnasında, 

Beni Mustalik gazvesinde (Müreysi’) Hz. Âişe’nin kolyesini/gerdanlığını kaybetmesi 

üzerine kervan -suları olmadığı halde- durdurulmuştu. Namaz vakti olmuş su 

yokluğundan namaz sıkıntıya girmiş, Hz. Ebu Bekir çok kızmıştı. Hz. Peygamber ve 

Müslümanlar susuz kalmalarının üzerine ravinin ifadesiyle “Teyemmum Âyeti” nazil 

olmuştur.743 İbn Ebi Muleyke’den nakledilen bir diğer rivâyette de, İbn ‘Abbas Hz. 

‘Âişe’nin yanına vararak, Müslümanların en bereketlisi olduğunu ifade etmiş ve 

“Çölde kolyeni kaybettin, (bu sayede) Allah ‘Teyemmüm Âyetini’ indirdi.” 

demiştir.744 
Kurtubî’den nakledildiğine göre “ آية التيمم “ Abdurrahman b. Avf cünüp olmuş 

yaralı halde iken ona teyemmüm ruhsat olmuş, daha sonra da bu bütün insanlara 

şamil olmuştur.745 

Nisa 4/43. âyetteki teyemmüm ile ilgili ibareyi Maide 5/6. âyette de 

görmekteyiz. Bununla beraber kaynaklarda “Teyemmum Âyeti” olarak 

isimlendirilen Maide 5/6. âyet değil,  Nisa 4/43. âyet olmuştur. Ayrıca Nisa 4/43. 

âyet yine âyette geçen ibare olan “ صعيدا  ” kelimesinden dolayı âyetin sebebi nüzulü ile 

ilgili bir kısım rivâyetlerde “آية الصعيد ” “Said (toprak) Âyeti” olarak da 

adlandırılmıştır.746 

Bu rivâyetlerde, bir âyete farklı isimlerin verildiğini, -aynı ibare geçmesine 

rağmen farklı âyetlerden sadece birisi hakkında isimlendirmenin yapıldığı 

görülmektedir. Ayrıca bu adlandırma âyetin anıldığı her rivâyette yer almamakta, 

bazı rivâyetlerde âyetin ismi yer alırken bir kısmında ise âyet metni zikredilmektedir. 

                                                 
742 Dini Kavramlar Sözlüğü, s.661 
743 Taberî, Cami‘, VIII/401 
744 Taberî, Cami‘, VIII/405 
745 Kurtubî, V/214 
746 Taberî, VIII/402,403 
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Bu verilerden, âyetlerin müstakil ve her zaman kullanılan isimlerinin bulunmadığı, 

bu isimlendirmenin tevkifi olmadığı, aksine muhatabın anlayışına atfen ve kullanım 

kolaylığı olması için bu isimlendirmenin yapıldığını anlaşılmaktadır.747 

“Teyemmüm âyeti” ismi Taberî (Ö. 310/923) ve Tefsiru Âyatu’l Ahkâm, 

Kurtubî, Seyyid Tantavi gibi birçok tefsirlerde zikredilmiştir. “Âyetü’t-Teyemmüm” 

ismi yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İbn Kesir (Ö. 774/1372), Nisa 4/43.âyette 

olduğu gibi.748 “Âyetü’t- Teyemmüm” ulumu’l kur’an kitaplarında çokça varit 

olmuştur.749 

 

186. Uhuvvet Âyeti ”آية االخوة ”: ( Hucurât 49/9-10 )750 

Uhuvvet Âyeti, Âyeti Sulh veya Âyeti Musalaha diye de isimlendirilmiştir. 

Ayrıca Sulh Âyeti Nisa 4/128. âyetinde ismidir. 

Yukarıdaki âyetler ehli kıblenin imanına şahitlik etmektedir. İhtilaf edilse de 

Kurtubî’ye göre: “Bu âyete göre iman sahibi iki grup birbirlerine isyan etseler de Hz. 

Allah bunları mü’min diye nitelendirmiştir.” Harisu’l A’ver demiştir ki; “Hz. Ali’ye 

Cemel ehlinden Sıffin’den Onlar müşrikler mi? diye sorulmuştur. Hayır, onlar 

şirkten kaçınırlar. Münafık mıdır? Hayır, çünkü Münafıklar pek azı müstesna Allah’ı 

zikretmezler. Onların hali nedir? Denildi. Hz. Ali cevaben kardeşlerimiz bizim 

aleyhimize isyan ettiler” dedi.”751 
“Âyetü’l-Uhuvvet” ismi tesmiyeli bir şekilde üç şii isna-i aşera tefsirinde 

tespit edilmiştir. Bunlardan en kadim olanı hicri 4. Asırda yazılan Ali b. İbrahim el-

Kummi’nin, Tefsiri’l Kur’an-i Enfal 8/72. Âyette “Âyetü’l-Uhuvvet” şeklinde 

                                                 
747 Burhan Baltacı, Kur’an Âyetlerini İsimlendirme Geleneği, tez  
748 İbn Kesir, I/727 
749 Suyutî, el-İtkan, I/88 
750

م   ۖ ِرم الَاه َمِ م   َ م إِلاٰىم أا تاٰىم تافِيءا ٰىم فاقا تَُِوام الاتِيم تاب ِغيم حا را ُخ   ْ َاىم ا اهُما م عا دا م إِح  م باغا ْ  م فاإِن   ۖ َُِحوام باي ناهُما م  ُوام فاأاص  ْ تاتَا م ا نِينا َِ م ال ُمؤ  نا َِ م طا ئِفاتا ِنم  إِن  وا

ْ ِسطُوا أا م وا د  َِ م بِ ل عا م باي ناهُما  َُِحوا م فاأاص  ت  م فا ءا م إِنام م فاإِن  م ﴿م ۖ  م ال ُمق ِسِطينا م يُِحبُّ م م ٩الَاه َا َُ ي  وا م أاخا م باي نا َُِحوا م فاأاص  ةٌ وا م إِخ  نُونا َِ م ال ُمؤ  م إِناما  م الَاه َام م ﴾ اتاقُوا م وا  ۖ

م ﴿ ُمونا حا م تُر  م  َُ َا ﴾١٠لاعا  

Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi 

aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) 

dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli 

davrananları sever. ﴾9﴿ Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a 

karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. 

751 Kurtubî, XVI/233 
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kullandığı görülmektedir. Konu olarak Medinede kardeşlik konusu işlenmiş, Hz. 

Peygamberin, Hz. Ali ile kardeşliği mevzu bahis edilmiştir. 

 

187. Umera Âyeti ” آية األمراء ”: (Nisa 4/58-59)752 

“Âyetu’l-Umera” yı adlandırılmış olarak el-Kasîmi, Mehasinü’t Te’vil, Nisa 

4/58. Âyette kullandığı görülmüştür.753 Bu âyeti ibn Teymiyye “ es Siyasetuş 

Şer’iyye” de “Âyetu’l-Emanat” diye isimlendirmiştir. ( bkz.” Âyetu’l Emanat”) 

 

188. Usr Âyeti “آية العسر”: (İnşirah 94/5)754 

 “Âyetü’l-Usr” şeklinde isimlendirilmiş olarak el- İtkan’da marife-nekre 

konusunda Usr âyeti mevcuttur. İbn Manzur’un belirttiğine göre Usr, Yüsrün 

zıddıdır. Usr: darlık, şiddet, zorluk gibi manalara hâvidir.755 

Rivâyet olunmuştur ki: Resulullah (sav)’a “ Âyetu’l-Usr” nazil olunca, ferah 

ve surur ile gülerek çıkmış=لن يغلب عسر يسرا bir usür iki yüsre galebe edemez ان مع العسر   

 demiştir. Bu mana Ferra’ya göre ekseriyetle usrün marife, yüsrünيسرا  ان مع العسر يسرا

nekre olmasıyla izah edilmiştir. 

İmam Malik, Muvatta da Zeyd İbn Eslem’den rivâyet etmiştir ki: Ebu 

Ubeyde, Hz. Ömer(r.a)’a yazmıştı. Rum’un çokluğunu ve onlardan tehavvufünü, 

endişesini anlatmıştı. Hz. Ömer’de ona emma ba’du, şu muhakkak ki mü’min bir 

kalbe herhangi bir şiddet inerse Allah Teâlâ ona arkasından bir ferec verir ve bir usür 

                                                 
752

م كا نام م  م الَاه َا م إِنا  ۖ م ب َِمِ م  م  َُ م نِِعما م ياِعظُ م الَاه َا م إِنا  ۖ د  َمِ م  ُموام بِ ل عا َُ م تاح  م النا ِسم أان  م باي نا تُم  م  َا ام حا إِذا َا نا ِتم إِلاٰىم أاه َِها م وا ا  ْ م ا وا دُّ م تُؤا م أان  ُرُكم  َُ
م ياأ  م الَاه َا إِنا

م ﴿ م باِصيًرا ِميًع  َُم م ٥٨سا ن  َِ م  ِر  َ ا  ْ م ا أُولِي م وا ُسو َا م الرا أاِطيُعوا م وا م الَاه َا م أاِطيُعوا نُوا َا م آ م الاِذينا م أايُّها  م يا  م الَاهم ﴾ م إِلاى وهُ م فاُردُّ ٍء ي  م شا م فِي تُم  ع  م تانا زا م فاإِن   َِم ۖ 

سمُ  الرا ِخرمِ وا ِمم اْل  ال ياو  م بِ لَاه َِم وا نُونا َِ م تُؤ  م ُكن تُم  ُنم تاأ ِويًَلم ﴿م و َِم إِن  سا أاح  ي ٌرم وا م خا لِكا
م ذاٰ  ۖ٥٩﴾  

Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah 

hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. ﴾58﴿ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin 

ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, 

Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir, 

sonuç bakımından da daha güzeldir.  

753 El-Kasîmi, Mehasinü’t Te’vil, V/1334 
754

ًرا﴿٥﴾  ِرم يُس  م ال ُعس  عا َا م   فاإِنا

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 

755 İbn Manzur, Lisanu’l Arab, IX/ 205 
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iki yüsre galebe edemez, diye yazmıştır.756 Usr Âyeti’ne bu ismiyle Suyutî; İtkan’da, 

marife-nekre konusundaki örneklendirmelerde rastlamaktadır.757 

 

189. Va’dü bi’l Cenneti Âyeti ”آية الوعد بالجنة ”: (Maide 5/69)758 

Âyetu’l-Fasl’da varid olduğuna göre zikredilen dinler ve milletler tamamı 

bölünmüş kurtuluşa erenler veya helak olanlardır. Lakin Âyetu’l-Vadi Bi’l-Cenneti 

ile Âyetu’l- Fasl arasında fark burada iki milletin zikredilmemesidir. Bunlar kitapları, 

Nebileri olmayan Mecusi ve Müşriklerdir. Âyetu’l-Vadi Bi’l-Cenneti’nde cennetle 

vadedilmiş milletler arasında Mecusi ve Müşrikler zikredilmemiştir. İbnu Kayyım’ın 

ifadesine göre, bu âyet kitabı olmayan iki milleti zikreder ve said veya şaki diye 

kısımlandırmamıştır. Onlar Âyetu’l Fasl'daki Mecusi ve Müşriklerdir ve Âyetu’l vadi 

Bi’l Cennetinde zikretmemiştirler. Sabiini said ve şaki diye bilinirler. Onlar Hz. 

İbrahim’in kavmi idiler. Harran’da ehli da’vet oldular. Orası daru’s sabiedir ve onlar 

sabieyi hanifler ve sabieyi müşrikler diye iki kısma ayrılmıştır. 

”Âyetü’l Va’di bi’l Cennet” ‘i âyeti kerimesi Esmâü’l Kur’an-ı Kerim adlı 

eserde geçmektedir.759 

 

190. Valideyn Âyeti “آية الوالدين”: (İsra 17/23)760 

 “Âyetü’l Valideyn” olarak isimlendirilmiş âyet Esmau’l Kur’ani’l Kerim 

isimli eserde mevcuttur. 761 Bu âyete” Et Te’fif Âyeti” de denir. (Bkz. ” Et Te’fif 

Âyeti”)      

                                                 
756 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VIII/5924 
757 Suyutî, el-İtkan, I/594 
758

نُم ونام   زا م ياح  م هُم  َّلا م وا َاي ِهم  ٌفم عا و  م خا ِملام م صا لًِح م فاَلا عا ِخِرم وا ِمم اْل  ال ياو  م بِ لَاه َِم وا نا َا م آ ن  َا ٰىم  الناصا را م وا الصا بِئُونا م ها ُدوام وا الاِذينا نُوام وا َا م آ م الاِذينا  إِنا

Şüphesiz inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi 

şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar 

mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir.) 

759 Âdem Bamba,  Esmaü’l Kur’an-ı Kerim, s.388 
760

م لاهُما م  ُْل  هُما م وا م تان هار  َّلا م وا م لاهُمآٰ م اُفٍّ م تاقُل  هُما م فاَلا م ِكَلا م ااحام ُدهُمآٰ م ااو  َِبارا م ال  م ِعن داكا نا َا م ياب َُغا م اِ
سا ن ًَۜ ي ِنم اِح  الِدا بِ ل وا م اِيا هُم وا

وام اَِّلآٰ بُُدٰٓ م تاع  م ااَّلا بُّكا ْاٰضىم را وا

يم مً ﴿ ر  َّلمً كا ﴾٢٣ْاو   

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak 

emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" 

bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. 
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191. Vasiyet Âyeti ”آية الوصية ”: ( Bakara 2/180)762 

Bir kimsenin vefatından sonraya bağlı olmak üzere bir malı veya menfaatini 

bir veya birkaç kişiye ya da bir hayır işine bırakmasına vasiyet denir. Ayrıca bir 

kimsenin kendisinin ölümünden sonra veya yokluğunda yapılmasını istediği şeye de 

vasiyet denir. Vasiyette bulunana mûsî, kendisine vasiyet yapılan şahsa mûsâ leh, 

vasiyet edilen mala da mûsâ bih denir. 

Âyetü’l-Mevarisle, Âyetü’l-Vasıyye nesh edilmiştir.763 

Kurtubî’nin belirttiğine göre; Bakara 2/180, vasiyet âyetidir. Kur’an’da 

vasiyet ile ilgili olarak Nisa’da   من بعد وصية  ve Maide’de    حني الوصية  geçen kısımlarla, 

Bakara’daki âyetler birbirini tamamlıyor, bütünlük arz ediyor. Bu âyet, Mevaris ve 

Feraiz âyetlerinden nazil olmuştur.764 

Bakara 2/182. âyet kaynaklarda “Âyetü’l-Vasıyye “ آية الوصية  ” olarak 

anılmaktadır.   فمن خاف من موص جنفا او امثا ibaresi ile başlayan Bakara 2/182. âyete 

“Âyetü’l-Vasıyye (Vasiyet Âyeti)” denildiğine dair ifadeler mevcuttur. Âyetü’l-

Vasıyye” ismi tefsirlerde çok yaygınbir şekilde kullanılmıştır. Mesela Razi (Ö. 

606/1209),  Bakara 2/106. âyette,765 El-Bukâi,  Maide 5/88. âyette bu isim yer 

almaktadır.766 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
761 Adem Bamba, Esmaü’l Kur’ani’l Kerim, s.385 
762

م ﴿١٨٠﴾  َاىم ال ُمتاقِينا قًًّ م عا م حا  ۖ ُروفمِ م  م بِ ل مام ع  بِينا ْ را ا  ْ ا ي ِنم وا الِدا َ وا ِصياةمُ لِ ي ًرام ال وا م خا كا م تارا ُتم إِن  و  ُكُمم ال ما دا م أاحا را ضا ام حا م إِذا م  َُ َاي  م عا  ُكتِبا

Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve 

yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir 

hak olarak- size farz kılındı. 

763 Zerkanî, Menahilu’l irfan fi ulumi’l-Kur’an, II/236 
764 Kurtubî, II/257 
765 Razi, Mefatihu’l Gayb, III/251 
766 El-Bukâi, Nazmü’d Dürer fi Tenasubi’l Âyati ve’s Suver, VI/287 
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192. Vefaat Âyeti ”آية الوفاة ”: (Bakara 2/234)767 

 “Âyetü’l-Vefati” “Âyetü’ş-Şühur veya “Âyetü’l-Müteveffa (kocası ölen 

kadın)‘a ıtlak olunur. Bu âyet “Âyetü’l-İ’tidat Bi’l-Havl” ile nesh olduğu 

denilmektedir. Bakara 2/234. âyet Bakara 2/240. âyeti nesh etmiştir. Âyetü’l-Vefati 

ismiyle isimlenmiş bir şekilde,  Kurtubi, Bakara 2/234. âyette, el-Bukâi, Bakara 

2/241. âyette yer aldığı görülmektedir.768 

 

193. Vudû Âyeti ”آية الوضوء ”: (Maide 5/6)769 

Abdest âyeti diye bilinen bu âyete Ruhsat âyeti, Taharet Âyeti gibi farklı 

isimler de verilmiştir.  

“Âyetü’l-Vudû’” olarak isim verilmesi, âyetin içerisindeki anahtar bir kelime 

ile ilgili olmayıp konusu ile ilgilidir. Âyetin isimli kullanımı birçok tefsir ve 

kaynaklarda görülmüştür. İbn Kesir (Ö. 774/1372), Nisa 4/43. Âyette bu isimle 

kullanılmıştır.770 

Namazın farzıyeti ile abdest de Mekke’de farz kılınmış olmasına rağmen 

abdest âyeti icmaen Medine’de nazil olmuştur.771 

 

 

 

 

 

 

                                                 
767

م فِيم  َ نا م فاعا م فِيمام   م  َُ َاي  م عا م ُجنا حا م فاَلا َاهُنا م أاجا نا اغ  م بَا ا م فاإِذا  ۖ ًرام  ش  عا م وا هٍُر م أاش  ةا باعا م أار  م بِأان فُِسِهنا نا باص  م ياتارا اًج  وا م أاز  ُرونا ياذا م وا م  َُ ن  َِ م  نا فاو  م يُتاوا الاِذينا وا

ُروفمِ  ع  م بِ ل ما بِيٌرم ﴿م أان فُِسِهنا م خا َُونا ما الَاه َمُ بِما م تاع  م وا  ۖ٢٣٤﴾  

İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. 

Sûrelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

768 el-Bukâi, Nazmü’d Dürer fi Tenasubi’l Âyati ve’s Suver,  III/382 
769

باي م ِنَۜم   ع  َا م اِلاىم ال  م  َُ ُجَا اار  م وا م  َُ ِس
ُحوام بِم ُرُؤ۫ سا  َ ا افِِقم وا را م اِلاىم ال ما م  َُ ااي ِديا م وا م  َُ ِسَُوام ُوُجوها وِةم فا غ 

َٰ م اِلاىم الصا تُم  ام ُْم  نُٰٓوام اِذا َا م ٰا ينا  يآٰ م اايُّهام  م الاذ 

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza 

mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. 

770 İbn Kesir, I/724 
771 el İtkan, I/130 
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194. Yetâma Âyeti “آية اليتامى”: (Nisa 4/2, 127)772 

Yetâmâ, nedim ve nedama gibi Yetimin kelimesinin cem’idir. Veya cem’inin 

cem’idir. Yetim infirad manasına gelen ”yetem” den me’huzdür. Nitekim emsalsiz 

inciye de “ dürri yetim” denir. Bu infirad manası babası ölmüş olana yetime ıtlak 

edilmiştir. Hadisi şerifte Peygamberimiz “İhtilamdan sonra yetimlik yoktur.” 

buyurmuştur.773 

Saîd b. Cubeyr(r.a)’ın şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “ Gatafân kabilesinden 

birinin yanndaki yetim biraderzadesinin çok malı vardı. Yetim büluğ çağına erince, 

amcasından malını istedi. Amcası çocuğa malını vermek istemedi. Bunun üzerine 

ikisi de Hz. Peygamber’e başvurdular. O zaman bu âyet-i kerime nazil oldu. Amcası 

bu âyet-i kerimeyi duyunca: Allah ve Resulüne itaat ettik. Büyük günahtan da 

Allah’a sığınırız diyerek, biraderzadesine malını teslim etti. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: “Kim nefsinin cimriliklerinden korunur ve Rabbine itaat ederse Allah 

onu cennetine sokar ” buyurdu.” Urve b. ez-Zübeyr’in halası, mü’minlerin anası Hz. 

Âişe(r.a)’ye bu âyet-i kerimeyi sordu. Hz. Âişe: “Bu âyet-i kerime yetim kız 

hakkında nazil olmuştur. Bu o yetim kızdır ki, velisinin himayesinde bulunur, malını 

malına katar. Malını ve güzelliği adamın hoşuna gider ve mehrinde adaletli 

davranmayarak yani, başkalarının ona vereceği mehr kadar mehr vermeden onunla 

evlenmek ister. İşte bu gibileri, yıl içindeki en yüksek mehrlerini verip onlara karşı 

adaletli davranmadıkça, yetim kızlarla evlenmekten menedilmişlerdir. Ve onlar 

dışında hoşlarına giden başka kadınla evlenmekle emrolunmuşlardır.”774 

İbn Abbas (Ö. 68/687)(r.a) şöyle demiştir: “Yetimlerin malları konusunda 

sıkıntı yapıyorlar, Kadınlar konusunda ucuz bir şekilde istedikleri ile nikâh 

                                                 
772

م فِيم  تاف تُوناكا ياس  م ﴿٢﴾وا بِيًرا م كا م ُحوبً  م كا نا م إِنا َُ  ۖ م م م  َُ الِ وا  َ م أا م إِلاٰى الاهُم  وا  َ م أا م تاأ ُكَُوا َّلا م وا  ۖ م بِ لطايِّبمِ م  بِي ُا م ال خا لُوا م تاتابادا َّلا م وا  ۖ الاهُم م م  وا  َ م أا ٰى َا م ال ياتا  آتُوا وا

تُونام م النِّسا ءمِ  م تُؤ  م َّلا تِي م الَلا ىم النِّسا ِء َا م ياتا  م فِي َِتا ِب م ال  م فِي م  َُ َاي  م عا َاٰى م يُت  َا  م وا م فِيِهنا م  َُ م يُف تِي م الَاه َُ م ُِْل غام ۖ  تار  م وا م لاهُنا م ُكتِبا َا  م  م هُنا َُِحوهُنا م تان  م أان  بُونا

ا طمِ وا ٰىم بِ ل قِس  َا َ ياتا  وام لِ َُ م تاقُو أان  اِنم وا م ال ِول دا نا َِ م  فِينا عا تاض  َِيًم م ﴿م ل ُمس  م ب َِِم عا م الَاه َام كا نا ي ٍرم فاإِنا م خا ن  َِ َُوام  َا م تاف عا م وا  ۖ١٢٧﴾  

Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi 

mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır. ﴾2﴿Kadınlar hakkında senden fetva 

istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor." Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz 

kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere 

adil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz 

Allah onu bilir. 

773 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II/1280 
774 Vahidî, Esbabu’l Nüzul, s.275 
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yapıyorlar, dilerlerse adaletli davranıyorlar, dilerlerse adaletsiz, yetimlere 

istediklerini yapıyorlardı. Bunun üzerine “Âyetü’l-Yetemâ” inzal oldu.” 

 

195. Zan Âyeti ”آية الظن ”: (Hucurât 49/12775, Yunus 10/36776) 

Sözlükte “kuşkulanmak, kesin bilgiye ulaşmak, itham etmek” anlamlarındaki 

Zan, zann mastarından isim olup hem “yakīnin zıddı, kuşku, kesinleşmemiş kanaat” 

hem de “ilim, düşünüp taşınarak ulaşılan kesin bilgi” manasına gelir. Zan kökünden 

türeyen birçok kelime zannın bu iki temel anlamını yansıtır. Meselâ “bir şeyin 

bilinme noktası” ve “bir şey hakkındaki bilginin potansiyel kaynağı” anlamındaki 

mazınne, kelimenin “yakîn” anlamı ile “töhmet/itham” manasındaki zınne, sanık 

anlamındaki zanîn ise aynı kökün “şek” anlamı ile ilişkilidir. Sözlükte 

“kuşkulanmak, kesin bilgiye ulaşmak, itham etmek” anlamlarındaki zan (zann) 

mastarından isim olup hem “yakînin zıddı, kuşku, kesinleşmemiş kanaat” hem de 

“ilim, düşünüp taşınarak ulaşılan kesin bilgi” manasına gelir.777 

“Âyetü’z-Zan” ismiyle bu âyetlere Suyutî; İtkan’da, marife-nekre 

konusundaki örneklendirmelerde rastlanmaktadır.778 

 

 

 

 

 

 

                                                 
775

م  ما م لاح  ُكلا
م ياأ  م أام ن  ُدُكم  م أاحا م أايُِحبُّ  ۖ ًض م  م باع  م  َُ ُض م باع  تاب  م ياغ  َّلا ساُسوام وا م تاجا َّلا م وا  ۖ م إِث ممٌ م  م الظانِّ م باع ضا م إِنا م الظانِّ نا َِ ثِيًرام  تانِبُوام كا نُوام اج  َا م آ يا م أايُّها م الاِذينا

ِره تُُموهُم  َا ي تً م فا َا اتاقُوام الَاه َام م أاِخي َِم  م وا ِحيٌمم ﴿م ۖ  اٌبم را م الَاه َام تاوا م إِنا  ۖ١٢﴾  

Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin 

kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü 

kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. 

Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.  

776
م ﴿٣٦﴾ َُونا َِيٌمم بِما م ياف عا م الَاه َام عا م إِنا  ۖ ي ئً م  م شا قِّ م ال حا نا َِ نِيم  م يُغ  م َّلا م الظانا م إِنا  ۖ  م 

م ظانًًّ م إَِّلا ثاُرهُم  َا م ياتابُِعم أاك   وا

Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz 

Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. 

777 İbn Manzur, Lisanu’l Arab, “م ظم –نم –نmd.” VIII/271 
778 Suyutî,  el-İtkan, I/594 
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196. Zekât Âyeti “آية الزكاة”: ( Tevbe 9/60)779 

“Âyetü’z -Zekât”, Âyetü’s-Sadakat ve Âyetü’l-Müellefeti Kulubihim diye de 

isimlendirilmektedir. 

Zekât İslâm’ın beş şartından biridir. Sözlükte “artma, arıtma; övgü ve 

bereket” manalarına gelen zekât, terim olarak Kur’an’da belirtilen sınıflara 

sarfedilmek üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli payı 

ifade eder. Örfte bu payın maldan çıkarılması işlemine de zekât denilir. Sadaka 

kelimesi de terim olarak zekâtla eş anlamlıdır. İslâm maliye hukukunun erken dönem 

müelliflerinden Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm (ö. 224/838), “Sadakaya gelince, sadaka 

Müslümanın altın, gümüş, deve, sığır, koyun, hububat, mahsul gibi mallarının 

zekâtıdır; bu zekât Allah’ın tayin ettiği sekiz zümreye verilir.” demiştir.780 

“Âyetü’z-Zekât”isimlenmesinin birçok tefsirde müfessirler tarafından yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Kurtubî; Bakara 2/219 ‘da, İbn Kesir (Ö. 

774/1372); Hac 22/77,781 Zamahşeri, Keşşaf’ta A‘raf 7/199. âyetlerinde “Âyetü’z-

Zekât” ismini bulmak mümkündür.782 

 

197. Zevani Âyeti “آية الزوانى”: (Nur 24/2)783 

 “Âyetü’z-Zevâni” aynı manaya gelmek üzere “Âyetü’l Celde” ve “Âyetü’l 

Hudud” diye de isimlenmiştir. 

Ebu Ubeyde bu âyetin Kur’anda nâsih- mensuh’u bir arada cem eden Maide 

5/105. Âyeti olduğu iddiasında bulunmuştur. Bunun üzerine Keremi, Ebu Ubeyde’ye 

                                                 
779

ةًم  م فاِريضا  ۖ بِيلمِ م  اب نمِ م السا بِيِلم الَاه َمِ م وا فِيم سا م وا ينا َِ ال غا ِر ْا ِبم وا فِيم الرِّ م وا لافاِةم َُُْوبُهُم  ال ُمؤا َاي ها م وا م عا َِينا َِ ال عا  سا ِكيِنم وا ال ما اِءم وا َ فُقارا ْا ُتم لِ دا إِناما م الصا

م الَاه َمِ  نا َِيٌمم ﴿م َِ َِيٌمم حا الَاه َمُ عا م وا  ۖ٦٠﴾  

Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, 

kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda 

cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

780 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXXIV/197-207 
781 İbn Kesir  III/302 
782 Keşşaf, II/183 
783

م   ۖ م ِخرمِ م  م اْل  ِم ال م ياو  م وا م بِ لَاه َِ نُونا َِ م تُؤ  م ُكن تُم  م إِن  م الَاه َِ م فِيم ِديِن أ فاةٌ م را م بِِهما  ُكم  ُخذ 
م تاأ  َّلا م وا  ۖ ةمٍ م  َ دا م جا َِ ئاةا م  ن هُما  َِ م  اِحٍد م وا م ُكلا َُِدوا انِيم فا ج  الزا م وا انِياةُ الزا

م ﴿ نِينا َِ م ال ُمؤ  نا َِ اباهُما م طا ئِفاةمٌ  ذا م عا هاد  ل ياش  ﴾٢وا  

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe 

inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız 

tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. 
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cevabla şöyle demiştir:” Allah’ın âyetlerinden nâsih ve mensuhu cem eden “Âyetü’z- 

Zevâni” Nur 24/2 yani Âyetü’l-Celde’dir.”784 Razi (Ö. 606/1209), Mefatihu’l Gayb, 

Nur 24/4. Âyeti kerimesinde “Âyetü’z-Zina” şeklinde isimlemeye yer vermiştir.785 

 

198. Zıhar Âyeti “آية الظهار”: ( Mücadele 58/2-3)786 

Zıhâr iki elbise birbirine uyup, birini diğeri üzerine giymek, yardım etmek 

anlamlarına gelir. Istılahta erkeğin eşine, onun kendisine haram olması amacı 

güderek "sen bana anamın sırtı gibisin" demesidir. Zıhâr cahiliye döneminde 

erkeklerin eşlerini boşamak için kullandıkları bir usuldü. Buna göre; bir kimsenin 

eşini, annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi kendisiyle evlenmesi ebedî yasak olan 

bir kimsenin, sırtı, karnı, baldırı gibi bakılması haram olan bir uzvuna benzetmesi 

zıhârdır.787 

Araplar’ın zıhar adını verdikleri bir boşama türünü yasaklamak üzere nazil 

olmustur. Bu sebeple bu âyetlere âyette yer alan fiille aynı kökten olmak üzere 

“Zıhar Âyeti” “ آية الظهار” denilmiştir. Mücadele 58/2. âyette “ يظاهرون” kelimesinde 

olduğu gibi âyetteki kelimeden mulhem bir isimlendirme veya âyetin konusundan 

hareketle verilen isimlerdir. Suyutı, İtkan’da âyeti bu isimle kullanmıştır.788 Bu konu 

Fıkıh’ın konusuna da girmektedir. Kadim müfessirleden; Taberî (Ö. 310/923), “Zıhar 

Âyeti” ismine Mücadele 58/1. âyetin tefsirinde yer vermiştir.789 

                                                 
784 Keremi, ,Mer‘i b. Yusuf b. Ebi Bekr, Kalaidü’l Mercan Fi Beyani’n Nasih ve’l Mensuh fi’l Kur’an, 

Tahk. Sami Ata Hasen, Kuveyt 1400, I/100 

 
785 Razi, Mefatihu’l Gayb, XXIII/16 
786

م  إِنا م وا  ۖ ُزوًرام  م ال قاو  َِم وا نا َِ ًرام  َا ن  َُ م  م لاياقُولُونا إِناهُم  م وا  ۖ ناهُم م م  لاد  ئِيم وا م الَلا م إَِّلا ها تُهُم  َا م أُ م إِن   ۖ ها تِِهم م م  َا م أُ َا م هُنا م  م نِسا ئِِهم  ن  َِ م  م  َُ ن  َِ م  م يُظا ِهُرونا الاِذينا

فُوٌرم ﴿ م غا فُوٌّ م يُظا همِ ٢الَاه َام لاعا الاِذينا م ياتاما سا ﴾م وا م ْاب ِلم أان  ن  َِ ْاباٍةم  ِريُرم را م لِما م ْا لُوام فاتاح  م ياُعوُدونا م ثُما م نِسا ئِِهم  ن  َِ م  م ب َِمِ م ُرونا ظُونا م تُوعا م  َُ لِ
م ذاٰ الم ۖ  م وا َاه َمُ بِما م ۖ 

بِيٌرم ﴿ م خا َُونا ما ﴾٣تاع   

İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları 

ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan 

bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. ﴾2﴿ Kadınlarından zıhar yaparak 

ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle 

azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

787 İsfahani, Müfredat.”z-h-r md.” s. 320 
788 Suyutî, el-İtkan, I/110-112 
789 Taberi, Câmi, XXII/455 
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“Zıhar Âyeti”; Mücadele sûresinin ilk âyeti olup, zıhar konusunu ele 

almaktadır. Bu sûrede ahkâmı açıklayan altı âyet vardır. Âyetin Mevsuatil Kur’an’da 

da bu isimle yer alması söz konusudur.790 

 

199. Ziynet Âyeti “آية الزينة”: (Nur 24/31)791 

Âyette geçen “ziynetlerini göstermesinler” ifadesindeki ziynet kelimesi 

tesettürün sınırının belirlenmesi konusunda özel bir öneme sahiptir. Ziynet aslında 

“süs ve süs eşyası” demektir. Burada daha çok, kadınların vücutlarının çeşitli 

yerlerine taktıkları takı ile süslenmek için süründükleri sürme ve kına gibi şeyler 

kastedilmektedir. Ziynet eşyalarının çarşıda pazarda görünmesi esas itibariyle mubah 

olduğundan, âyette salt ziynet eşyasının gösterilmesinden çok ziynetlerin takılacağı 

yerlerin gösterilmesi yasaklanmakta ve bu yasak, ziynetlerin yerlerine takılı 

bulunması durumunda gösterilmesinin yasaklığını öncelikle içermektedir. Kadınların 

vücutlarının hangi bölümlerini örtmeleri gerektiği ve nereleri göstermelerinin câiz 

olduğu, daha çok sözü edilen ziynet kelimesine yüklenen anlama göre 

belirlenmiştir.792 

Hanefî fakihleri tarafından kadının alışveriş yapma ihtiyacı esnasında el ve 

yüzünün görünmesinin kaçınılmaz olacağı gerekçesiyle temellendirilmiştir. Bazı 

farklı durumları ayırt eden görüşler de bulunmakla birlikte Hanefî ve Mâlikî 

                                                 
790 Mevsuatü’l Kur’ani’l Azim, I/61 
791

م  َاٰى م عا م بُِخُمِرِهنا ِرب نا ل ياض  م وا  ۖ ن ها م  َِ م  م ظاهارام  َا  م  م إَِّلا م ِزيناتاهُنا م يُب ِدينا َّلا م وا هُنا م فُُروجا فاظ نا ياح  م وا م أاب صا ِرِهنا ن  َِ م  نا ُضض  م ياغ  نا ِت َِ َ ُمؤ  م لِ ُْل  وا

م م ُجيُوبِِهنام  م يُب ِدينا َّلا م وا م أاب نا ِءم بُُعولاتِم ۖ  م أاو  م أاب نا ئِِهنا م أاو  م بُُعولاتِِهنا م آبا ِء م أاو  م آبا ئِِهنا م أاو  م لِبُُعولاتِِهنا م إَِّلا م بانِيم إِخ م ِزيناتاهُنا م أاو  انِِهنا وا م إِخ  م أاو  م بانِيم ِهنا م أاو  انِِهنا وا

م أام  م أاي ما نُهُنا َا ْ  َا َا َا م  م  م أاو  م نِسا ئِِهنا م أاو  اتِِهنا وا اِتم النِّسام أاخا را و  َاٰىم عا م ياظ هاُروام عا م لام  جا  َِم أاِوم الطِّف ِلم الاِذينا م الرِّ نا َِ باِةم  ر  ِ ي ِرم أُولِيم اْل  م غا م م  ءمِ ِوم التا بِِعينا َّلا م وا  ۖ

م ِزيناتِِهنام  ن  َِ م  فِينا َا م يُخ  م  َاما م لِيُع  ُجَِِهنا م بِأار  ِرب نا ِميًع م أايُّ َام ال ُمؤ م م ياض  تُوبُوام إِلاىم الَاه َِم جا م وا م ﴿ۖ  م تُف َُِحونا م  َُ َا م لاعا نُونا َِ٣١﴾  

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) 

görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine 

kadar salsınlar. Ziynetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut 

oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin 

oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları 

kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf 

olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını 

yere vurmasınlar. Ey ml’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 

792 İbn Manzur, Lisanu’l Arab,”م زم يم نmd.” VI/130 
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mezheplerinde yüz, zâhir ziynet kabul edilip örtülmesi gereken bir yer olarak 

sayılmamıştır. 

Kurtubî kadının ziynet olan şeyi göstermemekle ve bunu gizlemeye 

çalışmakla emrolunduğunu, ancak bunun istisnalarının bulunduğunun âyette 

belirtildiğini söylemektedir. Nitekim âyette “kendisi görünen hariç” denilerek istisna 

edilen bu gibi kaçınılmaz durumlar affedilmiştir.793 

“Ziynet âyeti”nin diğer isimleri de “Âyetü’l-Humar Ve’z Ziyneti”, “Âyetü’l- 

Hicâb”,” Âyetu’d-Damair”’dir. Gerekli bilgiler için bu isimlere müracaat edilebilir. 

 

200. Zürriyet Âyeti ”آية الذرية ”: (A’râf 7/172-173)794 

 "Zürriyet Âyeti"nin diğer isimleri"Âyetü'l-Misak" veya "Âyetü'l-Ahzul 

Misak"dır. Bu Âyette geçen "kalû belâ (evet rabbimizsin)" söyleyişinin ne zaman 

yapıldığı konusun da üç görüş vardır. a) Ezelde, insanların ruhları yaratılınca topluca 

böyle bir soru ve cevap vuku bulmuştur. b) Kişi ana rahmine düşüp ruh üflenince. c) 

Kişi ergenlik çağına ulaşıp sorumluluğu üstlenince. 

Bu durum gösteriyor ki insanın yaratılışında Allah'ı bulabilecek bir yetenek, 

bir tohum vardır. Onu geliştirmek insana düşmektedir.795 

"Âyetü'z-Zürriyet" olarak isimlendirilmiş bu âyetler İmamı Taberâ’nin 

Kur'an-ı Azim tefsirinde şöyle geçmektedir: “Musa (a.s), Beni İsrail'i Allah Teâlâ’ya 

iman ve tevekküle çağırdığı zaman O vakit kavmi, Â'raf 7/129 'da geçtiği üzre "Sen 

bize gelmezden önce de, sen bize geldikten sonra da bize işkence edildi" dediler. 

Bunun üzerine Musa(a.s) Mezkûr hitabını yapmıştır.” 

 

 

                                                 
793 DİA, İslam Ansiklopedisi, XXXX/538-543 
794

َام ِةم إِنا م  م ال قِيا  ما م تاقُولُوام ياو  م أان   ۖ نا م  ِهد  م شا  ۖ اىمٰ م  ۖ م م ْا لُوام بَا م م م  َُ بِّ م أالاس  ُْم بِرا َاٰىم أان فُِسِهم  م عا هُم  هادا أاش  م وا ياتاهُم  م ُذرِّ م ظُهُوِرِهم  ن  َِ م  ما م بانِيم آدا ن  َِ م  بُّكا م را ذا م أاخا إِذ  وا

م ﴿ ام غا فَِِينا ذا م هاٰ ن  ِدِهم م ١٧٢ُكنا م عا م باع  ن  َِ ياةمً  ُكنا م ُذرِّ م ْاب ُلم وا ن  َِ م آبا ُؤنا م  كا را م تاقُولُوام إِناما م أاش  م ﴿م ﴾م أاو  م ال ُمب ِطَُونا لا نا م بِما م فاعا َُ م أافاتُه َِ  ۖ١٧٣﴾  

Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" 

demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. ﴾172﴿ 

Yahut, "Bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi 

bâtılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin?" dememeniz içindir. 

795 M.H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV/2328 
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SONUÇ 

 

Engin bir derya olan Kur’an-ı Kerim bütün dinî ilimlere hatta diğer ilimlere 

de kaynaklık etmektedir. Gerek lafzı gerek manasıyla bidâyetten itibaren âlimler 

tarafından anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu ilmi çalışmalarda da 

Kur’an’ın bazı yönleri daha ziyade öne çıkmıştır.  Müslümanların dünya ve ahiret 

hayatlarına daha bariz şekilde temas eden âyetler kelam, fıkıh tefsir ve tasavvuf gibi 

disiplinler tarafından, bazen eserden yaralanarak bazen âyetin içinde yer alan odak 

bir kelimeden bazen de âyetin muhtevasına göre belli isimlerle isimlendirme yönüne 

gitmişlerdir. 

 

Çalışmamızın içerisinde değinildiği üzere yüzlerce âyet başta Hz. Peygamber 

tarafından ifade edilenler, daha sonra sahabe ve tabiîler tarafından ifade edilenler 

olmak üzere değişik disiplinler ışığında isimlendirilmiştir.  Bu isimlendirme faaliyeti 

birden fazla maksad ve gerekçeye matuftur. Değişik ilmî disiplinler yine değişik 

şekillerde bunu huccetlendirmişlerdir. Bilindiği gibi Kur’an’ın âyetleri referans 

gösterilirken Hamr âyeti, Deyn âyeti, Talak âyeti gibi isimlendirmeler ilim erbabına 

büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  Kur’an bir bütündür. Sûrelerin ne tertibi ne de 

isimleri bütünüyle vahiy kaynaklıdır diyebiliriz. Kur’an sûrelerinin ve âyet 

isimlerinin bir kısmı tevkifi yani vahiy kaynaklı olduğunu, bir kısmı sünnet menşeili 

olduğunu, bir kısmının ise süreç içerisinde değişik saiklerden hareketle teşekkül 

etmiş ve zamanla bir ilim olarak Kur’an mihverli ilimler içinde yer edinmiştir. 

Değişik ilmi disiplinler içerisinde mükteza-ı hal gereğince yer edinen dolayısıyla 

külliyat içerisinde serpiştirilmiş vaziyette olan âyet isimleri belli bir sistem dâhilinde 

ele alınıp toplanması zarureti hissedilir olmaktadır. 

 Tefsir Literatüründe Âyet İsimleri adlı bu çalışmada öncelikli olarak konuyla 

ilgili kavramlardan âyet, isim ve isimlendirme muhtasar bir biçimde izâh edilmiştir. 

Daha sonraki aşamada tezin konusu ile ilgili isimlendirilmiş âyetlerin çeşitli 

kaynaklardan tespit edilmesi noktasında detaylı bir çalışma yürütülmüştür. Âyet 

isimlendirmelerinin incelendiği Ulumu’l Kur’an kitaplarında başta Zerkeşi’nin el 

Burhân’ı ve Suyutî’nin el-İtkan’ı gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Tefsirlerden 

başta Taberî olmak üzere Kurtubî, İbn Kesîr, Nisaburî, Beğavi gibi âyet isimlerinin 
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yoğun olarak bulunduğu tefsirler taranarak çok zengin fakat bilinmeyen bir konu 

olan isimlendirilmiş âyetlerin gün yüzüne çıkartılmasına gayret edilmiştir. Çağdaş 

tefsirlerde de yaygınlık kazanmış bu isimlendirilmiş âyetlerin varlığı bu tez 

çalışmasında müşahede edilmiştir. Çalışmada özellikle İbni Âşur, Alusî, Muhammed 

b. Reşit Ali Rıza gibi müfessirler kaynak alınmıştır. Ayrıca Esbabü’n nûzül, fıkıh ve 

hadis kitaplarından inceleme yapılmak sûretiyle âyetlerin isimleri tespit edilmiştir. 

İsimlendirmeye konu olan genellikle âyette geçen bir kelimedir ki, çoğunlukla buna 

istinâden isimlendirme yapıldığı gözlemlenmiştir. Bazen bu isimlendirme âyetin 

konusu ve muhtevası esas alınarak yapılmıştır. Yine âyete konu olan anahtar 

kelimenin muradifiyle de isimlendirme yapılmıştır. Bu şekilde ifade edilmeye 

çalışılan tespitlerin hepsi tezin içeriğinde mevcuttur. Bu çalışmada ortaya çıkan âyet 

isimlendirilmesinin kullanımını Resulullah döneminde yapıldığı zaman da dâhil 

toplum bundan rahatsız olmamıştır, hatta bunun yaygın kullanımı söz konusu 

olmuştur. Örnek verilirse; Taberî (Ö. 310/923)’de, Said bin Cübeyr (Ö. 95/714)’den 

nakledilen bir rivâyette o kendisinin mücahitle birlikte İbn Abbas (Ö. 68/687)’ın 

yanında otururlarken bir kimsenin gelerek İbn Abbas (Ö. 68/687)’a mahid (hayızlı) 

hakkındaki âyetini sorması üzerine İbn Abbas (Ö. 68/687)’ın  و يسالونك diye başlayan 

Bakara 2/222. de “Âyetü’l Mahîd”’ı okumuştur. Buna göre hayız âyetinin 

isimlendirilmesinin anlam içerikli olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı rivâyetin 

farklı kaynaklarda farklı iki şekilde isimlendirmenin tevkifi olmayıp, hatırlatmayı 

kolaylaştırmak üzere olduğu görülmüştür. Âyetlerin sıralamalarının tevkîfi olduğunu 

bilinmektedir. Buna misal verilirse; Kurtubî  واتقوا يوما ترجعون âyetinin tefsirinde 

nakletmiştir ki, bu âyet Hz. Peygamber’in vefatından önce inen en son âyet olması 

hasebiyle şöyle buyurmuştur. Bu âyeti ‘Ribâ Âyeti’ ile ‘Deyn Âyeti’ arasına koyun, 

Cibril-i Emin ise “Ey Allah’ın resulü bunu ikiyüzsekseninci âyetin başına koy” 

demiştir. Bu rivâyet el-İtkan’da da böyledir.  Bütün bu rivâyetlerden anlaşıldığı gibi 

muhataplar bu isimle hangi âyet kastdediliyor anlamaktadırlar. 

Son dönemlerde yapılan çalışmalarda âyet isimlerinin belirlenmesi ile birlikte 

makâle başlıklarında kullanılmıştır, âyeti hatırlatma sadedinde; Mudayene âyeti, 

Mülayene âyeti gibi.. 

Bu yapılan tez çalışmasının sonuçları itibariyle ilmi çalışmalarda müracaat 

edilebilecek, hitabet, vaaz ve konferanslarda kullanım kolaylığı kazandıracaktır.  
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EK : 

Tablo 1: Birden Fazla İsmi olan Âyetler 

İsimlendirmenin Kullanıldığı Âyet(Ler) İsimlendirme 

Ahzab 33/59 Cilbab Âyeti= Hicâb Âyeti 

Al-İ İmran 3/59  Âyetül Mubahale= İbtihâl 

Araf 7/172 
Misak Âyeti = Âyetü Ahzı’l Misak = 

Âyetü Zürriyet 

Bakara 2/ 255 

Âyetel Kursi = Azamul Ayat= Seyyidetül 

Ayi’t Kur’an = Efdalul Ayil Kur’an = 

Eşrafu Ayil Kur’an = Âyetüs Sifatillah = 

Âyetüt Tevhîd = El Âyetül Hafıza = 

Efâyetüd Dafia 

Bakara 2/144 Tahvil Âyeti= Kıble Âyeti 

Bakara 2/144 Âyetül Kıble = Tahvil Âyeti 

Bakara 2/155-156 İstirca Âyeti = Sabır Âyeti 

Bakara 2/196 Temettü Âyeti= Müt’a Âyeti 

Bakara 2/222 
Âyetül Mahid = Âyetül Hayz = Âyetü’l 

Ezâ 

Bakara 2/229 Hulu Âyeti = Âyetül Fidye 

Bakara 2/234 
Âyetül Mütevaffa Anha Zevceha = Âyetül 

Vefat 

Bakara 2/24 İ’tida Âyeti= İddet Âyeti 

Bakara 2/284 Deyn, Mudayene, İşhad Âyeti 

Enfal 8/ 66 Tahfif Âyeti= Âyetül Da’fi 

Enfal 8/41 
Humus Âyeti = Enfal Âyeti = Ganimet 

Âyeti = Fey Âyeti 

Enfal 8/41, Nisa 4/7 Miras Âyeti = Feraiz Âyeti  

Fatih 1/1/ En’am 6/21/ Neml 27/30-31 Tesmiye, Besmele 

Fetih 48/18, 10 Rıdvan Âyeti = Mubaya Âyeti 

Hucûrat 49/9-10 Uhuvvet Âyeti =Sulh Âyeti 
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İsra 17/106 Âyetüt Tencim = Müneccemat 

İsra 17/23 Teffüf = Âyetül Valideyn Âyeti 

Maide 5/ 3 Et’ıme Âyeti = İkmaluddin Âyeti 

Maide 5/54 İrtidat Âyeti = Riddet Âyeti 

Maide 5/6 

Ruhsat Âyeti = Teyemmüm Âyeti = 

Âyetül Vudu = Âyetüs-Said = Âyetut 

Taharet = Âyetül Gasl = Âyetül Merafika 

Maide5/ 67 Tebliğ Âyeti= Âyetül İsmet 

Mümtehine 60/10 
İmtihan Âyeti = Mümtehine Âyeti = 

Muhacirat Âyeti = Âyetül Mihne 

Nisa 4/101-102 
Âyetüs Salatül Havfi = Âyetül Kasr 

(Kasru’s Salatı Fi’s Seferi) 

Nisa 4/15 Habs Âyeti = Âyetü’z-Zevani 

Nisa 4/176 Âyetü Kelâle = Âyetüs Sayf 

Nisa 4/58-59 Emanet Âyeti = Umera Âyeti 

Nur 24/ 2 
Celd Âyeti = Âyeti Hudud = Âyetü’z-

Zevani 

Nur 24/ 27 İsti’zan Âyeti = İzin Âyeti 

Nur 24/31 Tesfiye Âyeti = Âyetüd- Damair 

Nur 24/31 
Humar Âyeti = Ziynet Âyeti = Tesviye, 

Damair, Hicâb 

Nur 24/4 
Âyetül Feriyye = Âyetül Kazf = Âyetül 

Raddis- Şehadeti Mahdud 

Nur 24/6-7 Âyetül Mula’neh = Âyetül Lian 

Tevbe 9/60 Zekât Âyeti = Âyetü Sadakat 

Tövbe 9/ 113 
İstiğfar Âyeti = İstiğfardan Nehyeden 

Âyet 

Tövbe 9/60 Âyetül Gar = Âyetül Hicret 
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Tablo 2: Birden Fazla Âyet İçin Kullanılan İsimler 

İsimlendirme İsimlendirmenin Kullanıldığı Âyetler 

Âyeti Lian Nur Sûresi 24/6-9 

Âyetül Feraiz- Miras Âyetleri Nisa 4/11-12 

Âyetül Hulûd Âl-İ İmran 15, Furkan 75-76, Zümer 72 

Âyetül Kıtal Bakara 190, Tevbe 9/29, 36 

Âyetüs Seyf Tevbe 9/1-5, Nisa4/ 98 

Âyetüt Tahyir – Muhayyerlik/ Tercih 

Âyeti 
Ahzab 33/28 

Âyetüz Zihar Mücadele 58/1-4 

Et‘İme Âyeti Maide 3, Bakara 145 

Fasl Âyeti Bakara 62, Maide 69, Hac 71 

Hacc Âyetleri Âl-İ İmran 97, Hac 27 

I‘Cl Âyeti Bakara 51-52 

İfk Âyeti Nur 11-20 

İnzar Âyeti Şuara 214-216 

İslam Âyeti Alimran 3/64, 3/19 

İsmi Âzam Âyeti Bakara 2/255, Alimran 3/2, Taha 20/111 

İstirca‘( Sabır ) Âyeti Bakara 2/155, 2/156 

İtab Âyetleri 
Tevbe 9/41-43, Enfal 8/67-69, Abese 

80/1-2 

Kefaret Âyeti Maide 5/89, Nisa 4/29 

Kıntar Âyeti Nisa 4/20, Ali İmran 3/75 

Kısas Âyeti Bakara 178, Maide 45, İsra 33 

Kısmet Âyeti Enfal 41, Nisa 7 

Mağfiret Âyeti Nisa 48-116 

Misak Âyetleri Araf 172-173 

Necva Âyeti Mücadele 12-13 

Ribâ Âyetleri Bakara 275-278 

Sa’y Âyeti Bakara 158, Necm 39 
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Secde Âyetleri 

Araf 7/206,  Meryem 19/58, Secde 32/15, 

Alak 96/19,  Rad 13/15,  Hac 

22/18,Fussilet 41/37, Sad 38/24, Nahl 

16/49, Furkan 25/60, Necm 53/62, İsra 

17/107, Neml 27/25,  İnşıkak 84/21 

Sıyam Âyetleri Bakara 183-184 

Şifa Âyetleri 
Tevbe 14, Yunus 57, Nahl 69, İsra 83, 

Şuara 80, Fussilet 44 

Şûra Âyeti Ali İmran 3/159, Şura 42/ 38 

Tahrim Âyetleri Nisa 23, Ahzab 4 

Tebdil Âyeti İbrahim 48, Nahl 101 

Tehaddi Âyetler 
Kasas 28/48-49, Tur 52/33-34, İsra 17/88, 

Hud 11/13, Yunus 10/38, Bakara 2/23, 24 

Uhuvvet Âyeti Hucurat 9-10 

Umera Âyeti Nisa 58, 59 

Yetâma Âyeti Nisa 2, Nisa 127 

Zakkûm Âyeti Saffat 62-68, Duhan 43-46 

Zann Âyeti Hucurat 12, Yunus 36 
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ÖZET 

 

“Tefsir Literatüründe Âyet İsimleri ” şeklinde adlandırılan tezimiz giriş, iki 

ana bölüm ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Girişte, araştırmanın kavramsal 

çerçevesini ve âyet, isim ve isimlendirme gibi tezimizle ilgili kavramları açıkladık. 

 

Birinci bölümde Hz. Muhammed ile başlayıp günümüze kadar devam eden 

âyet isimlendirmelerinin tarihsel sûrecini anlattık. 

 

İkinci bölümde âyetlerin isimlerini ve bu isimlendirmenin gerekçelerini 

tespit etmeye çalıştık. 

 

Ve tezimiz genel bir değerlendirmeyle sonuçlanmıştır. 
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ABSTRACT 

 

Our thesis named “The Names of Qur’anic Verses in the Literature of 

Qur’anic Exegesis” consists of introduction, two main titles and conclusion. In 

introduction, we explained the conceptional framework of the research and the 

concepts as to our thesis as âyât, name and nomenclature. 

 

In first chapter, we mentioned historical process in nomenclature of âyâts, 

which started Hz. Mohammad and have continued until today. 

 

In second chapter, we determined the âyâts’ names and the causes of this 

nomenclature. 

 

And our thesis resulted in a general evalution.  
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