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ÖNSÖZ 

Ġlk insan Hz. Âdem ile baĢlayan vahyin, insana yol göstericiliği
1
 Ģüphesiz ki 

yeryüzünde son insan kalıncaya kadar devam edecektir. Hz. Muhammed‟in 

peygamber olarak gönderilmesiyle bu görev Kur‟an‟a verilmiĢtir.
2
 Son ilahi kitap 

olan Kur‟an tamamen insanı hedef alan bir kitaptır. Nitekim kedisini de ” insanlara 

yol gösterici”
3
 olarak tanımlamaktadır.

4 
Ġslam Dininin en önemli kaynağı olan 

Kur‟an‟ı Kerim, kıyamete kadarki tüm zamanlara ve bu zamanlarda var olacak bütün 

insanî seviye ve tabakalara, bütün toplumlara hitap etmek ve hayatın da tüm 

yönlerini belirlemek üzere inmiĢtir.
5
  

Ġktisadî alan da hayatın önemli boyutlarından biridir. Bu alanla ilgili olan 

Ġktisat Bilimi ise ilgi çekici ve önemli bir bilimdir. Bunu farklı olarak düĢünen 

kimseler halkları ayaklandıran ve milletleri savaĢa sürükleyen Ģeyin iktisadî fikirler 

ve uygulamalardan kaynaklandığını anlamada baĢarılı olamazlar. Bugünkü 

karĢılaĢtığımız iĢsizlik, enflasyon, fakirlik, ekolojik dengenin bozulması gibi 

problemler iktisadî kökenlidirler.
6
  

Ġnsana hayatının bütün boyutlarında doğru rehberliği vaat eden Kur‟an‟ın 

Ġnsan hayatının en önemli boyutlarından birisini oluĢturan iktisadî hayatı ihmal 

etmesi düĢünülemez. Nitekim Vahyedilen ilk  sûrelerden itibaren Kur‟an‟da insanın 

imanını zedeleyen putperestliğe olduğu kadar, iktisadî alandaki haksızlıklara karĢı da 

                                                      
1
 87/2Bakara 38 

2
 87/2Bakara 2 

3
 87/2Bakara 185 

4
 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur‟an, (çev: Alparslan Açıkgenç), Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara, 2000, s. 29 
5
 Çiçek, Halil, Kur‟an Nasıl Bir Kitaptır, Beyan Yayınları,  Ġstanbul, 2007, s. 105; Ayrıca bak: 

70/16Nahl 89 
6
 Spencer, Milton, Contemporary Mıcraoeconomıcs, Wayne State University, Newyork, 1986, s. 2 
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vurgulu ifadelerle dikkat çekilmiĢtir.
7
 Ġktisadî alanın inanan bir insan tarafından 

Ġslam‟ın inanç esaslarıyla uyumlu bir Ģekilde nasıl anlamlandırılması gerektiğinin 

üzerinde epeyce durulmuĢ, Müslüman‟ın iktisadî hayata bakıĢının temelleri 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.
8
 

Kur‟an, insandan zihniyetini Kur‟an ile inĢa ederek Kur‟an‟ın insanını 

gerçekleĢtirmesini bekler.
9
 Kur‟an‟ın bu beklentisinin farkında olan, onun her alanda 

olduğu gibi Ġktisadî alandaki mesajlarını da doğru anlayan ilk muhatapları, 

Peygamberin öncülüğünde, Mekke‟de Kur‟an‟ın rehberliğinde oluĢturdukları iktisadî 

zihniyetle, doğru iktisadî bir ahlaka sahip olmuĢlar ve bu ahlakın tatbikini Medine‟de 

uygulama fırsatı bularak iktisadî alandaki haksızlıkları kaldırıp hakkaniyete dayalı 

iktisadî bir alan oluĢturmuĢlardır. 

Hz. Peygamberden sonra da Müslümanlar tarih boyunca Kur‟an‟ı anlamak 

için ciddi gayretler göstermiĢler, sorunlarını çözmede onun ıĢığından istifade 

etmiĢlerdir. Bu çabalar bugün de devam etmektedir. Ġktisadî alanda da bu çaba hep 

var olmuĢtur. Fıkıh tarihi mütâlaa edildiğinde bu husus müĢahede edilebilir. Ancak 

günümüzde farklı disiplinlerin içinde devam eden ve Ġktisat Bilimi çerçevesinde 

değerlendirildiğinde yetersiz kalan bu alandaki çalıĢmalar, Ġktisat Biliminin mevcut 

bilgi birikimiyle ele alındığında Kur‟an‟ı anlama çabasından daha çok, Ġslam 

toplumlarındaki uygulamaya yönelik bir iktisat tarihi çalıĢması görünümündedir, 

denilebilir. Kur‟an‟ın insanlığın elde ettiği yeni iktisadî bilgi birikimiyle 

                                                      
7
 Gül, Ali Rıza, Tarihi Bağlam Çerçevesinde Kur‟an‟da Faiz( Riba) Yasağı, Ġlahiyat, Ankara, 

2006, s. 7 
8
 Yıldız, Mehmet Sami, Mekkî Surelerde Ġktisadi Alana ĠliĢkin Kelimeler, ( BasılmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi) Ankara, 2006, s 158 
9
 Serinsu, Ahmet Nedim, Kur‟an Nedir?, ġule Yayınları, Ġstanbul, 2010, s. 87 
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yorumlanarak anlaĢılmasının, özelde Müslümanlara genelde bütün insanlığa 

faydasının kaçınılmaz olduğu mütâlaa olunabilir. 

Bu çerçeveden olmak üzere Kur‟an‟ın iktisadî hayatla ilgili görüĢlerini 

anlamaya yöneldik. Böyle bir çalıĢmanın ilk basamağı olarak Yüksek Lisans Tezinde 

Mekkî sûreleri bu açıdan inceledik, doktora tezinde ise Medenî  sûreleri inceledik. 

Böylece Kur‟an‟ın iktisadî alana iliĢkin bakıĢına dair doğruları bilimsel bir yöntemle 

elde etme gayretinin içinde bulunduk. 

Birinci bölümde Medenî sûrelerde geçen iktisadî kelimeleri surelerin nuzul 

sırasını dikkate alarak tespit ettik. Onları iliĢkin gördüğümüz iktisadî alanlara göre 

tasnif ettik. Bu kelimelerin anlamlarını kronolojik olarak sıraldığımız önemli Arapça 

sözlüklerden araĢtırdık, Kur‟an‟daki kullanıldıkları anlamları aktardık, geçmiĢ 

oldukları âyetlerin anlamlarını ve yorumlarını özet olarak verdik. Kur'an ayetlerinin 

muhtevasının birden çok mesaj taĢıma özelliğini dikkate alarak aynı ayetin farklı 

iktisadî alanlara yönelik vermiĢ olduğu mesajları da tespit etmeye çalıĢtık. 

Dolayısıyla bu durum bazen bizim bir ayeti birden fazla iktisadî alan içerisinde 

incelememizi zorunlu kıldı. AraĢtırmamızın amacının ve alanının bir gereği olarak, 

müfessirlerin iktisadî alana ait kelimeleri muhteva eden ayetlere getirdikleri 

yorumları ele alarak değerlendirdik. Ayrıca hadis külliyatına, bunların Ģerhlerine ve 

fıkıh kitaplarına da baĢvurduk. Bununla birlikte konumuzla ilgili müstakil 

araĢtırmalardan da istifade ettik. 

Ġkinci bölümde, birinci bölümde elde ettiğimiz bu bilgiler çerçevesinde 

iktisadî alana bakmaya çalıĢtık. Âyetlerin iĢaret ettikleri iktisadî açılımları, tespit 

ettiğimiz verilerin ıĢığında, ilgili gördüğümüz iktisadî alanın baĢlığı altında verdik. 
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Bütün bu verilerden yola çıkarak Medenî sûrelerdeki iktisadî âyetlerin içeriği ile 

ilgili iktisadî açıdan genel bir değerlendirme yaptık. 

Sonuç bölümünde ise Kur'an çalıĢması açısından iki tezin birbirlerinin 

tamamlayıcısı olması hasebiyle yüksek lisans tezimizde vardığımız sonuçlarla bu 

tezimizde varmıĢ olduğumuz sonuçları karĢılatırdık. 

ÇalıĢmamızda ilk kaynaklar esas alınmıĢtır. Bu çalıĢma sürecinde, plan dâhil 

araĢtırmanın her safhasında, benden emeğini hiç esirgemeyen, sürekli irtibat halinde 

olduğum, düĢüncelerinden, katkılarından ve kütüphanesinden istifade ettiğim değerli 

tez danıĢmanı hocam Prof. Dr. Ahmet Nedim SERĠNSU'ya, müĢfik tavırıarıyla her 

zaman himayelerine mazhar olduğumuz Prof. Dr. Salih AKDEMĠR hocama, Tez 

Ġzleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Halis ALBAYRAK hocama, değiĢik bakıĢ açısıyla 

değerli katkılarda bulunan diğer Tez Ġzleme Komitesi Üyesi  Prof. Dr. Nahide 

BOZKURT hocama ve Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde 

görev yapan değerli hocalarıma Ģükranlarımı arz ediyorum 

Bu çalıĢmamızın Kur‟an‟ın iktisadî açıdan anlaĢılmasında yeni bir katkı 

olmasını Cenâb-ı Hak‟tan dilerim. 

                                                                            Mehmet Sami YILDIZ  
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çev.                  : Çeviri 
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s.  : Sayfa 
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trs.   : Tarihsiz 

v.                     : .Vefatı 
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a/b Sure adı c: : a sürenin nüzül sırası, be Kur'an'daki sırası, c, ayet numarsını 

göstermektedir. 



GĠRĠġ 

A. AraĢtırmanın Konusu ve Önemi 

Kur'an-ı Kerim iktisadî alana iliĢkin birçok terim, tabir ve anlam içerir. Ġndiği 

dönemin iktisadî Ģartlarına göre gerçekleĢen bu anlatımlarla Kur‟an-ı Kerim bir 

iktisadî alan örgüsü ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim‟in anlaĢılması sürecinde ifade 

edilen bu iktisadî alana iliĢkin onun nasıl bir yaklaĢım içinde olduğu hakkında 

âlimlerimiz/müfessirlerimiz farklı yaklaĢımlar benimsemiĢlerdir. Bu yaklaĢımların 

bilimsel yöntemle incelenmesi Kur‟an‟ı Kerim‟in iktisadî alana iliĢkin terim, tabir ve 

anlamalarının tarihsel ve aktüel değerinin, önemini saptamak açısından yararlı 

olacaktır. 

Bu,“Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin 

Yorumları” adlı tezimizde Medenî sûrelerde iktisadî alana iliĢkin kelimeler 

(terimler, tabirler, özgün anlatımlar) tespit edilecek, bunların sözlük anlamlarıyla ve 

Kur‟an‟daki anlamları anlam bilimsel açıdan değerlendirilecektir. Daha sonra bu 

kelimeleri içeren ayetlerin tarih içindeki yorumları verilecektir. Bunun ardından 

Medenî sûrelerdeki iktisadî alana iliĢkin kelimelerin iktisadî alanla oluĢturduğu 

boyutlar önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak müteâla edilip, 

incelenip yorumlanmaya çalıĢılacaktır.  

Bu çalıĢma, görevi, Allah tarafından insanları en doğruya götürme olarak 

belirtilen
10

 ve daha büyük bir terakkinin kaynağı olma potansiyelini de saklı tutan 

Kur‟an‟ın
11

, insan hayatının en önemli alanlarından birisi olan “iktisadî alan”a iliĢkin 

mesajlarının tespiti yolunda atılmıĢ bir adımdır. Bu nedenle hem Kur‟an‟ın, 

                                                      
10

 50/17Ġsra 9 
11

 Serinsu, Ahmet Nedim, Kur‟an ve Bağlam, ġule Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 21 
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insanlığın elde ettiği yeni iktisadî bilgi birikimiyle yorumlanarak anlaĢılmasına katkı 

sağlaması, hem de insanlığın sürekli mücadele ettiği iktisadî problemlerin çözümüne 

yardımcı olmasının umulması açısından önemlidir. 

Aslen Allah ile kul arasında sağlıklı bir bağ kurmayı hedefleyen dinler, 

mensuplarının birbirleriyle ve diğer insanlarla iliĢkilerini düzenlemeyi asla ihmal 

etmezler.
12

  Bunu gerçekleĢtirirken de en büyük ilham kaynağı vahiydir. Ġslam için 

de Ģüphesiz bu, Kur‟an‟dır. 

 Ayrıca bütün dinlerin temel amacı“ahkam-ı hamse” dediğimiz beĢ hüküm 

kategorisinde toplanmıĢtır.
13

 

1- Dini korumak  

2- Canı korumak 

3- Aklı korumak 

4- Nesli korumak 

5- Malı korumak 

Kur‟an‟ı Kerim de en son ve mükemmel olan Ġslam dininin ana kaynağıdır. 

Muhatabı insandır. Ġnsandan sadır olabilecek tüm fiillerin mutlaka bu beĢ hüküm 

kategorisinden birisinde yer alması; insanın hiçbir fiilinin Kur‟an‟ın ilgi alanının 

dıĢında kalamayacağının bir ifadesidir.
14

 Bizim bu çalıĢmamız ise bu beĢ hükümden 

malı korumayla doğrudan iliĢkili olup baĢta canı koruma olmak üzere diğer dört 

hükümle de doğrudan veya dolaylı iliĢkiler içerisindedir. Dolayısıyla Kur‟an, Ġnsan 

hayatının devamı ile doğrudan ilgili olan iktisadî alana yönelik bir takım esaslar 

                                                      
12

 Kallek, Cengiz, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları, 

Ġstanbul, 1992, s. 27  
13

 Ebu Zehra, Muhammed, Ġslam Hukuk Metolojisi,(çev. Abdulkadir ġener), Fecr Yayınevi, Ankara, 

2000, s. 218 
14

Çiçek, Halil, a.g.e, s. 116 
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getirmiĢtir. Bu esasların neler olduğunun bilimsel yöntemlerle tespit edilip mevcut 

Ġktisat biliminin birikimiyle yorumlanmasının önemi açıktır. Çünkü “iktisadî yaĢayıĢ, 

nerede ve hangi yüzyılda olursa olsun, yalnız dıĢ verilerin bir araya geliĢinden ibaret 

bir madde dünyası değildir. Bütün bu yığınların altında ve gerisinde kendine has tavır 

ve davranıĢları ile insan gerçeği yatar. Kapitalizmi, söz geliĢi, kapitalizm yapan 

yalnız dıĢ görünüĢü ile para, sermaye akımı, ya da akımların gövdeleĢtiği kurumlar 

değil, aynı zamanda ve belki de önemli ölçüde çağın tipik insanının davranıĢ biçimi, 

tercihleri ve bütün bunların toplam ifadesi olan yaĢayıĢ normlarıdır. Pre-kapitalist 

insan içinde aynı Ģey söylenebilir. O da içinde yaĢadığı dıĢ kalıpların fonksiyonu 

olmaktan çok çevreye ve eĢyaya belli bir bakıĢ açısı ile kısaca bütün bir iç dünyası ile 

karĢımıza çıkar.”
15

ġekil ve meslek dünyasının altında yer alan, bir bakıma Ģekil ve 

madde dünyasının, toplumsal iliĢkiler ve etkileĢimler ağının altyapısını oluĢturan ruh 

ve zihniyet dünyasıdır. Toplumsal ve ekonomik hayatta geçerlilik kazanan formel-

hukuki iliĢkilerin oluĢumu ve uygulamasında aktif insan unsuru ve onun zihniyet 

dünyası asla göz ardı edilmemelidir. Bu oluĢum ve uygulamalarda etkili olan insan 

unsuru devre dıĢı bırakılırsa aynı üretim ameliyesi ve aynı hukuk tekniğini olduğu 

gibi kopya eden ülkelerde karĢılaĢılan iktisadî hayat ile Batıdaki iktisadî hayat 

arasındaki geliĢme farkı, aynı sebeplerin farklı kültürel ve zihni dünyalarda farklı 

sonuçlar doğurma olgusunu açıklayamaz.
16

Ġktisadî geliĢme her yerde ve her 

toplumda iktisadî olmayanlarla örülü bir yapı manzarası gösterir. Yerine göre dini, 

estetik, kültürel, sosyal kıymetlerle dokunmuĢ bir örgü. Sermaye birikimi, yatırım 

hareketleri, sermaye hasıla oranı bizi bir adım ötede bütün bu hareketlerin, maddi 

                                                      
15

 Ülgener, F. Sabri, Ġktisadî Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Yapısı, Der Yayınları. Ġstanbul, 1981, 

s, 13  
16

 Özkiraz, Ahmet, Sabri F. Ülgener‟de Zihniyet Analizi, a Yayınevi, Ankara, 2000, s.49 
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akımların merkezindeki insana, onun kıymet anlayıĢına, zihniyet dünyasına kadar 

götürüyor. Kur‟an‟la hayatını anlamlandıran insanın ise zihniyetinin oluĢumunda 

Kur‟an‟ın etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla Kur‟an ilk muhatabı olan 

Mekke ve Medinede yaĢayan ilk Müslümanlardan baĢlamak üzere kendisine inanan 

ve onunla hayatını anlamlandıran bütün insanların iktisadî hayata iliĢkin 

davranıĢlarında etkili olmuĢtur bu etki bugünde devam etmektedir. Bütün 

Medenîyetlerin birbirlerinden Ģu veya bu Ģekilde etkilendiğini göz önüne alırsak 

Kur‟an‟ın bütün insanlığın zihinsel oluĢumunda az veya çok etkili olduğunu 

söylersek abartmıĢ olmayız. 

Diğer taraftan, Ġslamî araĢtırmalardagerek iktisadî konuların gerekse diğer 

konuların, eğer varsa, öncelikle Kur‟an ve hadisler açısından ele alınması son derece 

önemlidir. Çünkü Ġslam‟ın temelini oluĢturan bu iki kaynağın diğer kaynaklara 

nispetle çok daha önde geldiği, sadece dinî ilimlerle ilgilenen değil, aynı zamanda 

bütün Müslümanlar tarafından bilinen bir husustur. Bu iki kaynak içerisinde de 

Ġslam‟ın özünü kapsaması ve ilâhi mesajı bildirmesi açısından Kur‟an‟ın üstün bir 

mevkie sahip olduğu tartıĢılmazdır.
17

 

Ayrıca Kur‟an insanı muhatap aldığı için, onun, çok yönlü sosyal bir varlık 

olan insanla yakından ilgili pek çok ilmi araĢtırma ıĢığında yorumlanması, zaruret 

haline gelmiĢtir.
18

 

Aynı zamanda Kur‟an‟ın “iktisadî alanda”ki mesajlarını anlamaya yönelik bu 

çalıĢmamızın Bu alanda yapılacak diğer çalıĢmalar için önemi de açıktır. 

                                                      
17

 Gül, Ali Rıza, Borç Ayetlerinin Aktüel Değeri, Ġlahiyat, Ankara, 2004, s. 2 
18

 Albayrak, Halis, Tefsir Usulü, ġule Yayınları, Ankara,1998, s. 141 
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Görülüyor ki Kur‟an‟ın Ġktisadî açıdan doğru anlaĢılmasına yönelik yapılmıĢ 

bir katkı, ona inanan insanların iktisadî açıdan zihniyetlerinin doğru oluĢmasına 

yardımcı olacak bu da onların iktisadî hayatlarında etkisini gösterecektir. Bu yolla 

ulaĢılan doğru bilginin özelde Kur‟an„a inanan onunla hayatını anlamlandıran insana 

genelde bütün insanlığa faydası gözükmektedir. 

“Mekkî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimeler” ismli Yüksek lisans 

Tezimizde Kur‟an‟ın iktisadî içeriğinin anlaĢılmasında bir adım olmak üzere, ilk 

muhatabı olan Mekke insanına getirdiği iktisadî açılımları anlamak için Mekkî  

sûrelerdeki iktisadî alana yönelik kelimeleri konu edindik; “Medenî sûrelerde Ġktisadî 

Alana ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları” isimli bu çalıĢmamızda da 

Medenî  sûrelerdeki iktisadî alana iliĢkin kelimeleri (terimler, tabirler, özgün 

anlatımlar) konu edindik. Birinci bölümde bu kelimeleri tespit ettik, bunların sözlük 

anlamlarını ve Kur‟an‟daki anlamlarını anlam bilimsel açıdan değerlendirdik. Daha 

sonra bu kelimeleri içeren ayetlerin tarih içindeki yorumlarını verdik. Ġkinci bölümde 

ise Medenî sûrelerdeki iktisadî alana iliĢkin kelimelerin ilgili âyetlerin iĢaret ettikleri 

iktisadî açılımları, birinci bölümde tespit ettiğimiz verilerin özetlerini ilgili 

gördüğümüz iktisadî alanın baĢlığı altında verdik. Bütün bu verilerden iktisadî alanla 

oluĢturduğu boyutları inceleyip bu kelimeler çerçevesinde “iktisadî alan”a bakmaya 

çalıĢtık.  

B. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

Kur‟an‟ı Kerim, diğer varlıklardan farklı olarak hayatını anlamlandırarak 

gerçekleĢtiren insana, bu hayatını anlamlandırma sürecinde en doğruya rehberlik 
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etmek için,
19

ilmi ve gücüyle her Ģeyi kuĢatmıĢ olan
20

 Allah tarafından gönderilmiĢ 

bir kitaptır.
21

Muhatabından kedisini okumasını,
22

 ayetlerinin arka planı üzerinde 

düĢünmesini,
23

 anlaĢılmasını
24

ve açıklamasını
25

ister, yaĢanılır kılınmasına 

okuyucularını, muhataplarını teĢvik eder.
26

O, insanları karanlıklardan aydınlığa 

çıkarır.
27

 Kur‟an, insanlara yol göstermek için geldiğinden onlara bir dünya görüĢü 

sunmaktadır. Onun için insan hayatının hemen her alanında görüĢler sunmuĢ veya 

böyle görüĢleri müminlerin oluĢturabilmeleri için temel ilkeler vermiĢtir.
28

 

Kur‟an‟ın, Ġnsanlığa, sorunlarını çözmede yol göstericilik ve aydınlatma 

iĢlevlerini yerine getirmesi için her Ģeyden önce doğru anlaĢılması gerekir. Nitekim 

Kur‟an, bu iĢlevlerini ilk muhatabı olan Hz. Muhammed ve arkadaĢları üzerinde 

yerine getirmiĢ; cahil bir toplumdan münevver bir topluma dönüĢümü 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

ġüphesiz ki bu ilk Ġslam toplumunun oluĢumunda en büyük etken onların 

Kur‟an‟la kurmuĢ oldukları doğru iliĢkidir. Hz. Muhammed ve arkadaĢlarının 

Kur‟an‟ı doğru anlamaları ve onun rehberliğinden en iyi Ģekilde yararlanmalarıdır. 

Kur‟an‟ıniniĢinin zamana yayılması ve vahyin iniĢinin muhataplarının hazır 

bulunuĢluklarını dikkate alması da önemli etkenlerden bir diğeridir.  

                                                      
19

 50/17Ġsra 9;87/2Bakara 2, 185 
20

92/4Nisa 126; 61/41Fussilet 54 
21

 88/3Âl-i Ġmran 3 
22

 87/2Bakara 121; 1/96Alak 1,3; 3/73Müzzemmil 20 
23

 38/38Sad 29 
24

 92/4Nisa 82; 74/23 Mü‟minûn 68-70; 95/47Muhammed 24 
25

 87/2Bakara 119,219,221; 70/16Nahl 44; 94/57Hadid 17 
26

 87/2Bakara 160; 113/9 Tevbe105 
27

 72/14Ġbrahim 1 
28

 Fazlurrahman, a.g.e, s. 11 
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Kur‟an‟ın insanlığa rehberliği insan hayatının bütün boyutlarını kuĢatıcı, 

kesin ve Ģüpheye yer vermeyen bir rehberliktir.
29

 Ġnsan hayatının en önemli 

boyutlarından biri de bütün insanlığı dolayısıyla da bütün toplumları ilgilendiren 

“iktisadî alan”dır. “Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili 

Âyetlerin Yorumları” isimli bu çalıĢmamızda Kur'an-ı Kerim‟in, Ġnsan hayatında 

önemli yer kapsayan iktisadî alana iliĢkin, ilk Ġslam toplumunun teĢekkül dönemi 

olan Medenî dönemde neler söylediğini, bu söylediklerinin ilk muhatapları ve 

müfessirler tarafından nasıl yorumlandığını tespit edip bu ifadelerin iktisadî alanla 

olan iliĢkilerinin boyutlarını incelemeye çalıĢtık. 

Bu tezde,  Kur‟an‟ı Kerim‟in bir iktisat kitabı olduğunu ispat etmek veya 

iktisadî alana iliĢkin ayetleri sıralamak amaçlanmamaktadır. Burada yapılmak 

istenen, Kur‟an‟ın ilk muhataplarına iktisadî alana iliĢkin mesajını iletirken 

kullandığı kelimeleri ve onlarla ördüğü iktisadî alanı, özellikleri, temel nitelikleri, 

özgün açıklamalar çerçevesinde ortaya koymaktır. Ayrıca Vahiy kesilmiĢ olsa da 

Kur‟an tam bir ilahi eser olarak vardır ve insana-insanlığa mesajı sürmektedir. 

Kur‟an daha büyük bir terakkinin kaynağı olma potansiyelini de saklı 

tutmaktadır.
30

O halde vahyin devam eden etkileri ıĢığında konuya bakarak söz 

konusu olan ayetlerin yorumunu günümüze taĢımayı da amaç edindik. 

Kur'an-ı  iktisadî alana iliĢkin bir çerçeveden okuduğumuz da onun bu alanda 

da insan ve dünyasına hitap eder olduğu görülecektir. Kur'an genel ve ana konuları 

çerçevesinde insan yaĢamında önemli bir yer kapsayan iktisadî alana iliĢkin olarak 

ilk Müslüman toplumunun oluĢumu döneminde önemli açıklamalar yapmıĢtır. 

Kur‟an‟da iktisadî alanın kapsamına giren kelimeler dağınık bir halde 

                                                      
29

 87/2Bakara 2 
30

 Serinsu, Ahmet Nedim, Kur‟an ve Bağlam,  s. 21 
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bulunmaktadır.Mekkî dönemde kısa ve öz kelimelerle oluĢturduğu iktisadî alan 

açıklamaları, medenî dönemde yaklaĢık aynı sayıda fakat hacim bakımından çok 

daha fazladır. 

Mekkî dönemin oluĢturduğu zemin üzerinde bu uzun Medenî ayetlerde 

anlatılan iktisadî alanın tarihsel ve aktüel açıdan değerlendirilmesi, öneminin ortaya 

konması, özgün boyutlarının saptanması bu tezin amacını oluĢturmaktadır. “Tefsirle 

meĢgul olan biri olarak gayemiz konumuzla ilgili teori üretmek yerine”
31

Medenî 

sûrelerde bu konunun nasıl iĢlendiğini anlamak ve anlarken de yorumlamak 

olacaktır. 

Tezimiz giriĢ bölümü hariç iki bölümden oluĢmaktadır. 

Adından da anlaĢılacağı gibi çalıĢmamız, Ġslam Dini‟nin ana kaynağı, ilahi bir 

kitap olan Kur‟an‟ı,iktisadî çerçeveden bakarak anlamaya çalıĢma gayretidir. 

Kur‟an‟ın Ġktisadî alana yönelik sunmuĢ olduğu görüĢleri veya bu görüĢleri, inanan 

insanların oluĢturabilmeleri için getirdiği temel ilkeleri tespit etme ye, anlamaya ve 

yorumlamaya yöneliktir. BaĢka bir ifade ile Ġnanan insanının zihniyetini inĢasında en 

etkili role sahip olan aktörün Kur‟an olması nedeniyle inanan insanın Ġktisadî hayata 

nasıl bakması gerektiğinin tespitiyle ilgilidir.Bu nedenle çalıĢmamızda Tefsir ilminin 

terimleri yanında iktisat biliminin terimleri de ağırlıklı olarak kullanılmıĢtır. 

Tezimizin bu boyutu nedeniyle, dini kaynaklarla iktisadî davranıĢlar 

arasındaki iliĢkiyi araĢtıran Max Weber, F. Sabri Ülgener gibi bilim adamlarının 

eserleri baĢta olmak üzere bir takım iktisadîkaynakları tarayarak, çalıĢmamızın giriĢ 

bölümündeiktisadî alanı tanımladık ve bu alanı, iĢlevlerine göre üterim, dolaĢım, 

                                                      
31

 Albayrak, Kur‟an‟da Ġnsan-Gayb ĠliĢkisi, ġule Yayınları, Ġstanbul, 1996, s, 23 
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ölçü, bölüĢüm ve tüketim olmak üzere beĢ kategoriye ayırdık sonra, dini kaynaklarla 

iktisadî alan arasındaki iliĢkinin boyutlarını bilimsel yöntemlerle belirledik.  

Bu ön çalıĢmadan sonra Mekkî ve Medenî  sûrelerin tespiti ile ilgili, usul 

kitaplarından ve Ulumu‟l Kur‟an kitaplarından araĢtırarak konumuz çerçevesinde 

bilgi edindik. ÇalıĢmamızın sonucunu fazla etkilememesini umduğumuz için Medenî 

olup olmaması konusunda müfessirler tarafında farklı görüĢler ile sürülmüĢ olan 

sûreleri de Medenîler içerisinde değerlendik. Medenî  sûreleri tespitten sonra bu  

sûreleri nüzul sırasına göre birkaç kez okuyarak bu sûrelerde geçen iktisadî alana ait 

kelimeleri tespit ettik. Tespit esnasında Kur‟an‟da farklı anlamlarda kullanılmıĢ 

kelimelerin iktisadî anlamda kullanıldığı ayetleri araĢtırmamıza dâhil ettik Ġktisadî 

alan dıĢında kullanımını ise araĢtırmamızın dıĢarısında bıraktık. Bu kelimeleri 

iktisadî alanlara göre tasnif ettik. Bu tespit ve tasniften sonra, ilk dönemlerden 

baĢlayarak Arapça lügat literatürünü taradık. Her döneme ait birkaç tane olmak üzere 

Arapça klasik sözlüklerden bir kaynakça listesi oluĢturduk. Bu listeyi telifte tarihsel 

sırasına göre en eski olanından baĢlayarak sıraladık. Ardından her bir kelime için bu 

sözlükleri taradık ve kelimelerin anlamlarını tespit esnasındakelimelerin lügavî 

manalarının zaman içinde değiĢimine baktık, bunları zannı galiple bir tertibe soktuk 

en eskiyi eskinin önüne almak sûretiyle bir sıraya koyduk. 
32

Istılahı anlamları olan 

kelimelerin ıstılahı anlamlarıyla birlikte her bir kelimenin anlamını bu kelimelerin 

her birinin ait olduklarını öngördüğümüz iktisadî alanın baĢlığı altında birinci 

bölümde verdik.Bu sözlüklerden bazıları:   

                                                      
 
32

  El-Huli Emin, Kur‟an Tefsirinde Yeni Bir Metod, (çev: Mevlüt Güngör), Kur‟an Kitaplığı, 

Ankara, 2001, s. 96 
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Ahmet el-Ezheri (ö. 370 h.), Tehzibü‟l-Luga, Cevheri, Ġmail b. Hammad (ö. 

394 h.), es-Sihâh Tacu‟l-Luga ve Sıhâhu‟l-Arabiyye, Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. 

Zekeriya (ö. 395 h.) , Mucmelu‟l-Luğa ve Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, Râgıb el-

Ġsfehâni, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed (ö. 425 h.), el-Mufradat fi Garîbi‟l 

Kur‟an, Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi (ö. 458 h.), el-Muhkem 

ve‟l-Muhitu‟l-Azam,ZamahĢeri, Carullah Ebu‟L-Kasım Muhammed b. Ömer (ö.538 

h.), Esasu‟l-Belağa, el-Himyeri, NiĢvan b. Said (ö.573 h.), ġemsü‟l-Ulum, Ġbn 

Manzur, Cemaleddin Muhammed b. Mükrim (ö.711 h.), Lisanu‟l Arap, Semin, 

Ahmet b. Yusuf el-Hlebi (ö.756 h.), Umdetü‟l-Huffaz fi Tefsiri EĢrafi‟l-Elfaz, 

Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi (ö.711 h.), el-

Kamusu‟l-Muhît, Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  (ö1188 

h.), Tâcu‟l-Âruz min cevahiri‟l-Kamus Kermi, Hasan Said, el-Hadi ile Lugatü‟l-

Arabî, Lane, Edward William, An Arabic- English Lexion gibi önemli 

sözlüklerdir. 

Birinci bölümde kelimelerin lugavî ve ıstılahı anlamlarını verdikten sonra 

kelimenin Kur‟an‟da kullanıldığı manaların tespitine geçtik. Her bir kelimenin 

Kur‟an‟da kaç defa geçtiğini ve hangi anlamlarda kullanıldığını araĢtırdık ve bunları 

belirttik. Daha sonra Medenî sûrelerdeki bu kelimelerin geçtiği ayetlerdeki ve  

sûrelerdeki tarihi, metinsel ve konusal bağlamlarını
33

 tespit ederek sınıflandırdık. 

                                                      
33 Günümüzde “bağlam” terimi de siyak terimine karĢılık kullanılmaktadır. Bağlam teriminin tanımı 

Ģu Ģekilde yapılmaktadır: 

1. Bir kelime, ifade veya görüngünün anlamını belirlemede katkısı olan koĢulların tümü.  

2. Bir olay ya da ifadenin anlamını oluĢturan ve içeriğini belirleyen olgusal, kavramsal veya dizgesel 

çerçeve.( Demir, Ömer-Acar, Mustafa, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yayınları, Ġstanbul, 1992, s. 

46) 

 Önceleri “bağlam” kelimesi yerine “siyak” kelimesi kullanılıyordu. Siyak Arapça kökenli bir 

kelimedir. Arap dilinde "sürmek, salmak, sevk etmek, göndermek" gibi manalara gelen siyak 

kelimesi, ıstılah olarak "bir ifadenin etrafındaki birimler" diye tanımlanabilir. Batı dillerinde "context" 

kelimesiyle karĢılanan siyak, Türkçemizde "bağlam" ve "ortam" deyiĢleriyle karĢılanmaktadır. 
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Ġktisadî alana iliĢkin kelimelerin içerisinde geçtiği ayetlere yapılan ilk dönem 

müfessirlerin yorumlarını tespit için 10 tefsir belirledik bu tefsirleri belirlerken 

alanlarında ilk olmaları, farklı mezheplerin görüĢlerini yansıtmaları, farklı tefsir 

ekollerine ait olmaları ve bu ekollerin önde gelenlerinden olmalarına dikkat ettik.Bu 

tefsirler: 

1- Mukâtil b. Süleymân (v.150/767), Tefsîru‟l-Hamsi  Mie Âyetin mine‟l-

Kur‟ân 

2- Muhammed b. Ġdris, Ġmamı ġafii(204/819), Ahkâmu‟l-Kur‟ân 

                                                                                                                                                      
Esasında bağlam ve ortam deyiĢleri, bir ifadenin metin ve tarih yönüne iĢaret etmektedir ki, aynı 

kapsamı "siyak" terimi için de düĢünmek rahatlıkla mümkündür.( Ünver, Mustafa, Kur‟an‟ı 

Anlamada Siyâkın Rolü (Bütünlük Üzerine),Sidre Yayınları, Ankara, 1996,  s. 76-79) 

 Bağlam (siyak) olgusunun bir metinsel diğeri de tarihsel olmak üzere iki yönü 

bulunmaktadır.( Ünver, Mustafa, Kur‟an‟ı Anlamada Siyâkın Rolü (Bütünlük Üzerine),Sidre 

Yayınları, Ankara, 1996 s. 123) Nüzul asrının sosyal Ģartları, fikri Ģartları, iktisadî Ģartları, siyasi 

Ģartları ve dönemin insanını inceleyen araĢtırmalar Kur‟an ayetlerinin tarihi Ģartlarını oluĢtururken 

kelimenin geçtiği ayet ve sure metinsel bağlamını oluĢturmaktadır. Kur‟an cümlesinin, ayetteki ve 

suredeki diğer cümlelerin manaları ile olan iliĢkisi vardır. (El-Meydan, Abdurrahman Habanneki, 

Kavâidü‟t-Tedebbüru‟l – Emsâl li Kitabillâhi Azze ve Celle, Dâru‟l-Kalem, ġam 1425, s.14) 

 Bunların dıĢında bir de konusal bağlam bulunmaktadır. Kur‟an cümlesinin anlamının, 

Kur‟an‟da dağılmıĢ halde bulunan ve onunla aynı konuda bir araya gelen diğer manalarla olan iliĢkisi 

vardır.( El-Meydani, Abdurrahman Habanneke, Kavâidü‟t-Tedebbüru‟l–Emsâl li Kitabillâhi Azze 

ve Celle, Dâru‟l-Kalem, ġam 1425, s.13) 

Kur‟an‟ın tasnifi, ilmî, fikrî, edebî vs. kitaplar gibi değildir. Onun mevzuları iç içedir. Mevzuları ana 

baĢlıklar ve küçük baĢlıklarla birbirlerinden ayrılmamıĢtır. Zaten bildiğimiz kitaplar gibi bir tertibe ve 

tasnife sahip de olamazdı. Çünkü o, tarihin bir döneminde bir toplumun hemen bütün problemleriyle 

ve faaliyetleriyle ilgilenmiĢ olan Allah‟ın Kelamıdır. Bu Kelam, o devrin dinî, ahlakî, siyasî, iktisadî, 

içtimaî vs. Ģartlarını nazara alarak tecelli etmiĢtir. Böylelikle muhataplar kendi dünyalarından, kendi 

muhitlerinden ve kendi ruh dünyalarından söz eden ve onlarla ilgilenen Kur‟an‟ı daha rahat 

anlamıĢlardır.( Albayrak, Halis, Tefsir Usulü, ġule Yayınları, Ankara,1998, s. 35) 

 

Her ifade bir siyakta ortaya çıktığı gibi, her ayet de bir siyakta geçmektedir. En azından ilahi iradenin 

kontrolü altında kendilerine en uygun siyaka yerleĢtirilmiĢlerdir. Dolayısıyla sıradan bir insan 

davranıĢı dahi en uygun ve en doğru olarak, söz konusu davranıĢın ortaya çıktığı ortamda, arka planda 

anlaĢılabildiği gibi, her ifade de en sağlıklı ve en doğru bir Ģekilde, ancak içinde geçtiği siyakta 

anlaĢılabilmektedir.( Ünver, Mustafa, Kur‟an‟ı Anlamada Siyâkın Rolü (Bütünlük Üzerine),Sidre 

Yayınları, Ankara, 1996 s. 12) 

Bizde kelimeyi ve kelimenin içinde geçmiĢ olduğu ayetleri doğru anlamak ve doğru yorumlamak için 

kelimenin hem metinsel, hem tarihsel hem de konusal bağlamlarını dikkate almaya çalıĢtık çünkü 

Kur‟an‟ın ifadeleri bir bağlamda geçmektedir. En azından kendilerine uygun bağlamlara 

yerleĢtirilmiĢlerdir. 
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3- El-Ferra, Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad,Meâni‟l-Kur‟an(207) 

4- TaberiCamiu‟l Beyan an Te‟vilü‟l Kur'an (310) 

5- Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Cessâs (v. 370/981), Ahkâmu‟l-Kur‟ân 

6- ZemahĢeri,  Carullah Ebu‟L-Kasım Muhammed b. Ömer,KeĢĢaf(538) 

7- Muhammed b. Abdullâh Ebû Bekir Ġbnü‟l-Arabî (v. 

543/1148)  Ahkâmu‟l-Kur‟ân 

8- Razi., Fahreddin Muhammed b. Ömer b. el- Hüseyin el- Hasan b. Ali et-

Teymi, Tefsir-i Kebir (Mefathu‟l Gayb)(606) 

9- Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (v. 671/1273), el-Câmi„ 

li Ahkâmi‟l-Kur‟ân 

10- Ġbn Kesir,Tefsiru‟l Kur‟an‟i‟l Azim(774) 

Her bir ayetin tefsirini bu tefsirlerde araĢtırdıktan sonra bu ayetlerin 

yorumlarının özetini,buayetlerin ilgili olduğu kelimelerin altında verdik. Gerek 

metinsel gerek konusal gerek tarihsel bağlam iliĢkileri nedeniyle bazen bir ayet 

grubunun tefsirini birlikte verdik. 

Ġkinci bölümde ise bu kelimeler ıĢığında iktisadî hayata bakmaya çalıĢtık. 

Ġktisadî kelimelerin geçtiği âyetleri ilgili olduğu iktisadî alanlara göre yaptığımız 

tasnif çerçevesinde bu âyetlerin anlam içeriklerinin delalet ettiği iktisadî açılımları 

tespit etmeye çalıĢtık. Bu açılımları verirken onlara delalet eden âyetlerin meallerini 

de verdik. 

Bu çerçevede zikredilen ayetlerin yukarıda belirttiğimiz tefsirlerdeki 

yorumlarını ve tartıĢmalarını esas aldık gereksinim duyduğumuzçerçevede diğer 

tefsirlere müracaat ettik. Konumuzun sınırlarını iĢleniĢini âyetlerle onların yukarıda 

http://www.kitab.name.tr/tefsir/cami_kurtubi.htm
http://www.kitab.name.tr/tefsir/cami_kurtubi.htm
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saydığımız tefsirlerle tahdit etmek yolunda bir yaklaĢımı benimsediğimizden hadis 

kitaplarından yana yararlanmayı baĢka bir çalıĢmaya bıraktık. 

ÇalıĢmamızda ayetleri ele alırken Ġktisat ilminin birikiminden faydalanmakla 

birlikte ayetleri, bakıĢ ve düĢünceyi yönlendiren genel bir değer olarak kabul 

ettiğimizden, bu insan becerisi ve ilmi verilerle ayetlerin anlamlarını belirlemedik, 

sadece onların anlaĢılmasında yardımcı olarak istifade ettik. Aynı zamanda ayetin 

yönlendirme ve ilmin gayesini belirleme değerini
34

korumaya çalıĢtık. ÇalıĢmamız 

Ġktisadî alandan Kur‟an‟a bakıĢtan daha çok, Kur‟an‟dan Ġktisadî alana bakıĢı 

yansıtmaktadır. 

Bu araĢtırmada “Konulu Tefsir” yöntemini tercih ettik. Çünkü bu yöntemin 

ayetler arasındaki anlamsal iliĢkileri gözler önüne sermesi, onların birbirinden kopuk 

ele alınmalarına mani olması, ilgili ayetlerin tamamını bir arada değerlendirmeye 

imkân tanıması, bütün bunlardan dolayı mantıksal bütünlüğü ve tutarlılığı zorunlu 

kılması itibariyle, bu konuda daha sağlıklı ve etkili neticelere ulaĢmamıza imkân
35

 

sağlayacağını müteâla ettik. 

C. “Ġktisadi Alan” Tabiri Hakkında 

Bu bölümde iktisat kavramının lügat ve terim anlamları üzerinde durulacak 

ve iktisadî alanın tanımı yapılacaktır. Ayrıca Kur‟an‟ın, Ġslam Dini‟nin temel 

kaynaklarından ilki ve en önemlisi olması nedeniyle din ile “iktisadî alan” arasındaki 

iliĢkinin çerçevesi belirlenmeye çalıĢılacaktır. 

                                                      
34

 Gazali, Muhammed, Kur‟an‟ı Anlamada Yöntem, (çev. Emrullah ĠĢler), ġule Yayınları, Ġstanbul, 

1998, s. 251 
35

 Gül, Ali Rıza, Borç Ayetlerinin Aktüel Değeri, s. 3 
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“Ġktisadî Alan” 

a- Lügat Anlamı 

Ġktisat (الزظبد) kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, iftiâl babından 

mastardır. Sülasi kökü olan “k-s-d”(لظذ) kök fiili, ikinci baptandır
36

. Bu kökün asıl 

anlamları, “yönelmek, gelmek, biriktirmek, kırmak, sağlam, güçlü ve sıkı etli 

olmak,
37

 uyanmak, yükselmek
38

 gibi anlamlardır. 

Bu fiildeki yönelmek, yükselmek, uyanmak manaları adalet üzere de olur 

zulüm üzere de olur, her ikisine de Ģamildir. Bazen bu durumlardan birine has 

kılarsın hiçbir tarafa meyletmeksizin doğrudan adaleti veya zulmü amaçlarsın.
39

 

Bu kök, bu asıl anlamlarının dıĢında, “gerek söz, gerek fiilde Ġki aĢırı uç 

arasında olmak, güvenmek”,
40

 “doğru yolda olmak itidalli olmak,”
41

 “doğru yöntem 

izlemek, ölçü ve sınırlar içerisinde kalmak, tutumlu olmak”
42

 gibi farklı anlamlarda 

da kullanılmaktadır. 

Bu fiilden mastar olan ( اٌمظذّ ) kelimesi: 

Yolun doğruluğu, düzgünlüğü, geçimde israf etmemek ve cimrilik 

yapmamak,
43

 bir Ģeyin gelmesi,
44

 her hangi bir Ģeyde aĢırı olmanın zıddı,
45

sınırlar 

içerisinde kalmak, doğru yöntem kullanmak,
46

güven
47

 gibi anlamlarda kullanılır.  

                                                      
36

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, Kitabu‟l-Ayn, Dar ve Mektebü‟l Hilâl, c.5, s. 55 
37

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, Kahire, 1984, “k-s-t” (لظذ) 

maddesi 
38

 Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, el-Muhkem ve‟l-Muhitu‟l-Azam, Daru‟l-Kütüb 

el-Ġlmiyye, Beyrut, 2000, c.6, s. 187 
39

 Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c.6, s. 187 
40

 Ġbn Manzur, Cemaleddin Muhammed b. Mükrim, Lisanu‟l Arap, Beyrut, 1956, c.3, s.354  
41

 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, el-Kamûsu‟l-Muhît, 

Beyrut,1986, s.396 
42

 Lane, Edward William, An Arabic- English Lexion, Beyrut, 1980, c.7, s. 2531 
43

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c.5, s. 55 
44

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, es-Sıhâhl Tacu‟l-Luga ve Sıhâhlu‟l-Arabiyye, Beyrut,1990, c.2 s. 524 
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Bir kimse sınırı aĢmayıp, orta olan ile yetindiğinde (فّٝاالِشلظذ) denir. Doğru 

bir yöntem üzere olduğunda ise (ًّعٍّٝلظذّاٌسج١ ) denir.
48

 

Bu fiilin, iftiâl babından gelen “i-k-t-s-d” (الزظذ) fiili:  

Cimrilik ve isrâf arasındaki cömertlik, korkaklık ve saldırganlık arasındaki 

Ģecaat gibi, iki aĢırı uç arasında bir yerde olmak”; 
49

 “geçimde iktisat, cimrilik 

yapmamak ve isrâf etmemek,”
50

 “orta yol izlemek, tasarrufa gitmek, ekonomik 

davranmak”
51

  gibi anlamlara gelmektedir. 

Bu fiilin mastarı olan Ġktisat (الزظبد) kelimesi iki anlamda kullanılmaktadır:  

1- Ġhmal ve taĢkınlık gibi iki hoĢlanılmayan zıt sıfat arasında olan bir yol 

tutmaktır.  Bu çeĢit iktisat mutlak olarak övülmüĢtür. Cimrilik ve israf arası olmak, 

korkaklık ve tedbirsizce bir Ģeyin üzerine gitmek arası olan Ģecaatli olmak bu tür 

iktisada örnektir. 

2- Adalet ve zulüm gibi bir övülen diğeri ise yerilen iki Ģey arasında olan bir 

yol edinmektir.
52

 

 “Araplar çok uzun olmayan çok da kısa olmayan kiĢiye “muktesid adam”(ّ

”derler (ِمزظذِّّٓاٌشجبي
53

. 

                                                                                                                                                      
45

 Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c.6, s. 187 
46

 ez-ZamahĢeri, Carullah Ebu‟L-Kasım Muhammed b. Ömer, Esasu‟l-Belağa, Beyrut, 1965, “k-s-t” 

 maddesi (لظذ)
47

 Ġbn Manzur, a.g.e, c.3, s.354; Zebidi, Muhammed Murtaza, Tâcu‟l-Ârûs min cevâhiri‟l-Kâmûs, 

Kuveyt, 2001, c.9 ,s. 35 
48

 ez-ZamahĢeri, Carullah Ebu‟L-Kasım Muhammed b. Ömer, Esasu‟l-Belağa, “k-s-t” (لظذ) maddesi 
49

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredat fi Garîbi‟l Kur‟an, Beyrut, 

2001, s. 404 
50

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c.5, s.55; el-Himyeri, NiĢvan b. Said, ġemsü‟l-Ulum, Beyrut, 

1999,c.8, s. 5524 
51

 Mutçalı, Serdar, Dağarcık, Ġstanbul, 1995, s.708  
52

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 404 
53

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c.5, s.55 
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Ġktisat kelimesi, “ekonomi ve tutumluluk” anlamlarında da 

kullanılmaktadır.
54

 

b- Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Bu kökten kelimeler Kur‟an‟da dört farklı yerde dört farklı anlamda 

kullanılmıĢtır. Kullanıldığı anlamlar ve yerleri: 

1- Doğru yol anlamında
55

 Ve size yolun doğrusunu göstermek de“ (لظذاٌسج١ً) 

Allah‟a düĢer; çünkü o yoldan sapıp da yolunu kaybeden çok insan var.”
56

 

2- YürüyüĢünde orta halli, ölçülü ol anlamında (ِّش١ه ّفٟ (ٚالظذ
57

 

“YürüyüĢünde orta halli ve ölçülü ol, sesini kıs.”
58

 Buradaki iktisat iki hoĢlanılmayan 

zıt tutumun ortası anlamındadır. Yani ne çok hızlı ne de çok yavaĢ ol bunların arası 

bir yol tut.
59

 

3- Ortada olmak
60

ِّمزظذ)  ُِٕٙٚ) “Biz bu ilahi vahyi kullarımızdan 

seçtiklerimize miras olarak bahĢettik. Onlardan bazısı kendilerine zulmederler; bazısı 

doğru ile eğri arasında bir yol tercih eder, bir kısmı da Allah‟ın izniyle iyilikte baĢı 

çekenlerden olur. Bu ise en büyük fazilettir.”
61

 Buradaki iktisat ise biri övülen diğeri 

zemmedilen iki davranıĢ arası bir tutumdur.
62

 

                                                      
54

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s.708 
55

 Ġbn Manzur, a.g.e, c.3, s.354; Lane, Edward William, a.g.e, c.7, s. 2531; Esed, Muhammed, Kur‟an 

Mesajı, Ġstanbul, 1999, c.2, s.529 
56

70/16Nahl 9  
57

 AteĢ, Süleyman, Kur‟an‟ı Kerim ve Yüce Meâli, Ġstanbul, 1990, s.411; Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L 

Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e s. 404 
58

 57/31Lokman 19 
59

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟l Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 404 
60

 Ġbn Manzur, a.g.e, c.3, s.354; Esed, Muhammed, a.g.e, c.2, s.891 
61

43/35 Fatır 32 
62

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 404 
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4- Kolay, yakın,
63

orta
64

 bir yolculuk (لبطذ) “Eğer yakın bir dünya menfaati ve 

kolay, yakın, orta bir yolculuk olsaydı savaĢa katılmayan o kimseler elbette sana tabi 

olurlardı.”
65

 Buradaki iktisat ise biri övülen diğeri zemmedilen iki davranıĢ arası bir 

tutumdur.
66

 

Gerek lügat anlamlarına, gerekse Kur‟an‟ı Kerim‟deki kullanıldıkları 

anlamlara baktığımızda bu anlamların, aĢırılıklardan uzak olup dengeli bir yol tutma 

ve orta yolu seçme anlamlarında birleĢtiğini görüyoruz. Ġktisat kelimesinin bugünkü 

iktisat ilmi anlamında kullanımı ise ancak bu bilimin Batı dünyasında geliĢmesinden 

sonra olmuĢtur.  

c- Terim Anlamı  

Batı dünyasında xvı. asırdan itibaren geliĢmeye baĢlayan ve modern ifadesini 

xvııı. asrın sonlarında bulan „iktisat‟ biliminin farklı boyutları öne çıkarılarak farklı 

çok sayıda tanımı yapılmıĢtır. Bütün bu tanımları ele alıp incelemek tezimizin 

sınırları haricindedir. Biz burada hemen hemen diğer bütün tanımları kapsayan iki 

tanım vereceğiz: Bunlardan ilkiĠktisat biliminin amacınıön plana çıkaran tanım diğeri 

ise Ġktisat biliminin konusunu ön plana çıkaran tanımdır. 

 Ġktisat biliminin amacınıön plana çıkaran tanım: “iktisat, mal ve hizmet 

üretiminin ve bu üretimin bölüĢülmesi sonucu ulaĢılan toplumsal tatminin en üst 

düzeyde gerçekleĢmesinin toplumsal kanunlarını saptamaya çalıĢan bir sosyal 

bilimdir.” 
67

 

                                                      
63

 Ġbn Manzur, a.g.e, c.3, s.354; Esed, Muhammed, a.g.e, c.1, s. 361 
64

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e s. 404; AteĢ, Süleyman, a.g.e, s.193 
65

 113/9Tevbe 42 
66

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 404 
67

 Akyüz, Müfit ve Ertel, Nesrin, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayınları, Ġstanbul, 1990, 

s. 85 
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Ġktisat biliminin konusunu ön plana çıkaran tanım: “Ġktisat, alternatif 

kullanımlara sahip olan kıt kaynakları, toplumun, Ģimdiki veya gelecekteki tüketim 

için, mal ve hizmet üretiminde kullanma Ģekliyle ilgilenen bir bilim dalıdır.”
68

 

Bu tanımları birlikte incelediğimizde iktisat biliminin baĢlıca Ģu özellikleri 

içerdiğini görürüz: 

a- Ġktisat bilimi sosyal bir bilimdir. Ġnsanların satarken, satın alırken, 

üretirken, tüketirken, v.b durumlardaki davranıĢlarıyla ilgilidir. 

b- Ġktisadın konusu olan kaynaklar sınırlıdır. “Ġhtiyaçlar sınırsız kaynaklar 

sınırlı veya sınırlı kaynaklar ihtiyaçlara göre yetersizdir. Ġhtiyaçların tümünün 

karĢılanması mümkün olmadığına göre kaynakların hangi ihtiyaçların hangi ölçüde 

karĢılanmasında kullanılacağına karar verilmesi gerekir. Bu da kaynağın değiĢik 

kullanma yerleri arasında secim yapılması demektir”.
69

 Ġktisat bilimi kaynağın seçimi 

ile olduğu gibi seçimde etkili olan kuvvetlerle de ilgilenir. 

c- Ġktisadın konusu olan kaynakların alternatif kullanım alanlarının olması 

gerekir ki kaynaklarla farklı ihtiyaçlardan hangisini ne ölçüde karĢılanacağına karar 

verilebilsin.   

d- Ġktisat bilimi toplumsal faydanın en üst seviyeye çıkarılmasının 

kanunlarını araĢtırır. Bu amaçla hem kaynakların, mal ve hizmetin üretiminde 

kullanımında hem de üretilen mal ve hizmetin bölüĢümünde etkinliği arar.  

Ġktisat biliminin tanımlarının açılımlarından gördük ki bir toplumda mal ve 

hizmetlerin bütün üretim süreçleri, bunların üretimi için kaynakların etkin 

kullanılması, üretilen bu mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaĢtırılması, tüketiciler 

                                                      
68

 Spencer, Milton, a.g.e, New York, 1986, s. 2 
69

 Türkay, Orhan, Mikro Ġktisat Teorisi, Adım Yayıncılık, Ankara,1991, s. 2 



19 

 

arasında bölüĢümü, tüketiciler tarafından tüketilmesi ve bütün bu süreçlerde 

insanların karĢılıklı davranıĢları iktisadî alanı oluĢturmaktadır.   

 “ġüphesiz her toplum kendi kanunları ve geleneklerine göre iĢler. Bu 

iĢleyiĢle hangi kaynakların kullanılacağına karar verir. Bir toplumdaki kanunlar, 

gelenek ve görenekler, firmalar arası iliĢkiler, hane halkı arası iliĢkiler, bunların 

kendi aralarındaki ĠliĢkileri ve devletle olan iliĢkileri o toplumun iktisadî sistemini 

oluĢturur.”
70

 

Biz de bu tezimizde Kur‟an‟ın, ilk muhatabı Medine toplumuna iktisadî 

olarak nasıl bir iktisadî iliĢkiler sunduğunu iktisadî kelimeler ve ilgili ayetler ıĢığında 

tespit etmeye çalıĢacağız. 

D. Ġktisat ve Din 

Ġktisat-din iliĢkisini ortaya koymak için iktisadî faaliyet, iktisadî ahlak ve 

iktisadî zihniyet gibi kavramlara bir açıklık getirmemiz gerekir. 

Ġktisadî faaliyet: Ġnsanı, tatmin araçlarına, çevreye, yakın ve uzak geleceğe 

iten fiil ve davranıĢlar olarak tarif edilebilir.
71

 

Bu durumda tarifin üç unsuru sübjektif değer yargıları ile değiĢik bir insanı ve 

ayrı bir ahlak anlayıĢını ortaya çıkaracaktır. 

a)  Ġktisadî faaliyet en baĢta insanla madde arasında iliĢki kurmakla baĢlayan 

bir sıra fiil ve harekettir. O halde madde karĢısında sübjektif yargılarıyla her defa 

ayrı değiĢik bir insan! 
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b) iktisadî faaliyet, baĢka bir görüntüsünde, kiĢiyi üretici, tüketici ve 

mübadele tarafı olarak en yakın komĢuluktan en uzak çevreye kadar baĢkalarıyla 

iliĢki kurmaya götüren fiil ve hareketlerdir. O halde bütün bu iliĢkiler önünde yine 

değer ölçüleri ve tercihleri ile ayrı bir insan! 

c) Ġktisadî faaliyet bir baĢka açıdan kıt kaynakları bugünkü ve gelecekteki 

ihtiyaçlara bölüĢtürme demek olduğuna göre, değiĢik derecelerde gelecek kaygısı ve 

o noktada yine değer ölçüleri ve tercihleri ile ayrı bir insan! 

Ġktisadî ahlak: Hangi zamana ve çevreye ait olursa olsun, ihtiyaç tatmini 

yolunda insanın madde, çevre ve zaman iliĢkisiyle içten doğru bir hesaplaĢmanın 

ifadesi demektir.
72

 

Ġktisadî zihniyet: EĢyaya ne gözle bakıyoruz? ÇalıĢma ve kazanmaya 

takındığımız tavır nedir? Çevreye ve yabancıya nasıl bir gözle bakıyoruz? Geleceğe 

uzak ya da yakın nasıl bir mesafe bilinci içinde karĢı çıkıyoruz? Bütün bu bakıĢ ve 

davranmıĢlara içten katılan eğilim ve değer hükümlerinin söz ve deyim halinde ve 

genellikle telkin yollu ifadesi zihniyet dediğimiz kompleksi oluĢturur.
73

 

Ġktisat sosyal bir bilimdir. Ġnsan davranıĢlarıyla ilgilenir. Özellikle insanın 

hayatını nasıl kazandığıyla, toplumun nasıl hizmet ve mal ürettiğiyle ilgilenir.
74

 

Diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi iktisat bilimi de pozitif iktisat ve normatif iktisat 

olmak üzere iki dala ayrılır. 

Pozitif iktisatta, ekonomik olaylar gözlemlenerek, olaylar arasındaki sebep 

sonuç iliĢkisi ortaya konur. Pozitif iktisatta ortaya atılan hipotezler,  test edilerek 
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doğrulukları ispat edilebilir niteliktedir. Değer yargılarına yer vermeyen pozitif 

iktisattaki ifadelere örnek olarak, bir malın fiyatının düĢmesi durumunda o maldan 

satın alınmak istenilen miktarın artması (talep kanunu ) örnek olarak verilebilir. 

Normatif iktisat ise, değer yargılarına yer verir.  Pozitif iktisatta olduğu gibi, 

sebep-sonuç iliĢkilerini gözleyerek, “neden” ve “niçin”  sorularının cevabını aramaz. 

Hangi malların ne miktarda üretilmesi gerektiğini, toplum tercihlerini göz önüne 

alarak araĢtıran pozitif iktisada karĢılık, normatif iktisat, toplum için hangi malların 

ne miktarda üretilmesinin daha iyi olacağını araĢtırır. ġüphesiz ki normatif iktisatta, 

iktisadî görüĢ sahiplerinin ahlaki, dini ve siyasi yaklaĢımları, ekonomik kuralların 

çerçevesini belirler.
75

Ġktisadî ahlak ve iktisadî zihniyet kavramları da daha çok 

normatif iktisatla ilgili kavramlardır. 

Ġnsanın bütün yapıp etmelerinde olduğu gibi iktisadî faaliyetlerinin de 

temelde biri Ģekli diğeri zihni olmak üzere iki boyutu vardır. ġekli boyutu daha 

objektif, ölçülebilir ve teknik tarafı ağır basmaktadır.   Zihni boyutu ise daha 

sübjektif ve değerlerin etkisi altında oluĢmaktadır. Pozitif iktisat daha çok Ģekli 

boyutunu normatif iktisat ise zihni boyutunu ele almaktadır. Din-iktisat iliĢkisi daha 

çok normatif iktisatta kendini gösteriyor. Bunu Sabri Ülgener Ģu Ģekilde ifade ediyor:   

 Maddi tatmin araçlarının elde ediliĢi ve kullanıĢı ile ilgili ferdi ve sosyal 

faaliyetlerimizin bilimi olarak iktisat, bir yönüyle madde ve servete açıksa öbür 

yönüyle de insan ve insan davranıĢına dönüktür. Buna göre de bir yanda servet bilgi 

ve araĢtırmasını öbür yanda belki de daha önemli olarak, insan araĢtırmasını 
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tamamlayacak demektir. Bu yönüyle insan karakteri ile iç örgüsü ve Ģekillendirici 

unsurları ile – din ve iktisat baĢta- kendiliğinden öne geçmiĢ oluyor.
76

 

Ġktisat-din iliĢkisi, görüldüğü gibi daha çok insanın iktisadî faaliyetinin maddi 

objektif ölçülerle dıĢtan değil, fakat sübjektif değer ölçüleri ve içten doğru mesafe 

alıĢı esnasında kendini göstermektedir. 

E. Mekki ve Medeni Sûreler Hakkında 

Konumuz, Medenî sûrelerde iktisadî alana iliĢkin kelimeler ve ilgili ayetlerin 

yorumları olunca, Mekkî ve Medenî sûrelerden neyi kastettiğimizi açıklamamız 

gerekiyor. 

Ġnmeye baĢladığı andan günümüze değin Kur‟an‟ı anlama çabaları 

sürmektedir, kıyamete kadar da bu çaba devam edecektir, çünkü Kur‟an en son inen 

vahîdir ve “Ġnsana–insanlığa mesajı sürmektedir”.
77

  Bu çabadan olmak üzere 

âlimler, Kur‟an‟ı anlamak için mevcut bütün ilimlerden faydalanmıĢlar; yeni ilim ve 

metotlar geliĢtirmiĢlerdir. Bunlardan biri de sûrelerden Mekkî ve Medenî olanının 

tespitidir. Mekkî ve Medenî ayetlerin bilinmesi hükümlerdeki tedriciliği tespit etmek 

için gereklidir.
78

 

“Âlimler Mekkî ve Medenîyi tahkike yüksek bir ilgi gösterip, Kur‟an‟ı âyet 

âyet, sûre sûre araĢtırmıĢlar bu konuda zaman, mekân, hitabı gözeterek bunları nüzul 
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sırasına göre tespit etmiĢlerdir.”
79

 Bu ifadeden de anlaĢılacağı gibi âlimler Mekkî ve 

Medenî ayırımında üç görüĢ ileri sürmüĢlerdir. Bu görüĢler: 

1-  Nüzul zamanına itibar eden görüĢ: Bu görüĢe göre Mekkî olan Mekke‟den 

baĢka yerde inse bile hicretten önce nazil olandır. Medenî olan ise Medine‟den baĢka 

yerde inse bile hicretten sonra inendir. 

2- Nüzul yerine itibar eden görüĢ: Bu görüĢe göre, Mekkî olan, Mekke ve 

çevresindeki Mina, Arafat, Hudeybiye gibi yerlerde inendir. Medenî ise Medine ve 

çevresindeki yerlerde Kuba, Uhud, Sel‟ gibi yerlerde inendir. 

3- Muhataba itibar eden görüĢ: Bu görüĢe göre, Mekkî olan, Mekke halkına 

hitap edendir. Medenî olanlar, Medine halkına hitap edendir.
80

 

Bu görüĢlerden mekânı esas alan ikinci görüĢ bütün sûreleri 

kapsamamaktadır. Seferlerde, Tebük‟te veya Beytül-Makdis‟te inenler taksim altına 

girmediğinden ne Mekkî ne de Medenî diye adlandırılabilir. Aynı Ģekilde hitabı esas 

alan üçüncü görüĢ de bütün sûreleri kapsamamaktadır. Örnek verecek olursak, bu 

görüĢe göre; Kur‟an‟da “ya eyyühennes” ifadesi Mekkîdir. “Ya eyyühellezine 

amenü” ifadesi ise Medenîdir. Dikkat edilecek olursa sûrelerin çoğunun bu iki 

hitaptan biri ile baĢlamadığı görülür. Diğer taraftan Bakara sûresi Medenî olduğu 

halde içerisinde  “ya eyyühennas” ifadesi vardır.
81

 Biz bu çalıĢmamızda nüzul 

zamanına itibar eden görüĢü esas aldık. 
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Kur‟an âlimleri, Mekkî  sûreleri ve Medenî sûreleri araĢtırıp, Mekkî ve 

Medenî‟den her biri için, içerdiği üslup ve konuların özelliklerini açıklayan kıyasi 

kaideler çıkarmıĢlardır.
82

 Bu kaidelerin tek tek ele alınıp incelenmesi çalıĢmamızın 

kapsamı dıĢında kaldığı için burada zikredilmemiĢtir. 

Kur‟an sûrelerinin Mekkî ve Medenî olanının tespiti, Kur‟an‟ın tefsirinde, 

âyetlerin nüzul yerlerini göstererek âyetleri doğru anlamaya ve onları doğru 

yorumlamaya yardımcı olur. Bu tespitle, Kur‟an‟ın, muhataplarının durumlarını 

dikkate alarak hitap ettiği daha iyi anlaĢılır. Ayrıca Mekkî ve Medenî ayetlerin 

bilinmesi hükümlerdeki tedriciliği tespit etmek için gereklidir.
83

 

Mekkî ve Medenî  sûreler ifade ve ayet yapısı bakımından açıkça farklıdır. 

Genellikle Mekkî  sûrelerin ayetleri kısa ve seridir; hareket ve çırpınıĢ halinde olup 

vicdanları tahrik eder. Medenî  sûreler ise uzun ve yavaĢ hareketli olup vicdanları 

tahrikten ziyade, tefekkür ve teemmüle iĢaret eder. Her ne kadar bu genel kaidenin 

azımsanamayacak kadar istisnası var ise de çoğunluk böyledir.
84

 “Mekkî sûrelerde 

üslup son derece büyüleyicidir, büyük Ģairleri dahi hayrette bırakacak üslupta edebi 

sanatların hepsi kullanılmıĢtır. Çünkü Mekke döneminde Hz. Muhammed‟in 

peygamberliğinin kabul ettirilmesi, O‟nun Ģeytandan veya cinlerden ilham 

almadığının, Ģair veya kâhin olmadığının anlatılması gerekiyordu.”
85

 “Mekkî  

sûrelerde, Mekke‟deki Ģartların bir gereği olarak, toplumun tabiat ve Ģahsiyetinin 

üzerine kurulduğu hukuki ve ahlaki faziletler içeren genel ilkeler konulmuĢtur”
86

. 

“Bunlar inanç, ahlak, gaybi konular, cennet ve cehennem tasvirleridir. Mekkî 
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sûrelerde kıssalar da önemli bir yer tutar. Mekkî  sûrelerdeki âyetler, Medenîlere 

nispetle daha kısadır. Medenî sûrelere baktığımızda onlarda inanç ve ahlak 

ilkelerinin yanında içtimai nizamla, hukukla ve siyasetle alakalı ifadelerin yer 

aldığını görürüz. Çünkü Ġslam Toplumu devlet örgütlemesini bu dönemde 

tamamlamıĢtır”
87

. 

Bu çalıĢmamıza esas olacak Medenî sûreleri tespit ederken Kur‟an âlimlerinin 

hangi sûrenin Mekkî hangi sûrenin Medenî olduğu konusunda ittifak üzere 

olmadıklarını gördük. Bu bakımdan sûreleri farklı gruplara ayırdıklarını gözlemledik. 

Bu gruplardan bazıları: 

1- Mekke‟de inenler, 

2- Medine‟de inenler, 

3- Ġhtilaflı olanlar, 

4- Mekkî  sûrelerdeki Medenî âyetler, 

5- Medenî sûrelerdeki Mekkî âyetler, 

6- Mekke‟de inip hükmü Medenî olanlar, 

7- Medinede inip hükmü Mekkî olanlar.
88

 

ÇalıĢmamızda esas olarak Medine‟de inenleri ve ihtilaflı olanları da dâhil 

Medenî sûreler olarak mütâlaa ettik, yüksek lisans çalıĢmamızda Mekkî olarak 

aldığımız dört sûreyi de muteber bazı kaynakların Medenî olarak belirtmelerinden
89

 

dolayı Medenî sûreler içinde vermeyi uygun gördük. Bu sûreler: Zilzal, Ra‟d, 

Rahman ve Ġnsan sûreleridir. Diğer gruplandırmaları dikkate almadık. Çünkü dikkate 

alındığında çalıĢmamızın sonucunu etkilemeyecekti. ÇalıĢmamızın amacı Kur‟an‟ın 
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ilk muhatapları olan Medine toplumuna verdiği iktisadî hayata yönelik mesajları, 

Medenî sûrelerdeki iktisadî hayata iliĢkin kelimeleri ve ilgili ayetlerin yorumlarını 

inceleyerek tespit etmek olunca, geçiĢ sürecindeki bazı sûrelerin yer alması 

çalıĢmamızın sonucunda bir etki yapmayacağını değerlendirdik. 

ÇalıĢmamıza esas aldığımız nüzul sırası ve sûreler tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 



BĠRĠNCĠBÖLÜM 

MEDENÎ SÛRELERDE ĠKTĠSADĠ ALANA ĠLĠġKĠN KELĠMELERĠN 

ĠLGĠLĠ OLDUĞU ĠKTĠSADĠ ALANLARA GÖRE TASNĠFĠ, 

ANLAMLARIVE ĠLGĠLĠ AYETLERĠN YORUMLARI 

1.1. Kelimelerin Ġlgili Olduğu Ġktisadi Alanlara Göre Tasnifi 

Ġktisadî alanın tanımında da belirttiğimiz gibi, iktisat ilmi, “Sınırlı 

kaynaklarla sınırsız gereksinmelerini karĢılama sorunu ile karĢı karĢıya olan bir 

kiĢinin ya da toplumun, tatmin düzeyini en yükseğe eriĢtirmesinin yollarını arar.”
90

 

Dolayısıyla emek, sermaye, hammadde ve giriĢimci gibi üretim faktörleri baĢta 

olmak üzere,  mal ve hizmetin üretildiği, bölüĢüldüğü ve tüketiciye ulaĢtırıldığı bütün 

süreçler iktisat biliminin ilgi alanına girer. Tüketicinin bu mal ve hizmetten en fazla 

faydayı nasıl sağlayacağının kurallarının tespiti de iktisat biliminin amaçları 

arasındadır. Bu iktisadî süreçler, iktisat kitaplarında genelde Ģu üç baĢlık altında 

sınıflandırılır: 

1- Üretim 

2- BölüĢüm 

3- Tüketim  

 Biz de Medenî sûrelerde iktisadî alana iliĢkin kelimeleri, iliĢkin olduğu 

iktisadî süreçlere göre tasnif ettik. Bu tasnifte, bu üçlü tasnifi esas almakla birlikte 

bütün iktisadî süreçlere dâhil olan ölçü ile ilgili kelimeleri müstakil bir baĢlık altında 

sınıflandırdık. Ġktisat bilimine göre tasnifte mal ve hizmetin dolaĢımının üretim 
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altında sınıflandırılmasına rağmen biz bu iki alanı da, anlatımda kolaylığı sağlamak 

için ayrı bir kategori olarak ele aldık. Sonuçta bu kelimeleri,  beĢ gruba ayırdık. Bu 

gruplar ve bunlara dâhil olan kelimeler Ģu Ģekildedir: 

a-Üretime iliĢkin kelimeler:„R-Z-K‟ (سصق), „M-T-A‟ (ِزع), „K-S-B‟ (وست ), 

„H-Y-R” (خبس), „C-V-A‟ (جبع), „M-V-L‟ (ِبي), „N-F-A‟ (ٔفع), „B-E-S‟ (ثأط),  „D-R-R‟ 

) ‟H-Z-N„ ,(عشع) ‟A-R-D‟,(ٔعُ) ‟N-A-M„ ,(دشس) ‟H-R-S„ ,(سش) ‟S-R-R„ ,(ػش) ْخض ), 

„H-M-S‟  (خّض), „K-N-Z‟ (وٕض). 

b- Ölçüye iliĢkin kelimeler:‟Z-H-B‟ (ر٘ت),„F-D-D‟ (فغ),“K-D-R” (لذس),„V-Z-

N‟ (ْٚص). 

c- DolaĢıma iliĢkin kelimeler:‟T-C-R‟ (رجش), „ġ-R-Y‟ (ٜشش), „R-B-H‟ (سثخ), 

„S-M-N‟ (ّٓث), „C-V-R‟(جبس), „D-R-B‟ (ػشة), „B-Y-A‟ (ثبع). 

d- BölüĢüme iliĢkin kelimeler: „Zevi‟l-gurbâ‟ ( ّٜٚاٌمشثٝر ), „Y-T-M‟ (ُ٠ز), „S-

K-N‟ (ٓسى), „S-E-L‟ (سأي), „ibni‟s-sebil (ًاثّٓاٌسج١),‟R-G-B‟ (سلت), „V-S-Y‟ (ٟٚط), „F-

D-Y‟ (ٞفذ), „G-R-Z‟ ( لشع), „F-G-R‟ (فمش), „Ğ-N-Y‟ (ٕٝغ), „R-B-V‟ (سثب), „D-Y-N‟ 

-V„ ,(ٚسس) ‟V-R-S„ ,(لسُ) ‟K-S-M‟ ,(رشن) ‟T-R-K„ ,(غُٕ) ‟Ğ-N-M„ ,(ٔفً) ‟N-F-L„ ,(داْ)

D-Y‟ (ٞٚد), „F-Y-E‟ (فبء), „A-Y-L‟ (عبي), „C-Z-Y‟ (ٞجض). 

e-Tüketime ĠliĢkin kelimeler: „N-F-K‟ (ٔفك), „Z-K-V‟ (صوب), „T-A-M‟ (ُؽع), 

„E-T-Y‟ (ٝار), „G-T-R‟ ( لزش), „B-S-T‟ (ثسؾ), „S-D-K‟ (طذق), „B-H-L‟ (ًثخ), „S-R-F‟ 

 .(سذذ) ‟S-H-T„ ,(سشف)
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1.2. Kelimeler, Anlamları ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları 

1.2.1. Üretime ĠliĢkin Kelimelerve Ġlgili Ayetler 

 Üretime iliĢkin kelimelerin anlamlarını açıklamaya baĢlamadan önce iktisat 

biliminde üretimin kısaca bir tanımını yapalım. Ġktisatçılar tarafından, üretimin, 

değiĢik açılardan değiĢik tanımları yapılmıĢtır. Bu tanımlardan en kapsamlı 

olanlarından biri ise Ģu tanımdır: “Bireylerin sınırsız gereksinmelerini gidermeye 

yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktar ya da faydalarını artırmayı amaçlayan çabalara 

üretim denir.” Tanımdan da anlaĢılacağı gibi üretim sadece mal ve hizmetin 

miktarındaki bir artıĢ değildir. Üretilen mal ve hizmetin mekânında, zamanında, 

Ģeklinde, mülkiyetinde değiĢiklik yaparak faydasının artırılması da bir üretimdir. 

Antalya‟daki muzun Ankara‟daki tüketiciye faydası yoktur. Eylül ayında elde 

ettiğimiz buğdayı depolamaz isek ġubatta ekmek bulamayız. Ayakkabı yapımında 

kullanılan kösele üretilmiĢtir. Fakat ayakkabı yapımında kullanılmadıkça kimseye 

fayda sağlamaz. Köseleye Ģekil vererek ayakkabı Ģekline getirmek de bir üretimdir. 

Sahibi elinde faydasız gibi duran bir malın sahip değiĢtirmesini sağlamak, baĢka bir 

deyiĢle ihtiyaç duymayan kiĢi tarafından onu ihtiyaç duyan birinin mülkiyetine 

sokmak da bir üretimdir. Dolayısıyla satıcıların yaptığı faaliyette üretim sayılır. 

Hizmette bir üretimdir. Öğretmenin öğrenci yetiĢtirmesi, avukatın suçsuzu 

savunması buna örnektir.
91

 

Ġnsanlar mevcut iktisadî kaynakları karĢılıklı anlaĢma yoluyla bir araya 

getirerek üretimi gerçekleĢtirirler. AnlaĢmanın sağlanabilmesi için tarafların bu 

                                                      
91

 Dinler, Zeynel, a.g .e, s.18 
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faaliyet veya iĢlerden bir fayda sağlaması gerekir. Bu nedenle üretim insanlara fayda 

sağlayıcı tüm faaliyetlerin genel adıdır. 

Ġktisadî anlamda fayda: mal ve hizmetlerin insan isteklerini karĢılama 

özelliğine iktisadî anlamda fayda diyoruz. Bu anlamda ahlaki içeriği yoktur. 

Üretim sonucu ortaya çıkan değerlerin bölüĢümü de yine insanlar arası 

yapılan anlaĢmalarla sağlanmaktadır. 

Üretimin gerçekleĢme aĢamasında yapılan iĢbölümü de üretim 

tamamlandığında nasıl bölüĢüleceğine dair taraflar arası yapılan gizli veya açık 

anlaĢmaya bağlıdır. 

Çünkü üretimin nihai amacı: Doğrudan üretilen malı tüketmek veya bu yolla 

baĢka malları tüketme hakkı elde etmektir.
92

 

Bir ekonomideki üretim faaliyetlerini dönüĢüm ve iĢlem olmak üzere iki 

kategoride ele alabiliriz: 

1-DönüĢüm: Ġktisadî kaynakların (üretim faktörlerinin) insan ihtiyacını 

karĢılayacak mal ve hizmetin üretilmesi için kullanılmasıdır. Bu dönüĢüm süreci 

sadece mal ve hizmetlerin sadece üretilip ortaya çıkarılması için gerekli faaliyetleri 

kapsamaktadır. Biz çalıĢmamızda bu süreci üretim baĢlığı altında aldık 

2-DolaĢım: Ancak mal ve hizmetlerin üretilip insanların kullanımına hazır 

hale getirilmesi, üretim-tüketim bağlantısının gerçekleĢmesi için yeterli değildir. 

Üretilen bu mal ve hizmetlerin insanlar arasında dolaĢımının sağlanması da, yeni 

iktisadî faaliyetlerin yapılmasını gerekli kılmaktadır.
93

 Bu sürece biz dolaĢım dedik. 

                                                      
92

 Demir, Ömer, Ġslam, Sivil Topum ve Piyasa Ekonomisi, Liberte Yayınları, Ankara, 1999, s. 56 
93

 Demir, Ömer, a.g.e, s. 58 
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Malın anlamlandırılması, kaynağının ne olduğu, niçin yaratıldığı, insanların 

mal konusunda birbirleriyle olan iliĢkileri ve sahip oldukları mal-mülk bakımından 

farklı olmalarının nedeni, geniĢlik ve darlık döneminin nedenleri, bu dönemlerin 

nasıl anlamlandırılması gerektiği gibi konulara iliĢkin kelimeler üretim alanı 

içerisinde inceleyeceğimiz kelimelerdir. 

Kelimelerin anlamlarını verirken içinde bulundukları sûrelerin nüzul sırasına 

göre sıraladık. Sûre içinde ise ayet sırasını esas aldık. 

1.2.1.1. a1- „R-Z-K‟ ( رزق) KELĠMESĠ 

Anlamı 

„R-Z-K‟ (سصق) fiili, sülasisi birinci baptan olup
94

 iyilik yapmak, karĢılıksız 

vermek
95

, hayat vermek, fakirlikten kurtarmak
96

 anlamlarına gelir. Bu fiilin aldığı 

anlam fâiline göre değiĢir. Fâili Allah olursa, ihsan etmek karĢılıksız vermek
97

, 

imkân vermek, yaĢatmak
98

; insan olursa, yedirdi, içirdi, maaĢını verdi, geçineceği 

imkânı sağladı
99

 manalarında kullanılır. 

“Rızk” (سصق),“r-z-k” fiililiden türemiĢ bir isimdir. Çoğulu “erzaktır”(اسصاق 

).
100

 Ġster bu dünyaya ister ahirette ait olsun kendisinden faydalanılan Ģeylere, kiĢinin 

midesine ulaĢtığı zaman kendisiyle gıdalandığı maddelere, yenilen, içilen giyilen, 

kullanılan her Ģeye,
101

 kiĢinin nasibine, mal, ilim, mansıp, yetki gibi her türlü 

                                                      
94

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahme, a.g.e, c. 5, s. 89 
95

 Cevheri, Ġsmail b. Hammad, a.g.e, “r-z-k” maddesi 
96

 Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 6, s. 254 
97

 Lane, Edward William, a.g.e, c. 3, s. 1076 
98

 Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 6, s. 254 
99

 Lane, Edward William, a.g.e, c. 3, s. 1076 
100

 Ġbn Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, Kitabu Cemheratü‟l-Lüga, Daru‟l- Maarif, 

Hadarabad, c. 2, s. 323 
101

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s.260 
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hayra
102

 “rızk” denir.  “Rızk”, görünen ve görünmeyen olmak üzere iki çeĢittir. 

Görünen “rızk”, beden için gerekli olan Ģeylerdir. Görünmeyen “rızk” ise bilgi irfan 

gibi kalpler ve nefisler için faydalı Ģeylerdir. 

 Araplar aylık gelir için de “rızk” kelimesini kullanmıĢlardır.
103

 

Yüksek mevki sahibi, geniĢ imkânlara sahip kimselere “merzûk” denir.
104

 

“Errizku‟l-hasen” (ٓاٌشصقّاٌذس), kiĢinin bir gayret göstermeksizin kolayca elde ettiği, 

bol “rızk”a denir.
105

 

Er-Râzik (اٌشاصق) rızkı yaratan, veren ona sebep olan için kullanılır. O da 

Allah‟tır. Bu isim rızka ulaĢmaya vesile olduğu için insan için de kullanılır. Er-

Razzak (اٌشصاق) ise yalnız Allah için kullanılır.
106

 Allah‟ın sıfatlarından biridir.  

Çünkü rızkı yaratan, yaratılmıĢların rızıklarını veren ve onlara ulaĢtıran O‟dur.
107

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar: 

“Rızk” kelimesi Kur‟an‟da 116 yerde geçmektedir. Bunlardan 41 tanesi 

Medenî sûrelerde  diğer 75 tanesi ise Mekkî  sûrelerdedir. “Rızk” kelimesi 

çoğunlukla Allah‟a izafe olunmuĢtur. ġükür
108

, mal, ilim, mevki”
109

, yağmur,
110

 gıda 

111
anlamlarında kullanılmıĢtır.

112
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 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Hlebi, Umdetü‟l-Huffâz fi TefsîriEĢrafi‟l-Elfâz, Alemu‟l-Kütüb, 

Beyrut, 1994, c.2, s. 96  
103

 Zebidi, Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 25, s. 335 
104

 Lane, Edward William,  a.g.e, c. 3, s. 1076 
105

 Cürcani, Seyyid ġerif Ali b. Muhammed el-Curcani, Kitâbü‟t-Târifat, Beyrut, 1995, s 147 
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 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s.260 
107

 Ġbn Manzur, a.g.e, “r-z-k”maddesi 
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 46/56Vakıa 82 
109

104/63 Münafikun 10 
110

 67/51Zariyat 22 
111

 34/50Kaf 11 
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 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 260 
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Terim Anlamı 

Ġslami bilimler arasında Kelam Ġlminin bir ıstılahı olan “rızk”, “canlıların 

yemesi için Allah‟ın sevk ettiği Ģey” olarak tarif edilir. Hem helal olanına hem de 

haram olanına “rızk” denir. Mutezile‟ye göre ise yalnız helal olanına “rızk” denir.
113

 

„R-Z-K‟ (رزق) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

3.Âyet: Onlar ki, insan idrakini aĢan olguların varlığına inanırlar ve 

namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan baĢkaları 

için harcarlar. 

Yorumlar: 

Müfessirlerden bazıları, âyette geçen harcamanın Allah tarafından övülmesini 

ve inanan insanların özelliklerinden biri kılınmasını yapılan harcamanın helal 

"rızk"tan yapıldığına haramdan yapılmadığına delil olarak getirmiĢlerdir.
114

 

 Verdiğimiz rızıktan baĢkaları için harcarlar." ifadesinde": )ِّٚبّسصلٕب٠ُّٕ٘فمْٛ...(

geçen "harcarlar" (ْٛ٠ٕفم ) kelimesi hakkında müfessirler farklı tefsirlerde 

bulunmuĢlardır: 

a) Ġnananların mallarından farz olarak verdiği zekâtlardır.
115

 

b) KiĢinin ehli için harcadığı Ģeylerdir.
116

 

                                                      
113

 Cürcani, Seyyid ġerif Ali b. Muhammed el-Curcani, a,g,e, s. 147 
114

 el-Cassas,Ebbubekir b. Ali b. Ahmet b. Er-Razi, Ahkâmu'l-Kur'an, Ġhyâu't-Turasu'l-Arabî, 

Beyrut, 1984, c. 1, s. 29. 
115

 Ebu'l-Hasan, BeĢir, b Süleyman b. Mukatil, Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Dâru'n-NeĢr, c. 1, s. 28  
116

 et-Taberî, Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr, Câmiul-Beyân àn Te‟vîli Âyi‟l-Kur‟ân, Dâru Ġbni 

Teymiye, Kahire, 2000, c. 1, s. 243 
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c) Ġnsanların zenginlikleri ve güçleri nispetinde kendisiyle Allah‟a yaklaĢmak 

istedikleri ibadetlerdir.
117

 

d) Ġnananların malları hakkında kendileri için gerekli olan bütün 

sorumlulukları yerine getirirken yaptığı harcamalardır.
118

 

22.Âyet: O ki, yeryüzünü size bir dinlenme yeri, gökyüzünü bir çardak 

yapmıĢ, gökten su indirmiĢ ve onunla size rızık olarak meyveler çıkarmıĢtır: o halde 

Bir ve Tek Ġlah olduğunu bile bile Allah'a ortaklar koĢmayın.  

Yorumu: 

O, dünya üzerinde ne varsa sizin için yarattı,
119

 O, göklerde ve yerde olan her 

Ģeyi, Kendinden bir bağıĢ olarak emrinize vermiĢtir.
120

 De ki: “Allah'ın kulları için 

yarattığı güzelliği, rızkın iyisini, temizini yasaklayan kim?”
121

 

Müfessirlere göre, bu ayetle benzer mesajları içeren anlamını verdiğimiz 

bütün bu ayetler, eĢyada esas olanın, akıl bir sakınca görmediği, aksi bir delil de 

getirilmediği sürece mubahlık olduğuna delalet eder.
122

 

25.Âyet: Ama imana ermiĢ olup doğru ve yararlı iĢler yapanlara, içlerinden 

ırmaklar akan has bahçelerin kendilerine ait olacağını müjdele! Onlara ne zaman 

rızık olarak oradan bazı ürünler bahĢedilse, “Bunlar, bize daha önce bahĢedilenlerin 

aynısıymıĢ” diyecekler. Çünkü onlara o geçmiĢte tadılanları hatırlatacak Ģeyler 

verilecek. Onlar, orada tertemiz eĢler bulacaklar ve orayı mesken edinecekler. 
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 et- Taberî, Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr, a.g.e, c. 1, s. 244 
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 el-Cassas, Ebbubekir b. Ali b. Ahmet b. Er-Razi, a.g.e, c. 1, s. 29; ez-ZemahĢerî, Mahmud b. 
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57.Âyet: Ve bulutların sizi gölgeleri ile ferahlatmasını sağladık, ayrıca “Size 

rızık olarak verdiğimiz güzel Ģeylerden yararlanın” diyerek kudret helvası ve 

bıldırcın gönderdik. O soydaĢlarınız iĢledikleri bu günahlarla bize hiçbir zarar 

vermediler, fakat sadece kendilerine zulmettiler. 

60.Âyet: Ve yine bir keresinde Musa, kavminin su ihtiyacı için Bize 

yalvarmıĢtı ve Biz de kendisine: “Asanla kayaya vur” demiĢtik. Bunun üzerine 

oradan oniki kaynak birden fıĢkırmıĢtı ki halkın tümü nereden hangi kaynaktan 

içeceğini bilsin. Ve Musa demiĢti: “Allah tarafından verilen rızıktan yiyip için, ama 

yeryüzünün yozlaĢmasına ve çürümesine yol açarak bozgunculuk yapmayın.” 

126.Âyet: Ve Ġbrahim “Ey Rabbim!” diye yalvardı, “Burayı emin bir bölge 

yap ve halkından Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenlere bereketli rızıklar 

bağıĢla.” Allah: “Her kim hakikati inkâr ederse, onun kısa bir süre zevk içinde 

yaĢamasına izin veririm ama sonunda onu ateĢin azabına sürerim; ne kötü bir 

duraktır o!” diye cevap verdi. 

Yorumu: 

Bu âyette Allah Teâlâ iman edenleri de inkâr edenleri de rızıklandıracağını 

bildirirken inkâr edenlerin rızıklanmasının bu dünya ile sınırlı olduğunu,  onları az 

bir zaman faydalandırdıktan sonra  onlara azap edeceğini haber veriyor.
123

 

172.Âyet:Ey imana ermiĢ olanlar! Size rızık olarak sağladığımız iyi Ģeylerden 

nasiplenin ve Allah'a Ģükredin, eğer gerçekten O'na kulluk ediyorsanız. 
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 el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferac el-Kurtubi, el-Câmî li Ahkâmi‟l-Kur‟ân. 

Thk. Ahmed Abdulalîm el-Berdûnî, Dâru'l-Kütübü'l- Mısrıyye, Kahire, 4964. c. 2, s. 119 ; Ġbn Kesîr, 

Ebû‟l-Fidâ Ismâil,Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, Dâru Tayyibe, Riyad, 1999, c. 1, s. 426  

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=2&ayet=172
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=2&ayet=172


36 

 

Yorumu: 

Müfessirlere göre âyette geçen “el-ekl” )ًاألو( "yemek" kelimesi,lügat anlamı 

olan yemek anlamından daha geniĢ bir anlamda kullanılmıĢtır ve faydalanmanın 

bütün boyutlarını ifade etmektedir.
124

 

ّسصلٕبوُ...(: ِّب ّؽ١ـجبد ِٓ( "Size rızık olarak sağladığımız iyi Ģeylerden..." 

ifadesinde geçen (ؽ١ـجبد) kelimesine müfessirler farklı anlamlar yüklemiĢtir. Bunlar: 

a) Lezzetli olan rızıklardan, anlamını verenler. Bu anlamı ile sürenler ancak 

helal Ģeylere rızk isminin verileceği görüĢündedirler.
125

 

b) Helal olan rızıklardan, anlamını verenler. Bunlar ise helal ve harama rızk 

ismini vermede bir sakınca görmezler.
126

 

c) Helâl ve lezzetli olan rızıklardan, anlamını verenler. Bunlara göre (ؽ١ـجبد) 

kelimesi lezzetlilik ve helâllık özelliklerinin ikisini birlikte kapsamaktadır.
127

 

Müfessirlere göre bu ayet mutlak olanın mubahlık olduğuna delalet eder. 

Çünkü "innemâ" (ئّٔب)   sınırlama edatı  haram kılınanları  takip ettiğinde haram 

kılınanların dıĢında kalanlar helâl olur.
128

 

212.Âyet: Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara yalnız bu dünya hayatı güzel 

görünür. Bu nedenle, imana ermiĢlerle alay ederler; ama Kıyamet Günü Allah'a 

karĢı sorumluluk bilinci duyanlar onlardan daha üstün bir konumda olacaklardır. Ve 

Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. 
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 et- Taberî, Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr,c.3, s. 316 ; el-Kurtubî, a.g.e, c. 2, s. 215 
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Yorumu: 

Bu ayet münafıklardan Abdullah b. Übey ve arkadaĢları hakkında, 

Müslümanlardan ise fakir olan kimselerin geçimi hakkında inmiĢtir. 

Allah Teâlâ inanmayanlar için rızkı geniĢlettiğinde ve Müslümanlar için 

daraltıp bir ölçüye göre verdiğinde inkare denler  Ģöyle diyorlardı: “Bizi hesaba 

çekecek bizim üzerimizde bir yetki sahibi yoktur." 

Allah Teâlâ onlara Ģöyle cevap verdi: GeniĢlettiğimde de daralttığımda da 

yetki sahibi benim, istediğimin rızkını istediğim kadar veririm.
129

 

Müfessirlerden Razi, bu durumu Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: 

Ġnkâr edenlerden bir kısmı kendilerine verilen dünyalık bazı Ģeylerden 

kendilerinin hak üzere olduklarına Müslümanların da bu imkânlara sahip 

olmamalarından dolayı onların batıl üzerine olduklarına delil getiriyorlardı. Allah 

Teâlâ bu sözüyle bu iddiayı çürüttü. Allah Teâlâ insanlardan inançlı inançsız olup 

olmadığına bakmaksızın istediğine istediğe kadar verir. Karun‟a dünyalık imkânları 

verdi, Hz. Eyyub‟a ise daralttı.
130

 

233.Âyet: Ve boĢanmıĢ anneler, eğer emzirme müddetini tamamlamak 

istiyorlarsa, çocuklarına iki tam yıl bakabilirler; onların yeme-içme ve giyimlerini 

uygun bir Ģekilde temin etmek, çocuğun babasına düĢer. Hiç kimse, 

taĢıyabileceğinden daha fazlasıyla yükümlü tutulamaz: Ne anneye çocuğundan 

dolayı eziyet çektirilsin, ne de çocuğundan dolayı babasına. Ve babanın mirasçısına 

da aynı görev düĢer. Ve eğer anne-baba, her ikisi, anne ile çocuğun ayrılmasına 

karĢılıklı rıza ve danıĢma ile karar verirlerse,  bundan dolayı onlara bir günah 
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yoktur ve eğer çocuğunuzu sütannelere emanet etmeye karar verirseniz, teslim 

edeceğiniz çocuğun emniyetini uygun bir Ģekilde sağlamanız Ģartıyla size bir günah 

yüklenmez. Ama Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah tüm 

yaptıklarınızı görür. 

Yorumu: 

Müfessirler bu ayetten bazı iktisadî sonuçlara varmıĢlardır. Bu sonuçlar Ģu 

Ģekilde sıralanabilir: 

a) Bu hamilelik ve emzirme süreçlerinde annenin rızkı ve giyeceği babaya 

aittir. Nafakanın baba üzerine vacip olması annenin çocuğu emzirmesinden 

dolayıdır.
131

 

b) Baba nafaka ve giyecekten gücünün yettiği kadarıyla sorumludur.
132

 

b) Çocuğun emzirme ücreti  ve nafakası çocuğun babasının üzerinedir.
133

 

254.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Pazarlığın, dostluğun ve Ģefaatin 

geçerli olmayacağı bir Gün  gelmeden önce size rızık olarak bağıĢladığımız 

Ģeylerden Bizim yolumuzda harcayın. Ve bilin ki hakikati inkâr edenler zalimlerin ta 

kendileridir. 

88/8 Enfal 

3.Âyet:  Onlar ki, namazlarında devamlı ve kararlıdırlar; kendilerine rızık 

olarak bahĢettiğimiz Ģeylerden baĢkalarının yararına harcarlar. 

26.Âyet:Ve yeryüzünde azınlıkta ve çaresiz olduğunuz; insanların sizi kapıp 

götürmesinden korktuğunuz günleri hatırlayın ki, derken O sizi himaye etti, 
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yardımıyla güç verip destekledi ve geçiminiz için temiz ve hoĢ rızıklardan bahĢetti 

size ki sonunda Ģükredesiniz. 

Yorumu: 

Bazı müfessirler göre, âyette geçen )...ٚسصلٕبوُِّّٓاٌط١جبد(: "Ve geçiminiz için 

temiz ve hoĢ rızıklardan bahĢetti size ki sonunda Ģükredesiniz." ifadesinde helal rızk 

ve Bedir'den elde edilen ganimetler kast olunmaktadır.
134

 Diğer ümmetlere yasak 

iken onlara ganimetlerin helal kılınması hatırlatılmaktadır.
135

 

74.Âyet:Ve o imana eriĢen, zulmün hüküm sürdüğü diyardan göç eden ve 

Allah yolunda elinden gelen her türlü çabayı gösteren kimselerle onlara kol kanat 

gerip yardım eden kimseler; iĢte bunlardır, gerçekten inanan kimseler! Onları 

günahlarından bağıĢlanma ve çok kutlu bir rızık beklemektedir. 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

26-27. Ayetler:De ki: “Ey mutlak egemenlik sahibi Allah‟ım! Sen egemenliği 

dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. 

Bütün iyilikler Senin elindedir. Doğrusu, Sen istediğini yapmaya kadirsin”. 

“Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden 

diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık 

bağıĢlarsın.” 

Yorumu: 

Razi'ye göre âyette geçen  )....ّدسبة ّثغ١ش ّرشبء ِّٓ  Ve dilediğine her" :)ٚرشصق

türlü hesabın üstünde rızık bağıĢlarsın" ifadesinde  farklı anlam boyutları vardır. Bu 

anlam boyutları: 
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1- Ġstediği kimseye istediği Ģeyden hesapsız verir. 

2- Ġstediği kimsenin rızkını ölçüsüz ve sınırsız bir Ģekilde geniĢletir. Yani 

çok verir. 

3- KiĢiye hak ettiğinden daha fazlasını verir.
136

 

37.Âyet:  Bunun üzerine Rabbi, kız çocuğunu hoĢnutlukla kabul etti, onu 

güzelce büyüttü ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya, ne zaman onu mâbedde 

ziyaret ettiyse yanında yiyeceklerle görür ve sorardı: “Ey Meryem, bunlar sana 

nereden geliyor?” Meryem: “Bunlar Allah'tandır; Allah, dilediğine hesapsız rızık 

bağıĢlar!” diye cevap verirdi. 

169.Âyet: Fakat Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır, onlar 

diridir! Rızıkları, Rableri katındadır. 

90/33 Ahzap 

31.Âyet: Öte yandan, hanginiz Allah'a ve Elçisi'ne samimiyetle itaat eder ve 

doğru, yararlı iĢler yaparsa onu iki kat ödüllendiririz: onun için öteki dünyada en 

muhteĢem rızıkları hazırlayacağız. 

92/4 Nisa 

5.Âyet: Allah‟ın sizin maiĢetinizin baĢlıca vesilesi kıldığı mallarınızı, aklı 

ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları iĢleterek elde edeceğiniz gelirle 

onların ihtiyaçlarını sağlayın, giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, 

güzel tavsiyelerde bulunun. 
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Yorumu: 

Âyette geçen  ...ّف١ٙب  Bu malları iĢleterek elde edeceğiniz gelirle" :ٚاسصلُٛ٘

onların ihtiyaçlarını sağlayın…" ifadesni müfessirler açıklarken Ģöyle demiĢlerdir: 

 Dükkânlarınızı onların rızıklarının mekânı yapın, kâr edin ki harcamalarınızı 

bu kârdan yapın, böylece harcamakla onların malları tükenmesin. Bu her kiĢi için, 

ister yakın ister uzak olsun, ister kadın ister erkek olsun fark etmez,gereksiz yere 

mallarını harcayan, çürüten özellikleri ile tanınan kimselere mallarını vermeme 

konusunda bir emirdir.
137

 

"Onlar için o mallardan harcayın" (ّف١ٙب  ifadesinde olduğu gibi rızk ,(ٚاسصلُٛ٘

insana isnat edildiğinde, görevli kimsenin onu belli bir vakitte yerine getirmesi 

anlamına gelir. KiĢi ailesinin rızkını temin ettiğinde denilebilir kiٌّٗفالّْسصقّع١ب Yani, 

falan kiĢi ailesinin geçimini temin etti. Bu âyette Allah Teâlâ"ِٓ" harfi cerrinin 

yerine "ٝف" harfi cerrini kullandı. Bunun anlamı: "Onların mevut mallarını onlara 

rızık kılmamalarını bilakis ticaret yoluyla, yatırım yaparak onların mevcut mallarını 

onların rızıklarının mekânı kılmalarını, malın aslından değil kârından onların 

rızıklarını temin etmelerini emretti." Ģeklinde ayetin anlaĢılmasıdır.
138

 

8.Âyet:Mirasın bölüĢtürülmesi sırasında öteki akrabalar, yetimler ve 

muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve 

onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 

Yorumu: 

Bu ayet hakkında müfessirlerin görüĢleri Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

1- Miras ayetleriyle bu ayetin hükmü nesh olunmuĢtur. 
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2- Hükmü sabittir, mirasta geçerlidir. 

3- Vefat eden kiĢinin mirastan alamayan kiĢiler için vasiyet etmesidir. 

4- Mirasın kendisidir; hakkı olanlara hakkını vermek hakkı olmayanlara da 

güzel söz söylemektir.
139

 

5- Mirasçı olmayan akrabalara, mal çok ise bir miktar vermek, mal az ise 

onlardan güzel sözle özür dilemektir.
140

 

39.Âyet:Onlar sadece Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorlarsa ve Allah'ın 

kendilerine rızık olarak bağıĢladığını O'nun yolunda harcıyorlarsa neden korksunlar 

ki?  Allah onlar hakkındaki her Ģeyi bilir. 

96/13 Ra'd 

22.Âyet:Ve onlar ki, Rablerinin teveccühünü umarak güçlüklere göğüs gerip, 

namazda kararlılık gösterirler; kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli-açık 

baĢkaları için harcarlar, kötülüğü iyilikle savarlar.  ĠĢte, ahirette eriĢilecek olan 

nihaî huzur böylelerine özgüdür. 

26.Âyet: Rızkı dilediğine bolca, dilediğine sınırlı ölçüde veren Allah'tır. Hal 

böyleyken, bol rızık verilenler dünya hayatıyla sevinirler; oysa ahiret hayatı yanında 

dünya hayatı yalnızca geçici bir doyumdan, bir avuntudan ibarettir. 

Yorumu: 

Müfessirlere göre bu ayet, Allah, tevhit ve peygamberliğin kabulü hakkındaki 

sözlerini bozanların bu dünyada lanetlenmiĢ olduğu, ahrette ise azap göreceği 

hükmünü verince,  bazı kimseler Ģöyle dediler: “ġayet o kimseler Allah'ın düĢmanları 
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olsalardı, Allah, onlar için nimet ve lezzet kapılarını açmazdı.” Allah, bu ayetle, 

böyle diyenlere cevap verdi. 

Allah Teâlâ bazı insanların rızıklarını geniĢletir bazılarınkini daraltır bunun 

imanla küfürle bir alakası yoktur. KiĢi inkâr eder rızkı geniĢ olur, Müslüman olur 

rızkı dar olur.  Bu dünya imtihan yeridir.
141

 

99/65 Talak 

3.Âyet:Ve ona bütün beklentilerin ötesinde  bir rızık verir. Allah'a güvenen 

herkese O tek baĢına yeter. Gerçek Ģu ki, Allah, irade ettiği iĢi sonucuna ulaĢtırır ve 

Allah her Ģey için bir vade ve ölçü belirlemiĢtir. 

7.Âyet:Bütün bu durumlarda, geniĢ imkânlara sahip olan kiĢi, geniĢliği ile 

uyumlu olarak harcasın; rızık imkânları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine 

verdiğine uygun Ģekilde harcasın: Allah hiç kimseye kendi verdiğinden daha fazlasını 

yüklemez ve mümkündür ki Allah sıkıntıdan sonra rahatlık verecektir. 

11.Âyet: Allah'ın apaçık mesajlarını size aktaran bir elçi göndermiĢtir ki 

iman edip doğru ve yararlı iĢler yapanları zifiri karanlıktan aydınlığa çıkarabilsin. 

Kim Allah'a inanıp doğru ve yararlı iĢler yaparsa, Allah onu içinden ırmaklar akan 

sonsuza kadar kalacakları bahçelere koyacaktır: Allah, böylece ona en güzel rızkı 

vermiĢ olacaktır! 

102/24 Nur 

26.Âyet:Kural olarak, yozlaĢmıĢ kadınlar yozlaĢmıĢ erkeklere; yozlaĢmıĢ 

erkekler de yozlaĢmıĢ kadınlara yaraĢır. Tıpkı lekesiz kadınların lekesiz erkeklere; 

lekesiz erkeklerin de lekesiz kadınlara yakıĢtığı gibi. Allah, bu sonrakilerin, 
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haklarında çıkarılan kötü söylentilerin hepsinden masum ve uzak olduklarını 

bildiğine göre,  günahlarından ötürü bağıĢlanma ve büyük/üstün bir rızık onların 

hakkıdır! 

38.Âyet: Ve ancak böyleleri Allah'ın kendilerini yapıp-ettiklerinin en iyisi, en 

güzeliyle ödüllendireceğini ve onlara, lütuf ve cömertliğinden, hak ettiklerinden de 

fazlasını vereceğini umabilirler; çünkü dilediğine hesapsız rızık bahĢeden yalnızca 

Allah'tır. 

22/103Hac 

27-28.Âyet:Bunun içindir ki, ey Muhammed, bütün insanları hacca çağır: 

yaya olarak ve hızlı yürüyen her türlü binek üstünde, dünyanın en uzak köĢelerinden 

sana gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı yararları görsünler. Kurban için 

belirlenen günlerde, bu amaçla O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar 

üzerine Allah'ın ismini ansınlar ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki 

yoksulu da doyurun.  

Yorumu: 

Bu hayvanlar deve, sığır, keçi, koyun cinsleridir. Kurban belli günlerdedir. 

Bu günler de teĢrik günleridir.
142

 

34.Âyet: Bunun gibi, Bize inanan her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk 

eylemi olarak öngördük ki, bu amaçla,  kendilerine rızık olarak sağladığımız 

hayvanları keserken Allah'ın ismini ansınlar. Ve her zaman akıllarında tutsunlar ki: 

Sizin tanrınız Tek bir Tanrı'dır; öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O'na teslim edin. 
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Ve sen de ey Peygamber, tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri Allah'ın 

hoĢnutluğuyla müjdele. 

Yorumu: 

Allah, insanlara rızık olarak verdiği Ģeylerden kurban etmelerini ve kurbanın 

kendi adına olması için adının anılmasını istedi. Çünkü o hayvanları insanlara rızık 

olarak veren O dur.
143

 

35.Âyet:Onlar ki, ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri saygı ve sakınmayla 

titrer; onlar ki baĢlarına gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs gererler; salâtta 

devamlı ve duyarlıdırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan baĢkalarına da harcarlar.  

50.Âyet: Ve bilin ki, imana eriĢip dürüst ve erdemli davranıĢlar ortaya 

koyanları bağıĢlanma ve çok üstün, çok büyük bir rızık beklemektedir. 

58.Âyet:Öte yandan, zulüm diyarını terk eden ve Allah yolunda kavgaya 

giriĢip ölen ya da öldürülen kimselere gelince: muhakkak ki, Allah onları öte 

dünyada güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır; çünkü rızık verenlerin en iyisi, Ģüphesiz 

Allah'tır. 

104/63 Münafikun 

10.Âyet:Birinize ölüm yaklaĢtığı ve “Ey Rabbim! Bana bir mühlet tanısan da 

karĢılıksız yardımda bulunup iyiler arasına girsem!” diye yalvaracağı zaman gelip 

çatmadan önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. 

112/5 Maide 

88.Âyet:O halde, Allah'ın rızık olarak size bağıĢladığı meĢru güzelliklerden 

yararlanın ve iman ettiğiniz Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 
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Yorumu: 

Bu âyette geçen “el-ekl” )ًاألو( "yemek" kelimesini müfessirler: Yiyerek, 

içerek, binerek veya baĢka bir Ģekilde faydalanmayı ifade eder Ģeklinde 

açıklamıĢlardır. “ El-ekl” )ًاألو( "yemek" kelimesinin  burada özellikle anılmasının 

sebebi, insanın en büyük faydalanmasının yemekle gerçekleĢmesidir.
144

 

Bu âyette, et vb. leziz yemekleri züht amaçlı olarak kendilerine 

yasaklayanların bu yaptıklarının batıl olduğuna dair iĢaret vardır. Bu ayet bunları 

kiĢinin kendisine yasak kılmasını yasakladı ve onlardan faydalanmanın mubah 

olduğunu haber verdi.
145

 

114.Âyet: Ġsa, Meryem'in oğlu, “Ey Allah'ım, ey Rabbimiz!” dedi, “Gökten 

bize bir sofra gönder: o, bizim için -ilkimizden sonuncumuza kadar- sürekli 

tekrarlanan bir ziyafet ve senden bir iĢaret olacaktır. Ve bize rızkımızı ver, zira Sen 

rızık verenlerin en iyisisin!” 

1.2.1.2. a2 “M-T-A”( متع) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“M-T-A” (ِزع) fiili asıl olarak fayda, hayırda süresini uzatmaya ve 

faydalanmaya delalet eder.
146

 Sülasisi birinci
147

 ve üçüncü
148

 baptan gelir. Birinci 

baptan geldiğinde yükselme, faydalanma, geniĢleme, büyüme,
149

 gayeye ulaĢma, 
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kaliteli olma,
150

 zarif olma,
151

 uzun olma anlamlarında kullanılır. Üçüncü baptan 

geldiğinde, gösterme,
152

 götürme
153

 anlamlarına gelir. 

veّ ِزّع ,أِزع  bapları: Bir Ģeyi fayda veya sevinç türünden bir Ģeyle رّزّع

faydalandırmaya devam etmek anlamında kullanılır.
154

ّ  babı ise faydalanmayı اسزّزع

istemek anlamındadır.
155

 

“Metâun” (ِزبع) ve “mut‟atün” (ِزعخ) “temtî‟un” (رّز١ع) mastarından isimdirler. 

Gerçek mastarın yerine kullanılan isimlerdendir.  

“Metâun” faydalanma anlamındadır. Bir zaman diliminde faydalanmaktır.
156

 

Ev eĢyası, ticaret malı, araç gereçler gibi kendisinden faydalanılan, kendisi ile 

tatmine ulaĢılan her Ģeye denir.
157

 Faydalandırdığın kiĢinin faydalandığı Ģey o kiĢi 

için meta‟dır.
158

 Çoğulu “emtiatun” (اِزعخ) dür. 

“Mut‟atün”(ِزعخ)belli bir süre ile kadından faydalanmak sonra ayrılmak, av 

veya yiyecek olarak faydalanılan Ģey, ayrıldıktan sonra kadına kocasının verdiği ve 

kadının yiyecek, içecek, barınak gibi ondan yararlandığı Ģeylere denir. Çoğulu 

“müteun” (ِزع) dur.
159

 El-muta‟tü fi‟l-haccı (ّاٌذج ّفٝ  Hac ibadetine umreyi:(اٌّزعخ

eklemektir.
160
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Bütün bu faydalanmaların temel özelliği, geçici olmaları ve dünyada son 

bulmalarıdır.
161

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar  

Bu kelime Kur‟an‟da “temtîun” (رّز١ع), “metâun” (ِزبع), ”istimtâun” (اسزّزبع) 

ve “temettu‟un” (رّزع) Ģekillerinde geçmiĢtir. Manaları tek bir asla döner o da 

faydalanmadır.
162

 

Bu kökten kelimeler 68 yerde geçmiĢtir. Bunlardan 25 tanesi Medenî 

sûrelerdegeçmektedir.   

Terim Anlamı: 

Fıkıh ıstılahı olarak dört anlamda kullanılmaktadır: 

1- Hac müt‟ası: Hac ibadetine umreyi eklemektir.
163

 

2- Müt'a nikahı: Belirli bir süreye kadar nikâhlanmaktır. 

3- BoĢanan kadınların müt‟ası: BoĢanma veya evliliğin feshinden sonra 

kocanın, kadına verdiği elbise ve benzeri hediyeye denir.
164

 

4- Bazı bölgelerde adet olduğu üzere kadının kendi malından kocasını 

yararlandırmasıdır.
165
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“M-T-A”( متع) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

36.Âyet:Ama ġeytan orada ikisini de yoldan çıkardı ve böylece sahip 

oldukları konumu yitirmelerine sebep oldu. Bu yüzden Biz: “Buradan çıkıp gidin, 

bundan sonra birbirinize düĢman olarak yaĢayın ve yeryüzünü bir müddet için 

mesken edinip orada geçiminizi sağlayın!” dedik. 

Yorumu: 

Âyette geçen ilâ hîn (ٓاٌّٝد١) ibaresine müfessirler: Hayat, ölüme ulaĢmak, 

kıyamet saatine kadar, dünyanın sonuna kadar, belirli bir süreye kadar gibi anlamlar 

vermiĢlerdir.
166

 

Met‟âun (ِزبع) kelimesini ise Taberi Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

Kendisinden faydalanılan her Ģeye bu isim verilir. Bir Ģeyigiyinen, mekan 

edinen, lezzet alan kiĢi ondan faydalanmıĢtır. Allah, her bir canlının hayatını onun 

faydalandığı bir “met‟â” kıldı. Dünya da insanın onda beslenmesi, üzerinde 

yaĢaması, lezzetlenmesi, oradaki meyve ve gıdalardan yemesi nedeniyle yaĢadığı 

sürece insan için bir “met‟â”dır. Bu isim, dünyanın Ġnsanın ölümünden sonra bedeni 

için bir kap olması, cisminin kaldığı bir durak olması anlamlarını da içerir.
167

 

Met‟âun ilâ hîn (....ِٓزبعّاٌّٝد١  ) ibaresine de bazı müfessirlerce "Allah, onları 

dünyada kaldıkları süre içinde ölüm vaktine kadar rızıklandırdığı Ģeyle 

faydalandırır."
168

 Ģeklinde anlam verilmiĢtir. 
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EĢler bir birinden geçici olarak faydalandığı için belli bir süre ile 

sınırlandırılmıĢ nikaha da bu kelime ile aynı köke sahip olan “mut‟a” ismi 

verilmiĢtir.
169

 

126.Âyet:Ve Ġbrahim “Ey Rabbim!” diye yalvardı, “Burayı emin bir bölge 

yap ve halkından Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenlere bereketli rızıklar 

bağıĢla.” Allah: “Her kim hakikati inkâr ederse, onun kısa bir süre zevk içinde 

yaĢamasına izin veririm ama sonunda onu ateĢin azabına sürerim; ne kötü bir 

duraktır o!” diye cevap verdi. 

Yorumu: 

Bu âyette inkar edenlerin dünyadan geçici olarak faydalanacaklarına sonra 

azapla karĢılaĢacaklarına
170

 inanan insanların ise hem bu dünyada hem de ölümden 

sonra Allah'ın nimetlerinden faydalanmaya devam edeceklerine iĢaret vardır.
171

 

196.Âyet:Haccı ve Umreyi Allah için ifa edin; fakat yapmaktan alıkonursanız 

gücünüzün yeteceği bir kurban kesin ve kurban kesilinceye kadar baĢlarınızı traĢ 

etmeyin. Ama içinizden hasta olan yahut baĢında rahatsızlık olan kimse, oruç tutarak 

veya sadaka vererek veya baĢka türlü bir ibadet ile vaktinden önce tıraĢ olma özrünü 

karĢılayacak bir Ģey yapmalıdır. Sağlıklı ve emniyette olduğunuzda, hac vaktinden 

önce umre yapan, gücünün elverdiği türden bir kurban kessin; ama kurbana gücü 

yetmeyen, hac sırasında üç gün ve döndükten sonra yedi gün, yani tam on gün oruç 

tutsun. Bütün bunlar, Mescid-i Harâm civarında yaĢamayanlar içindir. Allah'a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah karĢılık vermede Ģiddetlidir.  
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Yorumu: 

Hacc-ı temettü‟: Hac aylarında Mekke‟ye gelmek, ihrama girip umre yapmak, 

sonra da hac günlerine kadar ihramdan çıkıp Mekke‟de ikamet etmektir. Umre ile 

haç arasında ihram yasaklarından faydalanıldığı için bu ismi almıĢtır.
172

 

236.Âyet:Henüz dokunmadığınız veya mehir tespit etmediğiniz kadınları 

boĢamanızda bir günah yoktur; ancak böyle bir durumda bile onlar için gerekli 

tedarikleri yapın; imkânları çok olan kendi gücüne, dar olan da yine kendi gücüne 

göre adil Ģekilde bir tedarikte bulunsun: bu, güzel davranan herkesin üzerinde bir 

yükümlülüktür. 

Yorumu: 

 Müfessirlere göre, bu âyette bahsedilen kiĢi, eĢiyle iliĢkiye girmemiĢ, mehri 

de belirlenmemiĢ durumda iken eĢinden ayrılmak isteyen kiĢidir. Bu durumdaki 

bayan için mehir yoktur. Bu kadını, kocasının faydalandıracağı Ģeyin belirli bir 

miktarı ve belirli bir vakti yoktur ama vaciptir.
173

 

Ne verileceği konusunda farklı görüĢler vardır. Hizmetçiden tut da giyecek 

bir elbise dahi olabilir.
174

 Kadın veya koca ihtilaf ederlerse verilecek Ģey kadının 

mehr-i mislinin yarısıdır.
175

 

240.Âyet:Eğer içinizden biri ölür ve arkasında kadınlar bırakırsa, dul 

eĢlerine, ölmüĢ kocalarının evini terk etmeksizin bir yıllık geçimlerini vasiyet 

etsinler. Ama eğer kendi arzularıyla ayrılırlarsa kendileri hakkındaki meĢru 

tasarruflarından dolayı onlara bir günah yoktur. Ve Allah kudret ve hikmet sahibidir. 
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Yorumu: 

Müfessirlere göre bu âyette geçen“Metâ‟an” (ِزبعب): ölmüĢ kimsenin eĢi için 

yapılan harcamadır. Miras ayeti inmeden önce bu durumdaki kadınının evlenmediği 

takdirde bir yıl boyunca yemesi, içmesi ve giyinmesi kocası üzerine idi.
176

 Bazıları 

da dediler ki bu ayet vasiyet ayetiyle indi. EĢin vasiyeti bir yıl ile sınırlıdır. Nafakası, 

giyimi, barındırılması yani iskanı da aynıdır.
177

 

Bu bir yıllık süre, 4 ay 10 gün ile nesh olunmuĢtur. Miras ayetiyle de nafakası 

ve iskanı nesh olunmuĢtur. “Varis için mirasçılar razı olmaz ise vasiyet yoktur.”
178

 

241.Âyet:Ve boĢanmıĢ kadınlar da güzel bir Ģekilde geçimlerini sağlama 

hakkına sahip olacaklardır: Bu, Allah'a karĢı sorumluluk bilinci duyan herkes için 

bir görevdir. 

Yorumu: 

Âyette geçen metâ‟un bi‟l-ma‟ruf " (ّثبٌّعشٚف  ifadesi, kocanın ayrıldığı )ِزبع

eĢini malı gücü oranında faydalandırmasıdır. Koca bu faydalandırma için zorlanamaz 

çünkü boĢanmıĢ kadının alacağı tam bir mehri vardır.
179

 Her bir boĢanmıĢ için 

zikretmesinin sebebi ise metâ‟ kendisinden faydalanılan her bir Ģeye denildiği için 

mehri bilinen kadının metâ‟sı mehridir.
180

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

14.Âyet:Kadınlar, çocuklara, altın ve gümüĢ cinsinden birikmiĢ hazinelere, 

soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevî zevkler insanoğlu için çekici 
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kılınmıĢtır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en güzeli 

Allah katında olanıdır. 

Yorumu: 

Âyet, yedi Ģeyi - kadın, erkek çocuğu, altın, gümüĢ, at, hayvanlar ve ekinler- 

saydıktan sonra dedi ki: "Bunlar dünya metâ‟ıdır." Dünya da kendisinden 

faydalanmak için yaratılmıĢtır. Bunlardan faydalanmanın farklı boyutları vardır. Bu 

boyutları Razi aĢağıdaki Ģekilde sıralamıĢ ve değerlendirmiĢtir; 

1- Kendisine meta verilen insanın, bu metadan tek baĢına istifade etmesi 

olup bu Ģekildeki istifade kınanmıĢtır. 

2- Ġnsanın ihtiyacı olduğu halde, elindeki metâ‟dan istifade etmemesi olup 

bu da kınanmıĢtır. 

3- Ġnsanın elindeki meta'ı, kendisini âhiret menfaatlerine ulaĢtırmayacak 

Ģekilde, mubah yollarla kullanmasıdır ki, bu ne övülmüĢ, ne de 

kınanmıĢtır. 

4- Ġnsanın elindeki metâ‟dan, kendisini âhiretin güzellik ve faydalarına 

ulaĢtıracak bir biçimde istifade etmesidir. Bu ise, övülmüĢ olan istifade 

Ģeklidir.
181

 

Bu sayılanlardan altın ve gümüĢ, tüccarları; niĢan vurulmuĢ atlar, devlet 

yetkililerini; hayvanlar göçebeleri; ekinler ise çiftçileri olmak üzere buradaki 

mallardan her biri bir farklı sınıfı temsil etmektedir. Çünkü her bir sınıfın imtihanı 

geçimliğini kazandığı Ģeydendir. Bunlar dünyada kendisinden faydalanılan sonra da 
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yok olup gidecek Ģeylerdir.
182

 

185.Âyet:Her can ölümü tadacaktır: Böylece Kıyamet Günü yapıp 

ettiklerinizin karĢılığı size tam olarak ödenecektir; orada ateĢten uzaklaĢtırılıp 

cennete sokulacak olanlar, gerçek bir zafer kazanmıĢ olacaklardır: Zira bu dünya 

hayatına düĢkünlük, kendi kendini aldatma zevkinden baĢka bir Ģey değildir. 

Yorumu: 

Âyette geçen "metâ‟" kelimesine müfessirlerce Ģu anlamlar verilmiĢtir: 

a) Çobanın azığı gibidir. Çobanın azığı genellikle bir avuç hurma, biraz un ve 

bunun üzerine içeceği bir içecekten oluĢur.
183

 

b) Balta, tencere, kaĢık vb. gibi bir müddet kullanıldıktan sonra yok olup 

giden Ģeylere denir. YeĢil bitkiye benzer bir süre sonra sararıp kurur.   

Âyette geçen "ğarur" (غشٚس) kelimesi  için müfessirlerin yaptığı açıklamaları 

Ģu Ģekilde gruplandırabiliriz: 

a) Aldatmadır, bu kelimenin bulunduğu bağlamda ne az ne de çok 

kelimelerini kullanmak doğru olur.
184

 

b) Yalancı vaatlerle insanı aldatan Ģeytanın ismidir. DıĢı yeterince güzel olup 

içi tiksindirici ve bilinmeyen Ģeye denir. Bundan dolayıdır ki dıĢı bilinip içi 

bilinmeyen Ģeyin satıĢına “beyu‟l-ğarur” (ث١عّاٌغشٚس ) demiĢlerdir.
185

 

Bu açıklamalar ıĢığında, âyette dünya, müĢterinin alıncaya kadar kendisiyle 

aldatıldığı sonra bozukluğu ve çürüklüğü ortaya çıkan mala benzetilmiĢtir. Bu 
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dünyayı ahrete tercih edenler için durum böyledir. Onunla ahireti gözetenlere gelince 

ne güzel bir faydalanma aygıtıdır.
186

 

197.Âyet:O, gelip geçici bir tatminden ibarettir, ama sonunda varacakları 

yer cehennemdir, o, ne kötü bir meskendir! 

Yorumu: 

Razi'ye göre ayetin nüzul sebebi, inanan insanlardan bazılarının "müĢrikleri 

mal mülk içinde görüyoruz biz ise açlıktan, kıtlıktan helak olduk." Ģeklinde 

konuĢmalarıdır.
187

 

90/33Ahzap 

16.Ayer: De ki: “Tabii bir ölümle ölmekten yahut savaĢta öldürülmekten 

kaçıyorsanız, kaçmak size bir fayda vermez; çünkü baĢarsanız bile hayatın zevkini 

ancak çok kısa bir süre tadarsınız!” 

28.Âyet:Ey peygamber! EĢlerine söyle: “Eğer siz yalnız bu dünya hayatını ve 

onun cazibesini istiyorsanız, gelin size istediğinizi vereyim ve sonra da sizi uygun bir 

Ģekilde salayım. 

49.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Mümin kadınlarla evlenir ve fakat 

onlara dokunmadan boĢarsanız, onlar adına bir iddet dönemi hesaplamaya ve 

onlardan bunu beklemeye hakkınız yoktur; o halde hemen ihtiyaçlarını karĢılayın ve 

en güzel Ģekilde bırakın. 

53.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ġzin verilmedikçe Peygamber'in evlerine 

girmeyin ve yemek için davet edildiğiniz zaman erkenden gidip hazırlanmasını 
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beklemeye kalkıĢmayın: çağrıldığınızda en uygun zamanda girin; yemeği yiyince 

hemen ayrılın, lafa dalmayın: bu durum Peygamberi üzebilir, ama sizden gitmenizi 

istemeye de çekinebilir: fakat Allah doğruyu size öğretmekten çekinmez. 

Peygamber'in eĢlerine gelince, onlardan bir Ģey isteyeceğiniz vakit perde arkasından 

isteyin: bu hem sizin kalplerinizin, hem de onlarınkinin temizliğini pekiĢtirir. Ayrıca 

sizin Allah'ın Elçisi'ni üzmeniz ve o'nun vefatından sonra eĢlerini nikâhlamanız caiz 

değildir: doğrusu bu, Allah nazarında büyük bir günahtır. 

92/4Nisa 

24.Âyet:MeĢru Ģekilde nikâh yoluyla sahip olduklarınız dıĢında bütün evli 

kadınlar size haramdır. Bu, üzerinize farz olan Allah'ın buyruğudur. Bunların 

dıĢında kalan bütün kadınlar, kendilerine mal varlığınızdan bir kısmını vermeniz ve 

gayrimeĢru bir iliĢki ile değil de evlilik bağı yoluyla meĢru bir Ģekilde almak kaydıyla 

size helaldir. Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri mehirlerini 

verin; ama bu meĢru yükümlülük üzerinde anlaĢtıktan sonra baĢka bir Ģey üzerinde 

serbestçe anlaĢmanızda sizin için bir sakınca yoktur. ġüphesiz Allah her Ģeyi 

bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Burada “el-istimtâ” (االسزّزبع) kelimesine müfessirler iki anlam vermiĢtir: 

1- Nikâh anlamındadır.
188

 Nikâhla kadın erkekten erkekte kadından 

faydalanır.
189

 

2- Faydalanmak anlamındadır. Kendisiyle faydalandığın her bir Ģeye “metâ” 

denir.  KiĢi çocuğundan fayda gördüğünde "çocuğundan fayda gördü" anlamında 
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ّثٌٛذٖ) ّاٌشجً  "denilir. KiĢi genç iken ölürse "gençliğinden fayda görmedi (اسزّزع

anlamında(ٌُّٗرّزعّثشجبث), denilir. 

Âyette geçen "ücretler" tabiri ise mehirler anlamındadır. Allah Teâlâ bir diğer 

âyette de, "Sizin onları nikâhla almanızda, ücretlerini verdiğiniz takdirde, üzerinize 

bir günah yoktur" 
190

 buyurmuĢtur. Allah Teâlâ mehri, "ücret" diye ifâde etmiĢtir. 

Çünkü bu, nikâhtan elde edilen menfaatlerin bedelidir. Bu, maddî Ģeylerin bedeli 

değildir. Nitekim evin ve hayvanın sağladığı menfaatlerin bedeli de, "ücret" diye 

adlandırılır.
191

 

77.Âyet:Kendilerine “Ellerinizi çekin, namazlarınızda dikkatli ve daim olun, 

arındırıcı malî yükümlülüğünüzü yerine getirin!” denilenlerden haberdar değil 

misin? Ama onlara Allah yolunda savaĢmaları emredilir edilmez, bazısı, Allah'tan 

korkması gerektiği gibi -hatta daha da büyük bir korkuyla- insanlardan korkmaya 

baĢlar ve “Ey Rabbimiz! Neden bize savaĢmayı emrettin? KeĢke bize biraz mühlet 

verseydin!” derler. De ki: “Bu dünyanın keyfi ve rahatlığı çok kısa ömürlüdür ama 

ahiret, Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde olanlar için en iyisidir, çünkü hiç 

biriniz, kıl kadar haksızlığa uğramayacaksınız. 

102.Âyet: O halde sen müminler arasında iken onlara namazda imamlık 

yapacaksan, yalnızca bir bölümünün, silahlarını kuĢanmıĢ olarak seninle namaza 

durmalarına izin ver. Onlar namazlarını bitirdikten sonra, namazlarını eda etmemiĢ 

olan diğer grubun her türlü tehlikeye karĢı hazır vaziyette ve silahlarını kuĢanmıĢ 

olarak gelip seninle namaza durmaları sırasında size koruyuculuk yapsınlar; çünkü 

hakikati inkara ĢartlanmıĢ olanlar sizin silahlarınızı ve teçhizatınızı unutup 

                                                      
190

 91/60 Mümtehine10 
191

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 40  
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bırakmanızı isterler ki ani bir baskınla üzerinize saldırabilsinler. Fakat yağmurdan 

dolayı sıkıntıya düĢerseniz yahut hasta iseniz namaz kılarken silahlarınızı 

bırakmanızda bir mahzur yoktur; ama tehlikeye karĢı daima hazırlıklı olun. Allah, 

Ģüphesiz, hakikati inkâr edenler için alçaltıcı bir azap hazırlamıĢtır. 

94/57Hadid 

20.Âyet: Bilin ki ey insanlar, bu dünya hayatı, sadece bir oyundan, geçici bir 

eğlence ve güzel bir gösteriden, birbirinizle büyüklük yarıĢına giriĢmenizden ve daha 

çok servet ve çocuk sahibi olma hırsınızdan ibarettir. Bu dünyanın durumu, hayat 

getiren yağmurun hikâyesine benzer: yağmurun yeĢerttiği bitki, toprağı ekenlere 

sevinç verir; ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün; sonunda toprak 

haline gelir. Ama öteki dünyada insanın durumu ile ilgili ebedî hakikat açıkça ortaya 

çıkacaktır: ya Ģiddetli azap yahut Allah‟ın bağıĢlayıcılığı ve hoĢnutluğu; çünkü bu 

dünya hayatı, kendini kandırmanın zevkin(i tatmak)tan baĢka bir Ģey değildir. 

95/47Muhammed 

12.Âyet: Gerçek Ģu ki, Allah, iman edip yararlı ve doğru iĢler yapanları 

içinden ırmakların geçtiği bahçelere koyacaktır; hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlar 

ise, bu dünyadaki hayatlarından zevk alıp hayvanlar gibi yiyip içseler de öteki 

dünyada yerleri ateĢ olacaktır. 

Yorumu: 

Ġnkar edenlerin, Allah'ın kendisinin birliğini ve elçisinin doğruluğunu 

destekleyici olarak koymuĢ olduğu delillere itibar etmeksizin dünyadan yiyip içiyor 
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olmaları dört ayaklı hayvanların yemeleri içmelerine benzetilmiĢtir. Çünkü bu 

hayvanlar baĢka Ģeylere değil ancak doymalarına önem verirler.
192

 

96/13 Ra‟d 

17.Âyet:O gökten su indirdiğinde ve kurumuĢ nehir yataklarından her biri 

kendi hacimlerine göre dolup taĢtıklarında,  akıntı yüzeydeki çerçöpü, tortuyu alır 

götürür; bu, tıpkı süs eĢyası ya da alet yapmak için ateĢte eritilen madenlerin, 

yüzeyinde açığa çıkan köpüklü tortudan arındırılması gibidir. Hak ile bâtılı Allah 

iĢte böyle bir benzetmeyle gözönüne koyuyor: çünkü gerçekten de, tortuysa, çerçöpse 

sözkonusu olan, bu, bütün köpüksü Ģeyler gibi akar gider; ama insanlara yararlı 

olan Ģeye gelince, o her zaman olduğu yerde, sapasağlam ayakta kalır. Allah iĢte 

böyle benzetmelerle ortaya koyuyor. 

26.Âyet:Rızkı dilediğine bolca, dilediğine sınırlı ölçüde veren Allah'tır. Hal 

böyleyken, bol rızık verilenler dünya hayatıyla sevinirler; oysa ahiret hayatı yanında 

dünya hayatı yalnızca geçici bir doyumdan, bir avuntudan ibarettir. 

Yorumu: 

Raziye göre bu ayetin nüzül sebebi: 

Allah, tevhid ve peygamberliğin kabulü hakkındaki sözlerini bozanların bu 

dünyada lanetlenmiĢ olduğu, ahrette ise azap göreceği hükmünü verince Ģöyle 

denildi: “ġayet o kimseler Allah Teâlâ‟nın düĢmanları olsalardı, Allah Teâlâ onlar 

için nimet ve lezzet kapılarını açmazdı.”
193
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 et-Taberî, a.g.e, c. 22, s. 164 
193

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 19, s. 38; Kurtubi, a.g.e, c. 9, s. 314 
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102/24 Nur 

29.Âyet:Öte yandan, içinde oturulmayan ama kamusal amaçlarla kullanılan 

evlere girmenizde bir sakınca yoktur; fakat yine de aklınızdan çıkarmayın ki, Allah, 

açıkça yaptıklarınızı da, gizlediklerinizi de bütünüyle bilmektedir. 

112/5 Maide 

96.Âyet:Sularda yapılan her türlü avlanma ve denizin hem yerleĢik olan 

sizler hem de gezginler için rızık olarak su yüzüne çıkardıkları sizin için meĢrudur; 

ama hacda iken karada avlanmanız size yasaklanmıĢtır. Ve hepinizin varıp 

toplanacağı Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 

113/9 Tevbe 

38.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Size ne oldu ki, “Allah yolunda savaĢa çıkın” 

diye çağrıldığınız zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Sonraki hayatın iyiliklerini 

gözden çıkarıp bu dünyadaki hayatın rahatlıklarıyla mı kendinize doyum sağlama 

peĢindesiniz? Fakat bu dünyadaki hayatın verdiği haz ve doyum sonraki hayatın 

vereceği yanında değersiz bir Ģeyden baĢka nedir ki! 

Yorumu: 

Mükatil'e göre bu ayet, Hz. Peygamber, inananlardan sıcaklıkların fazla 

olduğu günlerde Tebük seferine katılmalarını istediğinde indi.
194

 

69.Âyet:Onlara de ki: “sizler de sizden önce yaĢayıp gitmiĢ münafık kimseler 

gibisiniz. Onlar kuvvetçe sizden daha güçlü, servetçe daha zengin ve sayıca daha 

kalabalıktılar; onlar bu dünyadan kendi paylarını aldılar; tıpkı sizden öncekilerin 

kendi paylarını aldıkları gibi siz de kendi payınızı alıp yararlandınız. Ve iĢte siz de, 

                                                      
194

 Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 47 
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tıpkı onlar gibi, çürük ve asılsız dâvâlara dalıp gittiniz. Yapıp-ettikleri bu dünya 

hayatında da öte dünyada da boĢa gitmiĢ olanlar,geçmiĢte de, gelecekte de iĢte bu 

tür kimselerdir ve iĢte böyleleridir, kaybedenler!” 

1.2.1.3. a3- „K-S-B‟ (كسة ), KELĠMESĠ 

Anlamı 

„K-S-B‟ (وست ), fiili ikinci baptan gelir. Rızk talep etmek,
195

 isabet etmek, 

istemek
196

, muamelede bulunmak, gayret göstermek anlamlarına gelir.  

“Tekessebe” (ت)رىس , kazanmayı üstlendi anlamında kullanılır. 
197

 

“El-Kesbü” (اٌىست): KiĢinin, kendisinden fayda veya haz elde edilen bir Ģeyi 

araĢtırması ve istemesidir. Mal kazanma buna bir örnektir. KiĢinin kendisi veya 

baĢkası için fayda veya haz araĢtırması durumlarını ifade etmek için kullanılabilir.
198

 

Fayda veya hazzı bulmak Ģart değildir. Bir güç sarf etmek demektir. Diğer bir ifade 

ile çalıĢmak, çaba harcamak anlamına gelir.
199

 ġayet baĢkası için yapılırsa iki meful 

alır.  

“Ġktisab” )اوزسبة( ise yalnız kiĢin kendisi için fayda veya haz elde etmesi için 

gayret göstermesinde kullanılır. Her “Ġktisab”  “kesb”tir fakat her “kesb” “iktisab” 

değildir.
200
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 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 5, s. 315; Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, 

Tehzibü‟l-Luga, Ġhyâu't-Turasu'l-Arabî, Beyrut, 2001, „k-s-b‟ (وست ) maddesi  
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 Ġbni Fâris, a.g.e, „k-s-b‟ (وست ) maddesi  
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 Ġbn Manzur, a.g.e, „k-s-b‟ (وست ) maddesi 
198

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 430 
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 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur‟an Dili, Azim Dağıtım, Ġstanbul, 1992, c. 2, s. 274. 
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Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar: 

Bu fiil, Kur‟an‟ı Kerim‟de hem olumlu güzel Ģeyler için
201

 hem de olumsuz 

kötü Ģeyler için
202

 kullanılmıĢtır.
203

 Ayrıca kalbin bir azmi,
204

ticarette mal 

kazanma,
205

 sa‟y ve amel
206

 anlamlarında geçmektedir.
207

 

Bu kökten türemiĢ olarak Kur‟an‟da 67 kelime geçmektedir. Bunlardan 62 

tanesi “kesb” kökünden 5 tanesi ise “iktisâb” kökünden gelmektedir. Bu 

kelimelerden 38 tanesi Mekkî sûrelerde 29 tanesi Medenî sûrelerdegeçmektedir. 

“iktisâb”tan gelenlerin hepsi, “kesb”den gelenlerin 24 tanesi medenîdir. 

Terim Anlamı 

Kelam ilminde bir ıstılah olan “kesb” daha çok kulun fiil ve amelinin 

yaratılıĢı konusunda farklı görüĢlerin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmiĢtir: 

Maturidi ekolüne göre “kesb” insan için bir sıfattır. Onun irade ve kudretine 

bağlıdır. Allah Teâlâ‟nın yarattığı fiili insan iradesini kullanarak kesbeder. 

Dolayısıyla insanın fiili yaratma değil kesb olarak isimlendirilir. Yaratma Allah‟a ait 

olup araçsız olur. Kesb ise kula ait olmakla araç ve aletle meydana gelmektedir. 

EĢ‟arilere göre, iktisab hareketi insanda meydana gelen zorunlu hareket 

gibidir. Allah fiili yarattığı gibi iktisabı da yaratır. Ġnsanın görevi sadece iktisab 

etmektir.
208
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202

 55/6Enam70 
203
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„K-S-B‟ (كسة) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

79.Âyet:O halde, yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahî kelâmdan 

olduğunu iddia ettikleri hususları kaydettikten sonra, az bir kazanç elde etmek için, 

“Bu Allah'tandır!” derler. Böyle diyerek kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü 

yazıklar olsun onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun 

böylelerine!  

Yorumu: 

Müfessirlere göre, bir takım Yahudi bilginleri, Hz. Muhammed hakkında 

Tevratta bulunan özellikleri silip onda bulunan özellikler dıĢında özellik yazıyorlar. 

Bu uydurdukları özelliklere bunlar Allah‟ın bildirdiği özellikler diyorlar ve cahil 

kesime Allah‟tan gelmiĢ gibi öğretiyorlardı. Bütün bunları onların yıllık ürünlerinden 

aldıkları az bir dünyalık için yapıyorlardı. Hz. Muhammed‟in gerçek özelliklerinin 

bilinmesi durumunda halkın ona iman edeceğinden ve iman etmeleri durumunda da 

bu kazançlarının ellerinden gitmesinden korkuyorlardı.
209

 

Bu âyette, karĢılıklı rıza ile de olsa batıl yolla malın elde edilmesi 

yasaklanmıĢtır. Çünkü  Yahudilerin cahilleri mallarını severek rıza ile 

veriyorlardı.Âyette  bunun yasak olduğuna vurgu yapıldı.
210

 

 “Kesb” kelimesi, helal için de  haram için de kullanılır. 
211
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 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 59 
210
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81.Âyet:Evet! ĠĢte böylesine büyük bir kötülük iĢleyen ve bunun günahıyla 

çepeçevre kuĢatılan kimseler var ya, içinde kalmak üzere ateĢe mahkûm olanlar iĢte 

böyleleridir! 

134.Âyet:ġimdi o toplumlar geçip gittiler; onların kazandıkları kendilerine 

yazılacak, sizin kazandıklarınız ise size ve siz, onların yaptıklarından ötürü 

yargılanacak değilsiniz. 

141.Âyet:“ġimdi o toplumlar gelip geçtiler; onların kazandıkları onlara 

yazılacak, sizin kazandıklarınız ise size. Ve siz onların yaptıklarından ötürü 

yargılanacak değilsiniz.” 

202.Âyet:ĠĢte bunlar, kazandıklarına karĢılık mutluluktan nasip alacak 

olanlardır. Ve Allah hesabı çok çabuk görendir. 

226.Âyet:EĢlerine yaklaĢmayacaklarına dair yemin edenler için dört ay 

bekleme süresi vardır; Ģayet yeminlerinden dönerlerse, unutmayın ki Allah çok 

affedicidir, rahmet kaynağıdır. 

264.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Servetini gösteriĢ ve övgü için 

harcayan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan kiĢinin yaptığı gibi, iyiliğinizi baĢa 

kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek yardımlarınızı değersiz hale 

sokmayın: Onun hali, üzerinde biraz toprak bulunan yumuĢak bir kayanın hali 

gibidir, bir sağanak vurunca onu sert ve çıplak bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları 

hayırlı iĢlerinden hiçbir kazançları olmaz: zira Allah, hakikati reddeden bir toplumu 

hidayete erdirmez. 

267.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Kazandığınız güzel Ģeylerden ve 

topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden baĢkaları için harcayın; ama harcamak 
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için, size verildiğinde küçümser Ģekilde bakıĢlarınızı çevirmeden kabul etmeyeceğiniz 

bayağı Ģeyleri seçmeyin. Ve bilin ki Allah kendine yeterlidir, her zaman övgüye layık 

olandır. 

Yorumu: 

بدِّبّوسجزُ...(ِّٓؽ١ج ): "Kazandığınız güzel Ģeylerden…," ifadesinde geçen "et-

tayyibât" (ؽ١جبد )  kelimesi Taberi'ye göre: “el-ciyâd” (اٌج١بد)   kalite anlamındadır. Bu 

durumda ayetin anlamı, "kazanmıĢ olduğunuz malların kalitesinden zekât 

verin,çürüğünden, gözden düĢmüĢ olanından değil" Ģeklinde olur.
212

 

Bu âyette “mukasebe”nin/kazanmanın mubah olduğuna delalet ve onda 

güzellik olduğundan haber vardır. “Mukasebe”/kazanma iki Ģekilde olur: 

1- Malların değiĢimi ve kâr etmek, 

2- Menfaatlerin değiĢimi Ģeklindedir. 

Kur‟an‟ı Kerim‟de farklı yerlerde bunların mubahlığı
213

 konusuna iĢaret 

edilmiĢtir.
214

 

“El-iktisâb” )االوزسبة( mekan açısından iki türlüdür: 

1- Yerin içerisinde yapılır: Bütün bitkisel ürünler bunun içine girer. 

2- Yerin üzerinde gayret göstererek yapılır: Ticatet, imalat, savaĢ sonunda 

elde edilen ganimetler, avlar vb. bunlara girer.
215
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213
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Ġnsanın kazandığı Ģeylerin içine ticaret malları, altın, gümüĢ, hayvanlar, ziraat 

vb. girer. Çünkü bunlar mukteseb olarak isimlendirilirler, bu nedenle bu âyette 

insanın bütün kazandıklarından zekat vermesine delalet vardır.
216

 

281.Âyet:Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin kazancının kendisine eksiksiz 

geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı Günü aklınızdan 

çıkarmayın.  

286.Âyet:“Allah hiç kimseye taĢıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: 

kiĢinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine.” “Ey 

Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama!” “Ey Rabbimiz! 

Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç 

yetiremeyeceğimiz yükleri bize taĢıtma!” “Ve günahlarımızı affet, bizi bağıĢla ve 

rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâ‟mızsın, hakikati inkâr eden topluma 

karĢı bize yardım et!” 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

25.Âyet:O halde, geleceği Ģüphesiz olan Gün'e tanıklık etmeleri için hepsini 

bir araya topladığımız, her insana yaptıklarının karĢılığının tamamen ödeneceği ve 

kimseye haksızlık yapılmayacağı zaman ne olacak onların hali? 

155.Âyet:Ġki ordunun savaĢ alanında karĢılaĢtığı gün görevlerinden 

kaçanlara gelince; ġeytan, onları bizzat kendi yaptıklarıyla tökezletti.  Ama Ģimdi, 

Allah onların günahlarını sildi. Doğrusu Allah çok affedicidir, halimdir. 

                                                      
216
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161.Âyet: Bir peygamberin hile yapması olacak Ģey değil;  çünkü kim hile 

yaparsa, herkesin yaptıklarının tam karĢılığını alacağı ve hiç kimseye haksızlık 

yapılmayacağı Kıyamet Günü'nde hilesi yüzüne vurulacaktır. 

90/33 Ahzap 

58.Âyet:Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı 

suçlayanlara gelince, onlar iftira atma suçu iĢlemiĢ ve böylece açık bir günaha 

girmiĢ olurlar. 

92/4 Nisa 

32.Âyet:O halde Allah'ın kimilerinize diğerlerinden daha fazla bağıĢladığı 

nimetlere imrenmeyin. Erkekler kendi kazançlarından bir fayda sağlarlar, kadınlar 

da kendi kazançlarından... Bu nedenle lütfünden size bahĢetmesini Allah'tan dileyin; 

Ģüphesiz Allah, her Ģeyin tam bilgisine maliktir. 

88.Âyet:Allah onları suçlarından dolayı bizzat dıĢladığı halde,  münafıklar 

hakkında nasıl mütereddit olabilirsiniz? Allah'ın sapıklık içinde bıraktığı kimseyi 

doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın sapıklık içinde bıraktıklarına 

asla bir çıkıĢ yolu bulamazsın. 

111.Âyet:Çünkü günah iĢleyen kimse, yalnız kendine zarar verir.  Ve Allah 

her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

112.Âyet:Ama kim bir hata yapar ve günah iĢler de sonra onu suçsuz bir 

kimsenin üstüne atarsa, iftira suçu ve hatta daha da iğrenç bir günah yüklenmiĢ olur. 
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96/12 Ra'd 

33.Âyet: Peki, kimdir -elbette O!- yaĢayan her varlığı,  hak ettiği Ģeye 

bakarak görüp gözeten? Yine de Allah'a ortak koĢuyorlar öyle mi? De ki: “Onlara 

istediğiniz ismi verin: sanki O'na yeryüzünde bilmediği bir Ģeyi mi haber verdiğinizi 

sanıyorsunuz? Yoksa sadece sözcüklerle mi oynuyorsunuz?” Hayır, tersine, hakkı 

inkâra ĢartlanmıĢ olanların çarpık tasavvurları kendilerine güzel gösteriliyor ve 

böylece doğru yoldan döndürülüveriyorlar ve zaten Allah'ın sapıklık içinde bıraktığı 

kimseye yol gösteren bulunmaz. 

42.Âyet: Bunlardan önce yaĢayan günahkâr toplumlar da zındıkça düzenler 

tasarladılar;  fakat en ince ve mahirane düzen, bütünüyle, herkesin neyi hak ettiğini 

bilen Allah'a aittir; nitekim inkârcılar geleceğin kime ait olduğunu yakında görüp 

öğrenecekler.  

102/24 Nur 

11.Âyet:BaĢkalarını yalan yere iffetsizlikle suçlayanlar içinizden bir 

güruhtur;  fakat siz, bu haksız suçlamaya maruz kalanlar, bunu kendiniz için kötü bir 

Ģey sanmayın; tersine bu sizin için hayırdır! Ġftiracılara gelince, onların her biri 

böyle yaparak iĢledikleri günahın yükünü taĢıyacaklardır ve onlardan bu günahın 

iĢlenmesinde baĢı çekenleri vahim bir azap beklemektedir. 

112/5 Maide 

38.Âyet: Hırsızlık eden erkeğe ve hırsızlık eden kadına gelince, iĢlemiĢ 

oldukları fiillere karĢılık, Allah'tan gelen caydırıcı bir müeyyide olarak her ikisinin 

ellerini kesin,  zira Allah kudretlidir, hikmet sahibidir. 
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113/9 Tevbe 

82.Âyet: Bundan Böyle Artık Az Gülsün Onlar, Çünkü Kazandıklarından 

Ötürü Çok Ağlayacaklar.  

95.Âyet: Ey inananlar, onlara döndüğünüzde, kendilerini rahat bırakasınız 

diye,  sizi temin etmek için Allah'a yemin edecekler. O halde, bırakın peĢlerini, çünkü 

tiksinti veren kimselerdir onlar ve yapa geldiklerinden ötürü varacakları yer 

cehennemdir onların. 

1.2.1.4. a4- „H-Y-R‟ (خار) KELĠMESĠ 

Anlamı 

„H-Y-R‟ (خبس) fiili aslen eğilme ve meyletme anlamlarına delalet 

etmektedir.
217

 Sülasisi ikinci baptan gelir, mal sahibi olmak,
218

 iyileĢmek, seçimini 

yapmak
219

 anlamlarında kullanılır. 

“Tehayyera” )رخ١ّش), iyi olanı seçmek anlamında kullanılır. “Ġstehâre” س(باسزخ ), 

ise iki Ģeyden onun için daha iyi olanını istemesi anlamındadır.
220

 

“Hayr”(خ١ش) bu fiilden türemiĢtir. Çoğulu “huyûr” (خ١ٛس) 
221

ve “hıyâr”(خ١بس) 

Ģekillerinde gelir.
222

 Üstün, seçkin
223

 anlamına gelen “hayr”, Ģerrin zıttı olup 

insanların kendisine meylettiği ve sahibine saygı duyduğu,
224

 akıl, adalet, fayda, 

                                                      
217

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-y-r” (خبس) maddesi 
218

 Ġbn Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 3, 237; Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din 

Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e.,”h-y-r” (خبس) maddesi 
219

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s.253 
220

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-y-r” (خبس) maddesi 
221

 Ġbn Manzur, a.g.e, “h-y-r” (خبس) maddesi 
222

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 11, s. 238  
223

 Ġbni Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 3, s. 237 
224

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-y-r” (خبس) maddesi  
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fazilet gibi her bir aklın kendisine rağbet ettiği Ģeye denir.
225

 Bu kelime “ehyâr” daha 

hayırlı anlamında sıfat olarak kullanıldığında efa'le(ًافع) veznindeki anlamında 

kullanıldığı için hem erkek hem de kadın için aynı kalıp kullanılır.
226

 

“Hayr” iki türlüdür: 

1- Mutlak “hayr”, bütün durumda her insan tarafından meyledilen Ģeylerdir. 

2- Birileri için “hayr” bir baĢkası için Ģer olan Ģeylerdir. Mal ise bu sınıfa 

girer.
227

 

“Muhtâr” insanın rızasıyla herhangi bir zorlama olmaksızın yapmıĢ olduğu 

iĢe denir. Hem fail/ özne hem de meful/ nesne için kullanılır.
228

 

“Hayr” kelimesi ayrıca, at, dua, iyi dilek, sıhhat, avantaj, kazanç,
229

  

karĢılıksız verilen Ģey ve hediye
230

 manalarında da kullanılmaktadır. 

Kur‟am‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Hayr” kelimesi Kur‟an‟da, mal,
231

 iman,
232

 Ġslam,
233

 en üstün,
234

 afiyet,
235

 

fayda,
236

 yiyecek
237

 ve zafer
238

 olmak üzere sekiz farklı anlamda kullanılmıĢtır. 

Kur‟an‟da bu kökten türemiĢ kelimeler 173 yerde geçmektedir. Bunlardan 90 tanesi 

Medenî sûrelerde, 83 tanesi Mekkî sûrelerde bulunmaktadır. 

                                                      
225

Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, a.g.e, c. 1, s. 628; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl 

Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 11, s. 238 
226

 Cevheri, Ġsmail b. Hammad, a.g.e, c. 2, s. 602 
227

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 167 
228

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 167 
229

 el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, ”h-y-r” (خبس) maddesi  
230

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 4, s. 302 
231

 14/100Adiyat 8 
232

 52/11Hud 31 
233

 87/2Bakara 105 
234

 51/10Yunus 109 
235

55/6 Ea‟am 17 
236

 103/22Hac 36 
237

 49/28Kasas 24 
238

 90/33Ahzap 25 
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„H-Y-R‟ (خار) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

Bu kelime Kur‟an‟da farklı anlamlarda kullanıldığı için biz burada yalnız 

iktisadî anlamda kullanıldığı ayetlerin meal ve yorumlarını vereceğiz. 

87/2 Bakara 

110.Âyet:Namazınızda dikkatli ve devamlı olun, arındırıcı malî 

yükümlülüğünüzü (zekatı) yerine getirin, çünkü kendiniz için önceden yaptığınız her 

iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız: Unutmayın, Allah bütün yaptıklarınızı 

görür. 

Yorumu: 

“Min hayrin”, )ّخ١ش ِٓ(, ifadesinde geçen "hayır" kelimesini müfessirler, 

sadaka,
239

 Allah'ın razı olduğu diğer ameller;
240

 zekât, iyilikler, namaz, ve bunların 

dıĢındaki güzel iĢler, Ģeklinde tefsir etmiĢlerdir.
241

 

180.Âyet:Herhangi birinize ölüm yaklaĢtığında, eğer arkasında yeterli bir 

servet bırakıyorsa, ebeveynine ve diğer yakın akrabalarına uygun Ģekilde vasiyette 

bulunmak size farz kılındı: Bu, Allah'a karĢı sorumluluk bilinci duyanlar için bir 

yükümlülüktür. 

                                                      
239

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 72 
240

 et-Taberî, a.g.e, c. 2, s. 505 
241

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 202  
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Yorumu: 

Müfessirlerden bazılarına göre, “hayr” bu âyette miras bırakılmıĢ maldır.
242

 

Annelerden ve babalardan mirasçı olmayanlara, kiĢinin bıraktığı mirasın 1/3 nü 

geçmemek Ģartıyla vasiyet  etmesi inananlara farz kılındı.
243

 

Kur‟an‟da nerede mal zikrolunmuĢ ise orada hayır ile isimlendirilmiĢtir.
244

 

184.Âyet:Sayılı günlerde oruç, ancak sizden kim, hasta veya seyahatte olursa 

diğer zamanlarda aynı gün sayısı kadar oruç tutmalıdır ve bu gibi hallerde gücü 

yetenlere bir muhtacı doyurarak fidye vermek, bir yükümlülüktür. Her kim, yapmaya 

yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa kendisine iyilik yapmıĢ olur; zira oruç 

tutmak kendinize iyilik yapmaktır; keĢke bunu bilseydiniz. 

Yorumu: 

“Men tatavve‟a hayran..” )...ّخ١شا ّرطٛع ِٓ), "her kim, yapmaya yükümlü 

olduğundan daha fazla iyilik yaparsa…" ifadesinin yorumu hakkında üç görüĢ vardır:  

1- Bir veya daha fazla miskin doyurması yani miskin sayısını artırması,
245

 

2- Doyurduğu miskine verdiği miktarı artırarak vermesi yani miktarı 

artırması,
246

 

3- Hem oruç tutması hem de fidye vermesidir.
247

 

215.Âyet:BaĢkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: 

“Ġyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, önce ebeveyninize, yakın akrabanıza, 

                                                      
242

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 2, s. 169 
243

 et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 384 
244

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, c. 1, s. 149  
245

 et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 441 
246

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 96.  
247

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 70; Kurtubi, a.g.e, c. 2, s. 290 
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yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi 

bilir.” 

Yorumu: 

Âyette geçen “Min hayrin” )ّخ١ش ِٓ), mallarınızdan
248

 harcadığınız, infak 

ettiğiniz Ģeyler,
249

 anlamınadır.“Hayr”, Allah Teâlâ‟nın rızasının gözetildiği bütün 

harcamaları içine alır.  

Bu ayetteki soru ne kadar verileceğine dairdir; cevap ise azdan az çoktan çok 

vermektir.
250

 

272.Âyet:Ey Peygamber, Ġnsanları hidayete erdirmek senin iĢin değil, zira 

ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için 

harcamanız Ģartıyla, baĢkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızadır: 

Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık 

yapılmayacaktır. 

Yorumu: 

“Min hayrin” )ِّٓخ١ش), ifadesi ile malı kastediliyor.
251

 

273.Âyet:Ve Allah yoluna kendilerini tamamen adamıĢ oldukları için 

yeryüzünde rızık aramak niyetiyle gezip dolaĢamayan muhtaçlara yardım edin. 

Onların durumunun farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü istemekten 

çekinirler; ancak sen onları bazı özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız bir 

Ģekilde istemekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini 

bilir. 

                                                      
248

 Mukatil, a.g.e c. 1, s. 112 
249

 et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 491 
250

 el-Cessas, a.g.e, c. 1, s. 389 
251

 Mukatil, a.g.e c. 1, s. 146 
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89/3Âl-Ġ Ġmran 

26.Âyet: De ki: “Ey mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği 

dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. 

Bütün iyilikler Senin elindedir. Doğrusu, Sen istediğini yapmaya kâdirsin.” 

Yorumu: 

Âyette geçen “Hayr”a müfessirler farklı anlam vermiĢlerdir. Bu anlamlar iki 

grupta toplanabilir: 

1- Ġktidar, yetki ve kudretin geniĢletilmesidir,
252

 

2- Ganimet ve zaferdir.
253

 

90/33 Ahzap 

19.Âyet:Ve böyleleri size yapılan yardımı kıskanırlar. Ama sonra bir tehlike 

ile karĢılaĢınca da, ölümün gölgesinde yaĢayan biri gibi, korkuyla gözleri dönmüĢ 

bir Ģekilde, ey peygamber, yardım dilemek için sana baktıklarını görürsün: tehlike 

geçince de iyiliğinizi çekemeyip siz müminleri sivri dilleri ile incitirler! Bu gibi 

insanlar, iman etmiĢ değillerdir, bu yüzden Allah onların yaptıklarını boĢa çıkarır: 

bu Allah için kolaydır. 

Yorumu: 

Müfessirlere göre âyette geçen“hayr” ile ganimet kast ediliyor.
254

 Ġnananlar 

ganimet ve zafer kazandığı zaman, onlar (münafıklar) ganimet elde etmek için çok 

                                                      
252

 et-Taberî, a.g.e, c. 6, s. 301 
253

 Kurtubi, a.g.e, c. 4, s. 55 
254

 Mukatil, a.g.e c. 3, s. 41 
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hırslıdırlar.
255

 Fakirlerinize ve miskinlerinize sadaka vermekte; Allah yolunda 

mallarını harcamakda cimridirler.
256

 

25.Âyet: Allah, böylece, hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanları bütün öfke ve 

hiddetleri içinde yüzüstü bıraktı; onlar hiçbir fayda elde edemediler, çünkü savaĢta 

müminleri korumaya Allah'ın yardımı yetti, gördüler ki Allah güçlüdür ve kudret 

sahibidir. 

92/4 Nisa 

127.Âyet: Onlar, kadınlar ile ilgili düzenlemeler konusunda kendilerini 

aydınlatmanı istiyorlar. De ki: “Bizzat Allah onlarla ilgili hükümler konusunda sizi 

aydınlatmaktadır”; nitekim kendiniz onlarla evlenmek istediğinizden onlar için 

emredileni kendilerine vermediğiniz sorumluluğunuz altındaki yetim kızlar ile 

kimsesiz çocuklar ve sizin yetimlere karĢı adil davranma yükümlülüğünüz hakkında 

size tebliğ edilen bu ilahî kelâmda Allah'ın iradesi tezahür etmiĢtir. Ve ne iyilik 

yaparsanız, unutmayın ki Allah onu tamamıyla bilir. 

Yorumu: 

Kurtubi'ye göre ayetin nüzul sebebi: Sahabeden bir grubun mirasta kadınların 

hükmünü sormalarıdır.
257

 

149.Âyet: Sizin, açıktan ya da gizli, iyilik yapıp yapmadığınızı yahut size 

yapılmıĢ olan bir kötülükten dolayı affediciliğinizi gösterip göstermediğinizi bilir: 

unutmayın ki Allah, günahları bağıĢlayandır, kudret ve egemenliğinde sınırsızdır. 

                                                      
255

 et-Taberî, a.g.e, c. 20, s. 233 
256

 Kurtubi, a.g.e, c. 14, s. 154 
257

 Kurtubi, a.g.e, c. 5, s. 402  
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102/24 Nur 

33.Âyet:Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerine lütfüyle bu imkânı 

verinceye kadar iffetli davransınlar. Yasal olarak sahip bulunduğunuz kimselerden 

azatlık sözleĢmesi yapmak isteyen olursa, kendilerinde iyi niyet görüyorsanız bu 

sözleĢmeyi onlar için yazın ve Allah'ın size bahĢettiği kendi zenginliğinden onlara 

paylarını verin. Ve eğer evlenerek iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın, dünya 

hayatının geçici hazları peĢine düĢerek, hürriyeti sizin elinizde bulunan cariyelerinizi 

fuhĢa zorlamayın; kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu 

zorlanmadan ötürü, Allah onları acıyıp esirgeyecek ve bağıĢlayacaktır. 

Yorumu: 

Âyette geçen “hayran” )خ١شا( ifadesi hakkında  üç görüĢ vardır: 

1- ÇalıĢma ve kazanma gücüdür. Bu ġafi ve Malikilerin görüĢüdür. 

2- Maldır. 

3- Doğruluk ve güvenirliliktir. ġafi‟nin diğer görüĢüdür.
258

 

108/64 Teğabun 

16.Âyet: O halde, elinizden geldiği kadar Allah'a karĢı sorumluluğunuzun 

bilincinde olun, O'nu dinleyin ve itaat edin. Ve kendi iyiliğiniz için karĢılıksız 

harcamada bulunun: böylece açgözlülüklerinden kurtulmuĢ olanlar, iĢte onlardır 

mutluluğa ulaĢacak olanlar! 

Yorumu: 

Bu âyette geçen “hayr” )خ١ش( kelimesi  mal anlamındadır.
259

 

                                                      
258

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 6, s. 89 
259

 et-Taberî, a.g.e, c. 23, s. 427 
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1.2.1.5. a5- “C-V-A” (جاع) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“C-V-A” (جبع) fiili, tokluğun zıddı olan açlığa delalet eder.
260

 Bir
261

 ve ikinci 

baptan gelir. Açlık çekmek, acıkmak
262

 anlamlarında kullanılır. 

“Ecâ‟ahu” )ٗاجبع(, onu açlığa mahkûm etti, aç bıraktı anlamında kullanılır.
263

 

“Cû‟u” (جٛع) kelimesi, bütün kıtlık durumlarını içerisine alan genel bir 

isimdir.
264

 Midesinin yemek bakımından boĢ olması nedeniyle canlı varlığın 

hissetmiĢ olduğu acıya bu isim verilir.
265

 

“Mecâatün (ِجبعخ) kıtlık zamanı, kıtlık yılı anlamlarında kullanılır.
266

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar  

Kur‟an‟da “C-V-A” kökünden gelen kelimeler beĢ yerde geçmektedir. 

Bunlardan bir tanesi Medenî diğer dört tanesi Mekkî sûrelerde geçmektedir. Bütün 

bu yerlerde açlık anlamında kullanılmıĢtır. 

“C-V-A” (جاع) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

155.Âyet:Andolsun, sizi korku, açlık, mallarınızdan canlarınızdan ve 

ürünlerinizden eksiltmek gibi Ģeylerle deneriz; sabredenleri müjdele. 

 

                                                      
260

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”c-v-a” (جبع)maddes 
261

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 20, s. 473 
262

 Ġbn Manzur, a.g.e, “c-v-a” (جبع) maddesi; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s.  141 
263

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 20, s. 473 
264

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 20, s. 473 
265

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 110 
266

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 110 
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Yorumu: 

Razi'ye göre “havf” (خٛف) korku: KiĢinin sevmediği bir Ģeyle karĢılaĢmasını 

beklemesi durumunda kalbinde duyduğu elemdir.
267

 

Müfessirler âyette geçen korku /“havf” (خٛف), açlık/“elcû‟ (اٌجٛع),  

"mallardan eksiltme" ve "canlardan eksiltme"  ifadelerinden neyin kast olunduğuna 

dair farklı açıklamalar yapmıĢlardır.Bunlar: 

a) “Havf” (خٛف) korku,düĢman korkusu; “elcû‟ (اٌجٛع) açlık, ramazan orucu; 

"mallardan eksiltme," zekat; "canlardan eksiltme", meyveler; "meyvelerden eksiltme 

ise sadakalardır.
268

 

b) “Havf” (خٛف) korku ,düĢmanlar karĢısında Müslümanların az oluĢu; “elcû‟ 

 açlık, Müslümanların fakir olmaları; "mallardan eksiltme,"  ve "canlardan (اٌجٛع)

eksiltme"ye gelince bunlar diğer iki imtihanla ilgilidir.
269

 

c) “Havf” (خٛف) korku,düĢman korkusu; “elcû‟ (اٌجٛع) açlık, düĢmanla savaĢ 

halindeyken erzak yetersizliği; "canlardan eksiltme", yakınlarının ölmesi; 

"meyvelerden eksiltme ise kuraklıktır.
270

 

Allah, bu âyette, kullarını bazen geniĢlikle bazen darlıkla imtihan edeceğini, 

kim sabrederse onu ödüllendireceğini, kim de umudunu keser, isyan ederse onu 

cezalandıracağını haber verdi.
271

 

                                                      
267

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 4, s. 137 
268

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 39 
269

 el-Cessas, a.g.e, c. 1, s. 117 
270

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 4, s. 137 
271

 Ġbn Kesîr, a.g.e, c. 1, s. 467 
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1.2.1.6. a6- „M-Y-L‟(مال), KELĠMESĠ 

Anlamı 

„M-y-l‟(ِبي), kelimesinin hangi kökten geldiğine dair iki farklı görüĢ vardır. 

1- “M-y-l (ً١ِ) kökünden olup, sülasisi ikinci baptandır, yolun ortasından 

sağa veya sola meyletmek,”
272

 “dayanmak, eğilmek, sempati duymak”
273

 

anlamlarında kullanılır.  “Mala, mal ismi verildi çünkü bir Ģeye meyyaldir ve 

geçicidir. Mala geçici anlamına „araz‟ (عشع), ismi de aynı mantıkla verilmiĢtir.”
274

 

“Mal” kelimesinin bu kökten geldiği konusundaki görüĢe klasik Arapça 

lügatlerde fazla rastlanmamaktadır. 

2- “M-v-l” (ِٛي) kökündendir. Sülasisi iki farklı baptan gelir. Birinci baptan 

geldiğinde mal verdi, ikinci baptan geldiğinde mal sahibi oldu anlamlarına gelir”
275

 

“Fâil (ًفبع) veya fâile ( خعٍبف )vezninden isimdir çoğulu “emvaldir (اِٛاي.)”
276

 

“Mal” kelimesi önceleri, asıl olarak altın veya gümüĢten sahip olunan Ģeyler 

için kullanıldı daha sonraları sahip olunan her Ģeye karĢı mutlak olarak kullanıldı. 

Araplarda mal denildiğinde deve akla gelirdi çünkü her Ģeyleri develerdi.”
277

 

“Dünya metaından mülk edilebilen her Ģey için çoğunlukla da sayılabilen 

ticaret malları ve nakit paralar için kullanımı yaygındır”
278

 

Bu kökten ziyadelibaplar da kullanılmaktadır. Bunlardan “temevvele”(رّٛي ) 

ve “istemêle” (اسزّبي) çok kullanılanlardandır.” Mal biriktirip toplamak, mal sahibi 
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olmak”
279

 “malı çok olmak”
280

, “masraflarını karĢılamak, finans etmek”
281

 

anlamlarına gelir. 

Kur‟am‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Mal” (ِبي) kelimesi ve türevleri Kur‟an‟da 76 yerde geçmektedir.Bunlardan 

53 tanesi Medenî sûrelerde 23 tanesi ise Mekkî sûrelerde bulunmaktadır. Kendi 

anlamının dıĢında servet,
282

 imkân, 
283

  zenginlik
284

 ve çıkar
285

 anlamlarında 

kullanılmıĢtır.  

Terim Anlamı  

Mal kelimesi, farklı bilim dallarında değiĢik anlamlarda tanımlanmıĢtır. 

Ġslami bilimler içinde de “mal,” fıkıh bilimi içinde yer alır.Bir Fıkıh ıstılahı olarak 

malın tanımı konusunda, Fıkıhta iki görüĢ vardır:
286

 

1- Hanefilerin görüĢü: Mal, "elle tutulup muhafaza edilmesi mümkün olup, 

genelde kendiden yararlanılabilen her Ģeydir.”  

2- Hanefiler dıĢındaki fakihlerin görüĢü: Mal, “kıymeti olan ve telef edene 

tazmini gereken her Ģeydir.”
287

 

Bu tanımlardan da anlaĢılıyor ki haklar ve menfaatler, Hanefiler dıĢındaki 

fakihlere göre mal sayılırken, Hanefilere göre mal sayılmamaktadır. 
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Fıkhın temel kaynakları, Kur‟an ve sünnet olduğuna göre bu tanımlar Kur‟an 

ve sünnetteki mal anlayıĢının yansımaları olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla 

Kur‟an‟ın mala yüklediği anlamla doğrudan ilgidir. 

Ġktisat biliminin de bir mal tanımı vardır. ÇalıĢmamız iktisadî alanla alakalı 

olduğu için burada bu tanımı da vermeyi uygun gördük. Ġktisatçılara göre mal: “Ġnsan 

ihtiyaçlarını dolaylı veya dolaysız karĢılamaya elveriĢli ve bu amaç için kullanılmaya 

hazır her Ģeydir.”
288

 

„M-V-L‟(مال),Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

155.Âyet:Andolsun, sizi korku, açlık, mallarınızdan canlarınızdan ve 

ürünlerinizden eksiltmek gibi Ģeylerle deneriz; sabredenleri müjdele. 

Yorumu: 

Razi'ye göre “havf” (خٛف) korku: KiĢinin sevmediği bir Ģeyle karĢılaĢmasını 

beklemesi durumunda kalbinde duyduğu elemdir.
289

 

Müfessirler âyette geçen korku /“havf” (خٛف), açlık/“elcû‟ (اٌجٛع),  

"mallardan eksiltme" ve "canlardan eksiltme" ifadelerinden neyin kast olunduğuna 

dair farklı açıklamalar yapmıĢlardır bunlar: 

a) “Havf” (خٛف) korku,düĢman korkusu; “elcû‟ (اٌجٛع) açlık, ramazan orucu; 

"mallardan eksiltme," zekat; "canlardan eksiltme", meyveler; "meyvelerden eksiltme 

ise sadakalardır.
290
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b) “Havf” (خٛف) korku,düĢmanlar karĢısında Müslümanların az oluĢu; “elcû‟ 

 açlık, Müslümanların fakir olmaları; "mallardan eksiltme,"  ve "canlardan (اٌجٛع)

eksiltme"ye gelince bunlar diğer iki imtihanla ilgilidir.
291

 

c) “Havf” (خٛف) korku ,düĢman korkusu; “elcû‟ (اٌجٛع) açlık, düĢmanla savaĢ 

halindeyken erzak yetersizliği; "canlardan eksiltme," yakınlarının ölmesi; 

"meyvelerden eksiltme ise kuraklıktır.
292

 

Allah, bu âyette, kullarını bazen geniĢlikle bazen darlıkla imtihan edeceğini, 

kim sabrederse onu ödüllendireceğini kim de umudunu keser, isyan ederse onu 

cezalandıracağını haber verdi.
293

 

177.Âyet: Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir. Ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

malî yükümlülüğünü (zekatını) ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz 

verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. ĠĢte 

onlardır sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının 

bilincinde olanlar. 

Yorumu: 

Âyette geçen “Ve êta‟l-mâla alâhubbihi..” ّٗدج ّعٍٝ ّاٌّبي ...()ٚآرٝ ifadesi  bir 

kısım müfessir tarafından "malını, mala sevgisi, ona karĢı cimriliği, kıskançlığı 
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olduğu, zenginleĢmeyi umduğu ve fakirlikten korktuğu zaman verir."
294

 Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. "Buradaki sevgi Allah sevgisi de olabilir", diyen müfessirler de 

vardır.
295

 

Âyette zekat emrinin ayrı zikredilmiĢ olmasından yola çıkarak bazı 

müfessirler malda zakatın dıĢında haklarında olduğu sonucuna varmıĢtır.
296

 

188.Âyet:Birbirinizin mallarını haksız Ģekilde yiyip tüketmeyin ve 

baĢkalarına ait meĢru mallardan hiçbirini bilerek haksızlıkla tüketmek için hukukî 

hilelere baĢvurmayın. 

Yorumu: 

Allah Teâlâ'nın, "yemeyiniz" sözünden maksat, özellikle yemek değildir. 

Çünkü bu konuda yemenin dıĢında kalan diğer tasarruflar da, bu konuda yemek 

gibidir. Ne var ki, mal edinmekten en büyük maksat onun yenilmesi olunca, "malını 

yedi" denildiği için, malını harcayan kimse hakkında da örfen malı yemek ifadesi 

kullanılmıĢtır. ĠĢte bu sebepten Allah, bu iĢ hakkında yemek tabirini kullanmıĢtır.
297

 

Âyette geçen “edlê” )ٌٝاد( kelimesi, içerisine bir Ģeylerin takılması için kovayı 

kuyuya salmaktır.
298

 

"Batıl" kelimesi ise Ģu Ģekilde tarif edilmiĢtir: Hukuken uygun görünmeyen 

ve gaye olarak bir anlam ifade etmeyen Ģeydir. Hukuk ondan men etmiĢ ve onun alıp 
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verilmesini yasaklamıĢtır, faiz, aldatma v.b. gibi. Batılda herhangi bir anlam 

yoktur.
299

 

Malı batıl yolla yemek iki Ģekilde olur: 

1- KiĢinin onu zulüm yoluyla, hırsızlık, gasp, hainlik vb. bir yolla elde 

etmesi, 

2- Zararlı bir yolla, kumar, Ģarkı söyleyerek, ölünün arkasına ağlayarak, içki 

veya domuz eti satarak v.b yolla elde ederek yemesi Ģeklindedir.Âyet bu 

yollardan sakınmayı istemektedir.
300

 

Bazınız bazınızın malını batıl yolla yemesin. Allah Teâlâ, kardeĢinin malını 

batıl yolla yemeyi kendi malını yanlıĢ yolla yemek gibi kıldı. Çünkü müminleri 

kardeĢ kıldı. KardeĢini öldüren seni öldüren gibidir.
301

 Batıl yolla yemek Allah‟ın 

mubah kıldığı yolların dıĢında bir yolla yemektir.
302

 KiĢi malda hakkının olmadığının 

bildiği halde, delil yoksulluğuna güvenerek, gerçek mal sahibiyle davalaĢır ve 

diğerinin hakkını inkâr eder,bu yöntem günahtır ve haram yolla yemektir.
303

 Hâkimin 

hükmü, helâlı haram haramı helal kılmaz.
304

 

ّاٌذىبَ...) ّئٌٝ ّثٙب  Hukukî hilelere baĢvurmayın. Ġbaresi, lehine :(ٚرذٌٛا

hükmedilen kiĢinin hakkının olmadığını bildiği halde görünürde haklı çıkmak için 

hâkime baĢvurması anlamına gelir.
305

 Malın bir kısmını rüĢvet olarak hâkime 

vermek suretiyle bunu yapmayın.
306
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Buradan anlaĢılıyor ki hâkimin hüküm yetkisi zahir alandır, davaların 

delilleridir. Davanın batını boyutu hakkında herhangi bir hüküm verme yetkisi 

yoktur. Çünkü ilmi ona ulaĢamaz.
307

 

247.Âyet:Ve onların peygamberi, toplumunun önde gelenlerine, “Bakın,” 

dedi, “Allah, Tâlût'u size kral olarak tayin etti.” Onlar: “Biz hükümranlığa ondan 

daha çok layık iken ve ona fazla bir servet de verilmemiĢken nasıl bizim üzerimizde 

hüküm sahibi olabilir?” dediler. Peygamber “Bakın,” dedi, “Allah onu sizden daha 

üstün kılmıĢ ve ona derin bilgi ve mükemmel bir beden bahĢetmiĢtir. Ve Allah, 

hükümranlığı istediğine verir: zira Allah her Ģeyi kuĢatan, her Ģeyi bilendir.” 

261.Âyet:Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi 

baĢak çıkan ve her baĢakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer: Allah 

dilediğine kat kat verir ve Allah her Ģeyi kuĢatan, her Ģeyi bilendir. 

262.Âyet:Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini baĢa kakıp 

muhtaç kiĢinin duygularını inciterek bu harcamalarının değerini düĢürmeyenler 

mükâfatlarını Rableri katında bulacaklardır; onlar için artık ne korku vardır, ne de 

üzüntü. 

264.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Servetini gösteriĢ ve övgü için 

harcayan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan kiĢinin yaptığı gibi, iyiliğinizi baĢa 

kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek yardımlarınızı değersiz hale 

sokmayın: Onun hali, üzerinde biraz toprak bulunan yumuĢak bir kayanın hali 

gibidir, bir sağanak vurunca onu sert ve çıplak bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları 

hayırlı iĢlerinden hiçbir kazançları olmaz: zira Allah, hakikati reddeden bir toplumu 

hidayete erdirmez. 
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265.Âyet:Servetlerini Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben 

mutmain olarak harcayanların durumu ise, verimli topraklar üzerindeki bahçe 

gibidir: Bir sağanak vurur, bu sayede ürün iki misli artar; sağanak olmadığı zaman 

da hafif yağmur düĢer oraya. Ve Allah yaptığınız her Ģeyi görür. 

274.Âyet: Servetlerini Allah rızası için gece ve gündüz, gizlice ve açıkça 

harcayanlar, mükâfatlarını Rablerinin katında göreceklerdir: onlara ne korku 

vardır, ne de üzülürler. 

279.Âyet: Çünkü eğer böyle yapmazsanız, bilin ki Allah'a ve Elçisine savaĢ 

açmıĢ olursunuz. Ama eğer tevbe ederseniz, anaparanızı geri almaya hak 

kazanırsınız: Böylece ne haksızlık yapmıĢ ne de haksızlığa uğramıĢ olursunuz. 

Yorumu: 

“Cahiliye ribası”: Ġnsanlar, Ģart koĢulmuĢ bir artıĢ/ziyade ile belli bir süre için 

borç alırlardı. Buradaki artıĢ süre karĢılığıydı. Allah Teâlâ bu iĢlemi iptal etti ve 

yasaklayarak Ģöyle dedi: “Eğer tevbe ederseniz, anaparanızı geri almaya hak 

kazanırsınız.” Allah, zaman için karĢılık almaktan sakındırdı.
308

 

Anaparanız ّ)ُسؤطّأِٛاٌى( , artmamıĢ, yani mallarınızda bir artıĢ olmamıĢ ise 

kimseye zulmetmemiĢ olursunuz, Ģayet eksilme olamamıĢ ise kimse tarafından da 

zulme uğratılmamıĢ olursunuz.
309

 

Anaparanız sizindir, ey alacaklılar ondan fazla isteyerek zulmetmeyin, ondan 

eksik alarak da zulme uğramayın.
310
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88/8 Enfal 

28.Âyet:Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sadece bir sınav ve bir 

ayartmadır ve yine bilin ki, Allah'tır, katında en büyük ecir bulunan!  

36.Âyet:Bakın, hakkı inkâra ĢartlanmıĢ olanlar insanları Allah'ın yolundan 

çevirmek için nasıl da mallarını harcıyorlar ve daha da harcayacaklar, tâ ki bu 

harcadıkları kendileri için derin bir ızdırab ve yerinme kaynağı oluncaya kadar ve 

sonra haklarından gelinecek! Ve ölünceye kadar hakkı inkârda direnen bu kimseler 

topluca cehenneme tıkılacaklar. 

72.Âyet:Öte yandan imana eriĢen, zulmün egemen olduğu diyardan göç eden, 

Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba gösterip duran kimselere ve onlara kol 

kanat açıp, yardım edenlere gelince; iĢte bunlar sahiden birbirlerinin dostu ve 

hamileridir. Fakat inanmıĢ oldukları halde sizin beldenize göç etmemiĢ olan 

kimselere gelince; onların korunup gözetilmesinden hiçbir bakımdan siz sorumlu 

değilsiniz, tâ ki sizin yanınıza göç edecekleri vakte kadar. Yine de, dinsel baskılara 

karĢı sizden yardım isterlerse, size düĢen onlara yardım elinizi uzatmaktır; yeter ki 

bu yardım kendileriyle aranızda antlaĢma bulunan bir topluluğa karĢı olmasın; 

çünkü Allah yaptığınız her Ģeyi görmektedir. 

Yorumu: 

Müfessirlere göre, “min velâyetihim” )..ُّٙٚال٠ز ِٓ(: Onların korunup 

gözetilmesinden” ibaresi miras Ģeklinde algılanmıĢ ve Ahzap 6. ayet ininceye kadar 

bu ayet ile amel edilmiĢtir. Bu ayet ile yani Ahzap 6. ayet ile miras akrabalar için 
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olmuĢtur. MüĢrik için vasiyet etmek caiz olmakla birlikte miras yasaklanmıĢtır. 

Miras için aynı dinden olma Ģartı vardır.
311

 

Allah yolunda malınla cihat etmek üstünlük kazandıran bir vasıftır.
312

 

Allah Teâlâ bu âyette inananların sınıflarını zikretti: 

1- Muhacirler: Mallarını ve evlerini terk ederek Allah ve Resulüne yardım 

için, O‟nun dinini ayakta tutmak için Medine‟ye geldiler. Bu uğurda mallarını ve 

canlarını esirgemediler. 

2-  Ensar: Muhacir kardeĢlerini bağırlarına bastılar, onları evlerine aldılar, 

mallarını onlarla paylaĢtılar, Allah ve Resulüne onlarla birlikte yardım ettiler. 

Bu iki grup birbirlerinin velileridirler. Hz. Peygamber bunları bir birleriyle 

kardeĢ kıldı. Ensardan her bininin iki kardeĢi vardı. Bunlar diğer akrabalarının önüne 

geçti, mirasçı oldular. Allah Teâlâ miras ayetini indirinceye kadar bu böyle devam 

etti.
313

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

10.Âyet:Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara gelince, ne dünya malları ne de 

çocukları Allah'a karĢı onlara en ufak bir fayda sağlamaz: ĠĢte onlardır ateĢin yakıtı 

olanlar!  

Yorumu: 

Ayetin nüzül sebebi hakkında iki görüĢ vardır: 

1- Kab b. EĢraf hakkında indi, özellikle Yahudiler kast olunuyor.
314
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2- Ebu Harise Ġbn Alkame'nin kardeĢine Ģöyle dedi: "Ben O'nun gerçekten, 

Allah'ın Resulü olduğunu kesinlikle bilmekteyim... Ama ne var ki bunu açıklarsam, 

Rûm kralları bana vermiĢ olduğu mal ve makamı geri alırlar." ĠĢte bunun üzerine 

Allah, onların mallarının, çoluk çocuklarının dünya ve âhirette, onlardan azabı 

kesinlikle def edemeyeceğini beyan buyurmuĢtur.
315

 

116.Âyet:Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara gelince; onları ne dünya 

malları ne de evlatları Allah'a karĢı koruyabilir. ĠĢte onlar içinde yaĢayıp 

kalacakları ateĢe mahkûm edilmiĢlerdir. 

 186.Âyet: Mallarınızla ve canlarınızla mutlaka sınanacaksınız: Ve doğrusu, 

hem sizden önce vahiy verilenlerden hem de Allah'tan baĢka varlıklara ilahlık 

yakıĢtıranlardan birçok incitici söz iĢiteceksiniz. Ama eğer zorluklara sabırla 

katlanır ve O'na karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız; bilin ki bu, azimle 

sarılınacak bir iĢtir. 

90/33 Ahzap 

27Ayet:O, sizi onların topraklarına, evlerine ve mallarına mirasçı yaptı ve 

henüz ayak basmadığınız topraklarını size vaat etti.  Allah her Ģeye kâdirdir. 

92/4 Nisa 

2.Âyet:O halde yetimlere mallarını verin, kendi değersiz mallarınızı onlara 

ait güzel Ģeyler ile değiĢtirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınız ile 

birleĢtirerek tüketmeyin. Bu, doğrusu büyük bir suçtur. 
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Yorumu: 

Taberi Ģöyle anlatıyor: Bazı vasiler yetimlerin güzel, kaliteli mallarını 

kendilerinin kötü ve düĢük kaliteli malları ile değiĢtiriyorlardı. Münzir b. Rifa‟a da 

bunlardan biriydi. Ġyisini alıp kötüsünü vermemeleri onlara emrolundu.
316

 Bunun 

anlamı, yetimlerin mallarını sizin mallarınıza karıĢtırmayın, sizin mallarınızla birlikte 

yemeyin.
317

 

5.Âyet:Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları 

muhakeme yeteneği zayıf kimselere emanet etmeyin; ama bu mallarla onların 

geçimlerini karĢılayın, onları giydirin ve onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 

Yorum: 

Âyette geçen “Sefih” )ٗسف١( kelimesini farklı Ģekillerde açıklamıĢlardır. 

Bunlardan bazıları: 

a) Hak konusunda çok cahil veya çok zayıf kimseye denir. 
318

 

b) Malı zayi eden, koruyamayan, malın değerini korumak için yeterli 

tedbirleri almaktan aciz olan kimselere denir.
319

 

c) Dinde ölçüsü olmayan, aklı hafif olan, temyiz gücünün yetersizliği 

nedeniyle malı yönetemeyen, koruyamayan kimselerdir.
320

 

d) Mallarını doğru yönetip, geliĢtirip nemalandırması gerekirken, gerekmeyen 

yere rastgele yere malını harcayan kimseye denir.
321
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Taberi, âyette geçen “süfaha‟” kelimesinin mutlak olarak zikredildiğini, bu 

itibarla bütün aklı zayıf olanları kapsar mahiyette olduğunu, bu kelimeyi, aklı 

zayıflardan sadece bir sınıfa tahsis etmenin delilsiz bir iddia olacağını zikretmiĢtir.
322

 

AynıĢ Ģekilde âyette geçen mallarınızdan maksat hakkında Taberi, buradaki 

"mallarınız" ifadesine hem aklı zayıf olanların mallarının hem de onları idare eden 

aklı sağlam olan kiĢilerin mallarının girebileceğini bu itibarla bu ifadeyi sadece belli 

bir zümreye tahsis etmenin isabetli olmayacağını söylemiĢtir.
323

 

Burada malın sahibi sefihler de olsa akıl sahibi kimselerin malın yönetiminde 

sorumluluğu olduğu bildiriliyor. 

Sizin mallarınız Ģeklinde gelmesi iki Ģekilde olur: 

1- KiĢinin gerçek anlamda kendi malını sefihlere vermemesi, evlatlarından 

sefih olanlara vermemesidir. Verdiği takdirde onlar bu malları zayi ederler. Sonra da 

ihtiyaç sahibi olarak geri dönerler. 

2- Velileri, sefihlerin mallarını sefihlere vermekten men ediyor. Çünkü 

mallar insanlar arasında ortaktır, bir elden diğerine geçer, Ģayet mal sefihin eline 

geçerse zayi olur bu da toplumdaki toplam mal miktarında bir azalmaya sebep olur. 

Doğru olan, her iki mananın da kast edilmiĢ olmasıdır. Çünkü “o mallar ki 

Allah Teâlâ onları yaĢamınızı ayakta tutma vesilesi kıldı.” Ayeti her iki anlamı da 

içerir.
324

 

Allah'ın, )...جعًّهللاٌّىُّل١بِب( tabirinin manası, "sizin geçiminiz ve hayatınızı sür-

dürmeniz, ancak bu mal ile mümkün olabilir" Ģeklindedir. Binaenaleyh mal, ayakta 

durabilmenin ve müstakil olarak yaĢayabilmenin sebebi olunca, Allah onu, mübalağa 
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yoluyla, "müsebbeb" (netice)'in ismini "sebep"e vererek “kıyamen” diye 

adlandırmıĢtır. Yani "Bu mal, sizin ayakta durabilmenizin ve hayatınızı 

sürdürebilmenizin bizzat kendisidir." demektir.
325

 

ġafii, bulûğa eren bir kimse, malını saçıp savurup onu ifsat ettiğinde, o 

kimsenin hacir altına alınabileceğini; 

 Ebu Hanife ise, bu kimsenin hacir" altına alınamayacağını" söylemiĢlerdir. 

ġafiî'nin delili Ģudur: Bu kimse sefihtir. Sefihin de hacir altına alınması gerekir. 

Allah Teâlâ, sefihe mal vermeyi yasaklayınca, bundan sonra Ģu üç Ģeyi 

anlatmıĢtır: 

a) “Onları rızıklandırın” emridir. Burada ّٝف  harf-i cerrini kullandı ِٓ değil 

yani, Allah Teâlâ, bu âyette velilere sefihlerin mallarının "bir kısmını" onlara rızık 

olarak vermelerini buyurmamıĢ, onların rızıklarını onlar için rızık mekânı 

yapmalarını buyurmuĢtur. Böylece sefihlerin mallarında ticaret yapmak ve onları 

verimli hale getirmek; böylece de onların rızıklarını asıl maldan, sermayeden değil, 

kârdan temin etmeleri suretiyle, mallarını geçimlerine vesile kılmalarını emretmiĢtir. 

b) Onları giydirin..."buyruğudur. Bundan maksat açıktır. 

c) "Ve onlara güzel söz söyleyin ' buyruğudur
326

 

6.Âyet:Sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaĢa gelinceye 

kadar deneyin; sonra aklen olgunlaĢtıklarını tespit ederseniz, mallarını onlara iade 

edin; sakın, onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını 

tüketmeyin. Zengin olan kimseyi vesayeti altındakinin malından tamamen uzak tutun. 

Fakiri ise ondan uygun bir Ģekilde istifade ettirin. Mallarını kendilerine teslim 
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ettiğinizde, onlar adına Ģahitler bulundurun ve unutmayın ki nihai hesap sorucu 

olarak Allah yeterlidir. 

Yorumu: 

Âyet yetimde buluğ ver rüĢt bu iki Ģeyi kedisinde bulunduruncaya kadar 

malının verilmemesine delalet etti.  

Buluğ: Kadın olsun erkek olsun kiĢinin 15 yaĢını tamamlamasıdır. ġayet 

kadın bu yaĢtan önce hayız görürse veya erkek ihtilam olursa buluğa ermiĢ sayılırlar. 

Müfessirler rüĢt için farklı açıklamalarda bulunmuĢlardır. Bunlardan öne 

çıkanlar:  

1- ġahadeti kabul olunacak Ģekilde dininde doğru olması ve malın yönetimini 

yapabilmesidir.
327

 

2- AnlayıĢlı olup dinde ve malda ehliyetli olmak.
328

 

3- Akıl sahibi olup dinde uygunluk, mal yönetiminde yetkinlik, yerinde, 

uygun olarak hareket etme ve uygun olanın bilgisidir.  

ġayet rüĢtü, malda uygun davranma ve akıllı olmak olarak tanımlarsak çocuk 

facir olsa da buluğ çağına erdiğinde akil ise ona malı teslim edilir.
329

 

“Ġsraf”)ئسشاف(: Mubah olanın sınırını mubah olmayana doğru aĢmaktır, 

geçmektir. Bu kısıtlama da veya aĢırılıkta olabilir. ġayet bu sınırı aĢma kısıtlama da 

olursa denilir ki “serife” )سشف(, Ģayet aĢırılıkta olursa “esrafe”)أسشف(.
330
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“Maruf”: Malların emaneti kendilerine verilenler o mala muhtaç ve fakir ise o 

maldan yiyebilirler. Maruf için o maldan borç alabilirler diyenler de vardır. Maruf 

burada açlığını giderecek kadar yemek, avret yerini örtecek kadar giyinmektir.
331

 

10.Âyet:Yetimlerin mallarını günahkârca yiyip bitirenler, sadece karınlarını 

ateĢle doldurmuĢ olurlar. Çünkü öteki dünyada yakıcı bir ateĢe mahkûm olacaklar. 

Yorumu: 

“Zulmen” )ظٍّب(: Haksız yere yiyenler.
332

 

24.Âyet:MeĢru Ģekilde nikâh yoluyla sahip olduklarınız dıĢında bütün evli 

kadınlar size haramdır. Bu, üzerinize farz olan Allah'ın buyruğudur. Bunların 

dıĢında kalan bütün kadınlar, kendilerine mal varlığınızdan bir kısmını vermeniz ve 

gayrimeĢru bir iliĢki ile değil de evlilik bağı yoluyla meĢru bir Ģekilde almak kaydıyla 

size helaldir. Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri mehirlerini 

verin; ama bu meĢru yükümlülük üzerinde anlaĢtıktan sonra baĢka bir Ģey üzerinde 

serbestçe anlaĢmanızda sizin için bir sakınca yoktur. ġüphesiz Allah her Ģeyi 

bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Mehrin askeri miktarı konusunda alimler farklı düĢünmektedirler: Ebu 

Hanife‟ye göre 10 dirhemden aĢağı mehir yoktur. ġafi‟ye göre ise az veya çok olsun 

caizdir. Ebu Hanife görüĢüne bu ayeti delil getirdi ve dedi ki burada “mallarınızla” 

ifadesi geçiyor bir veya iki dirhemi mal olarak nitelendiremeyiz.
333

 ġafi‟ye göre is 
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mal olarak nitelendirilebilecek her bir Ģeyle her hangi bir sınırlama getirmeksizin 

nikâh caizdir.
334

 

29.Âyet:Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meĢru olmayan yollarla 

yemeyin. KarĢılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meĢrudur. Sakın 

haram yiyerek, baĢkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek 

merhametlidir. 

Yorumu: 

Taberi diyor ki: Allah Teâlâ bu ayetle müminlere haram kıldığı Ģekilde 

birbirlerinin mallarını yemeyi yasaklamıĢtır. Zira haksız yere mal yemenin manası 

budur.
335

 

"Bu ayet, ticaret ve sanat yoluyla, rızık talep etmeye karĢı çıkan bazı cahilleri 

tekzip etmektedir.Âyet, rıza ile kazanılan ticaretin helal olduğunu beyan etmektedir. 

Ticaret, onu doğrulukla ve takva ile yapanlar için Allah‟ın rızıklarından bir rızık ve 

helal kıldığı Ģeylerden bir Ģeydir.
336

 

Âyet kiĢinin kendi malını veya baĢkasının malını batıl yoldan yemeyi 

yasaklıyor. KiĢinin kendi malını batıl yoldan yemesi onu Allah Teâla‟ya isyanda 

harcamasıdır. BaĢkalarının malını batıl yoldan yemeye gelince bu iki Ģekilde olur: 

1- Faiz, kumar, bahis vb. yasaklanmıĢ bir yolla yemek, 

2- Rızası olmadan bedelsiz yemek Ģeklinde olur.
337
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Mal kazanmaktan en büyük maksat onları yemek olduğu için, her ne kadar 

batıl bir Ģekilde meydana gelen diğer tasarruflar da haram kılınmıĢ ise de, Allah 

Teâlâ burada özellikle yemeden bahsetmiĢtir. Bunun bir benzeri de AllahTeâlâ'nın, 

"Muhakkak ki yetimlerin mallarım haksız olarak yiyenler, sırf ateĢ yerler"
338

 

ayetidir.
339

 

34.Âyet:Erkekler, kadınları, Allah'ın kendilerine onlardan daha fazla 

bağıĢladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri harcamalarla 

koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten Allah'ın korunmasını 

buyurduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkâr kadınlardır. Kötü niyetlerinden 

korktuğunuz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin; sonra yatakta yalnız 

bırakın; sonra dövün ve bundan sonra itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. 

Allah gerçekten yücedir, büyüktür. 

Yorumu: 

Bazı müfessirlere göre bu ayetin nüzul sebebi, kadınların, Allah'ın erkekleri 

kendilerine miras hususunda üstün kılması konusunda ileri geri konuĢmalarıdır.
340

 

Erkek ve kadının her ikisinin de birinin diğerinden nikâh akdiyle faydalanmasına 

rağmen erkek mehir ödemekle ve kadının nafakasıyla sorumlu tutulmuĢtur. Bunlar 

mirasta erkeğin kadına üstün tutulmasının nedenlerindendir. Nafaka ve mehirde 

kadınüstün durumda iken mirasta da erkek üstün durumdadır. Kesin bir üstünlük 

yoktur, bu kurulan sistemin açıklamasıdır.
341
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38.Âyet:Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmadıkları halde mallarından 

baĢkalarına sırf insanlar görüp takdir etsinler diye harcayanları Allah sevmez; yakın 

dostu Ģeytan olan kiĢi, ne kötü dost sahibidir!  

Yorumu: 

Mukatil'e göre bu âyette Yahudiler kast ediliyor.
342

 

95.Âyet:Bir mazeretleri olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile Allah 

yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz: Allah, mallarıyla ve 

canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir 

mertebeye yüceltmiĢtir. Allah bütün müminlere nihai güzellik vaat etmiĢ olmasına 

rağmen, Allah yolunda üstün çaba gösterenleri, kendilerine büyük bir mükâfat vaat 

ederek mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıĢtır. 

161.Âyet:Yasaklandığı halde faiz alıyorlardı ve baĢkalarının malını haksız 

yere harcıyorlardı. Böylece, onlar arasından hakikati inkâr etmeye devam edenler 

için Ģiddetli bir azap hazırladık. 

Yorumu: 

Mukatil'e göre Yahudiler, haram kılındığı halde faiz alıyorlar haksız olarak 

baĢkalarının mallarını yiyorlardı.
343

 “Riba/faiz” anaparalarının üzerine gecikmeden 

dolayı, ertelemeden dolayı alınan miktardır.
344

 Yahudilerin iĢlemiĢ oldukları 

günahlardan biri de insanların mallarını haksız yere yemeleridir. Bundan maksat ise 

verecekleri hüküm karĢılığında rüĢvet almaları, kendileri herhangi bir Ģey yazarak 

"Bu Allah katındandır." demek suretiyle para almaları ve benzeri haksız kazançlar 
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sağlamalarıdır. ĠĢte bu günahlar yüzünden Allah Teâlâ onları cezalandırmıĢ ve onlar 

için helal kıldığı Ģeyleri haram kılmıĢtır.
345

 

Bütün günahlar, Ģu iki kısımda toplanır: 

a) Ġnsanlara haksızlık (zulüm) etmek, 

b) Hak dinden yüz çevirmek 

Allah, mahlûkata zulmetmeye, "Birçok insanı, Allah yolundan alıkoymaları 

sebebi ile..."
346

Ġfadesi ile iĢaret etmiĢtir. Sonra onlar, bununla beraber, mal 

kazanmaya son derece hırslıdırlar. Bundan dolayı bazen, kendilerine yasak olduğu 

halde faiz ile bazen da rüĢvet yoluyla mal elde ederler.
347

 

94/57 Hadid 

20.Âyet:Bilin ki ey insanlar, bu dünya hayatı, sadece bir oyundan, geçici bir 

eğlence ve güzel bir gösteriden, birbirinizle büyüklük yarıĢına giriĢmenizden ve daha 

çok servet ve çocuk sahibi olma hırsınızdan ibarettir. Bu dünyanın durumu, hayat 

getiren yağmurun hikâyesine benzer: yağmurun yeĢerttiği bitki, toprağı ekenlere 

sevinç verir; ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün; sonunda toprak 

haline gelir. Ama öteki dünyada insanın durumu ile ilgili ebedî hakikat açıkça ortaya 

çıkacaktır: ya Ģiddetli azap yahutAllah'ın bağıĢlayıcılığı ve hoĢnutluğu; çünkü bu 

dünya hayatı, kendini kandırmanın zevkini tatmaktan baĢka bir Ģey değildir. 

95/47 Muhammed 

36-37.Ayetler:Bu dünya hayatı, bir oyundan ve geçici bir eğlenceden 

ibarettir: ama eğer Allah'a inanır ve O'na karĢı sorumluluk bilinci duyarsanız size 
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hak ettiğiniz her türlü ödülü bağıĢlayacaktır. Dikkat edin! O sizden sahip olduğunuz 

bütün varlıkları kendi davası uğrunda feda etmenizi istemez. Çünkü O, her Ģeyinizi 

isteseydi ve sizi zorlasaydı onlara cimrice sarılırdınız ve böylece sizin ahlakî 

zaaflarınızı ortaya çıkarmıĢ olurdu. 

Yorumu: 

Mallarınızdan istemesi, mal için kalbinizdeki sevgi, aldatma ve cimrilikten 

olan Ģeyleri ortaya çıkarırdı.
348

 

Allah sizin mallarınızın hepsini değil, ancak mallarınızın az bir kısmını, yani 

kırkta birini istiyor. Bu Ġse, gerçekten pek azdır. Öte yandan, Allah Teâlâ bunu, 

anaparada farz kılmamıĢ, aksine, her ne kadar anaparada böyle ise de, bu mana kârda 

daha açık olduğu için bunu, kendisinin bir Lütfü ve bağıĢı olan kârda vacip 

kılmıĢtır.
349

 

101/59 HaĢr 

8.Âyet:Böylece, bu ganimetlerin bir kısmı zulüm ve kötülük diyarını terk 

etmiĢ olanlar arasındaki yoksullara verilecektir: yurtlarından ve mülklerinden 

sürülmüĢ, Allah'ın lütfunu ve rızasını arayan ve Allah'a ve Elçisinin davasına yardım 

edenler: sözlerinde duranlar iĢte onlardır! 

102/24 Nur 

33.Âyet:Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerine lütfuyla bu 

imkânı verinceye kadar iffetli davransınlar. Yasal olarak sahip bulunduğunuz 

kimselerden azatlık sözleĢmesi yapmak isteyen olursa, kendilerinde iyi niyet 

görüyorsanız bu sözleĢmeyi onlar için yazın ve Allah'ın size bahĢettiği kendi 
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zenginliğinden onlara paylarını verin. Ve eğer evlenerek iffetlerini korumak 

istiyorlarsa, sakın, dünya hayatının geçici hazları peĢine düĢerek, hürriyeti sizin 

elinizde bulunan cariyelerinizi fuhĢa zorlamayın; kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, 

maruz kaldıkları bu zorlanmadan ötürü, Allah onları, acıyıp esirgeyecek ve 

bağıĢlayacaktır! 

Yorumu 

Âyette geçen “hayran” )خ١شا( ifadesi hakkında  üç görüĢ vardır: 

1- ÇalıĢma ve kazanma gücüdür. Bu ġafi ve Malikilerin görüĢüdür. 

2- Maldır. 

3- Doğruluk ve güvenirliliktir. ġafi‟nin diğer görüĢüdür.
350

 

104/63 Münafikun 

9. Siz ey imana ermiĢ olanlar! Malınızın mülkünüzün veya çocuklarınızın sizi 

Allah'ı anmaktan alıkoymasına izin vermeyin: çünkü böyle davranan herkes ziyana 

uğrayanlardan olur! 

105/58 Mücadele 

17.Âyet: Ne dünyevî servetleri ne de soy sopları onları Allah'a karĢı 

koruyamayacaktır: Onlar, kalıcı meskenleri olan cehenneme mahkûm edilmiĢlerdir! 

Yorum: 

Nüzul sebebi: Mukatil dedi ki; Münafıklar: “Muhammed kıyamet gününde 

kendisine yardım olunacağını ileri sürmektedir. Durum böyleyse bedbaht olduk 

demektir. Allah'a andolsun ki kıyamet gününde bize -eğer kıyamet diye bir Ģey 
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olacaksa- bizim gibi olanlar, çocuklarımız ve mallarımız yardımcı olacaktır.” 

Dediler, bu olay üzerine ayet indi.
351

 

106/49 Hucurat 

15.Âyet: ġunu bil ki, gerçek müminler, yalnızca, Allah'a ve Elçisi'ne iman 

edenler ve bu konuda bütün Ģüphelerden uzak duranlardır ve Allah yolunda bütün 

malları ve canları ile cihat edenlerdir: iĢte sözlerinde duranlar onlardır! 

108/64 Tegabün 

15.Âyet:Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir 

ayartma aracıdır,  hâlbuki Allah katında muhteĢem bir ödül vardır. 

109/61 Saf 

11.Âyet:Allah'a ve Peygamberi'ne inanır ve Allah yolunda malınız ve 

canınızla gayret gösterirsiniz: bu sizin kendi iyiliğinizedir; keĢke bilseydiniz. 

111/49 Fetih 

11.Âyet: Geride kalan bedevîler sana: “Mallarımız ve ailelerimize bakma 

mecburiyeti bizi gelmekten alıkoydu: öyleyse ey Muhammed, Allah'tan bizim için 

mağfiret dile!” diyecekler. Böylece onlar kalplerinde olmayan bir Ģeyi dile 

getiriyorlar. De ki: “Allah size bir zarar vermek veya yarar sağlamak isterse, kim 

Allah'ın istediği bir Ģeyi geri çevirebilir? Hayır, kimse çeviremez, ama Allah 

yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır! 
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Yorumu: 

Nüzul sebebi: Hudeybiye yılında umre yapmak için Hz. Peygamber Mekke‟yi 

ziyaret etmek istediğinde KureyĢlilerin onun ve arkadaĢlarının Mescid-i Haremi 

ziyaretlerine engel olmamaları ve kendilerine karĢı savaĢ ilan etmelerini engellemek 

için Medine etrafında bir ordu topladı. Harp etmeye niyetli olmadığını bildirmek 

içinde ihrama girdi ve kurban gönderdi. Bu orduya katılmak bazılarına zor geldi ve 

Ģöyle dediler: Medine‟de evinin içinde onlarla savaĢtı onları öldürdü Ģimdi de onlar 

bunları öldürecekler. Dolayısıyla zannettiler ki Hz. Muhammed ve arkadaĢları geri 

dönemeyecekler. Çoluk çocuk ve malları ile meĢguliyetlerini bahane ettiler ve 

dediler ki iĢlerimizi kendisine bırakacağımız kimselerimiz yok gelemeyeceğiz.
352

 Bu 

ayet bunların iç durumlarını anlatıyor. 

113/9 Tevbe 

20.Âyet:Ama inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda 

mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimselere gelince, Allah katında en 

yüksek onur payesi onlarındır ve onlardır, sonunda kazanacak olan! 

Yorumu: 

Razi bu ayetin açıklamsında Ģöyle der:  

ġu dört özellik kimde bulunursa Allah katında derecesi çok yüksek olur: 

1- Ġman, 

2- Hicret, 

3- Allah yolunda malıyla cihat etmek, 

4- Allah yolunda malıyla hicret etmek. 
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Ġnsanda üç Ģey, ruh, beden ve mal bir aradadır: 

“Ruh”a gelince, ondan inkar gidip iman ortaya çıkınca huzur mertebesine 

ulaĢır. “mal” ve ”beden”e gelince, hicretle onlarda eksiklik ortaya çıkar. Cihat ile 

meĢgul olunca her an helakleri söz konusudur. ġüphe yok ki insan için can ve mal 

sevimli Ģeylerdir. Ġnsan, sevdiğinden daha fazla sevdiği bir Ģeyi kazanmak için yüz 

çevirir.
353

 

24.Âyet: De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, 

mensup olduğunuz oymak ya da boy, kazanıp biriktirdiğiniz mallar, kötüye 

gitmesinden kaygılandığınız ticaret, hoĢlandığınız konutlar size Allah'tan ve O'nun 

Elçisi'nden ve O'nun yolunda kavga vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, 

bekleyin o zaman Allah iradesini açığa vuruncaya kadar. Ve bilin ki, Allah, günaha 

gömülüp gitmiĢ bir topluluğa asla hidayet etmez”. 

34.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını, haksızca yiyip yutuyor ve onları Allah'ın yolundan 

alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüĢü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar 

var ya, iĢte onlara sonraki hayat için çok çetin azabı müjdele. 

41.Âyet: Sizin için bu kolay da olsa zor da olsa, savaĢa çıkın ve mallarınızla, 

canlarınızla Allah yolunda yürekten çaba gösterin; çünkü eğer bilirseniz, bu sizin 

kendi iyiliğiniz içindir! 

44.Âyet:Allah'a ve Ahiret Günü'ne yürekten inananlar kendilerini Allah 

yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmekten bağıĢık tutmanı senden istemezler. Ve 

zaten kendisine karĢı kimin sorumluluk bilincine sahip olduğu konusunda Allah 

mutlak bilgi sahibidir. 
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55.Âyet:Öyleyse, onların geçici servetleri yahut çocuklarının çokluğundan 

duydukları doyum sakın seni imrendirmesin: Allah bütün bunlarla dünya hayatında 

onlara sadece azap vermek ve canlarının hakkı hâlâ inkâr edip dururlarken 

çıkmasını istemektedir.  

Yorumu: 

Servet çokluğunun doğru anlamlandırılmamasının kiĢi için huzursuzluk 

vesilesi olabileceğine iĢaret vardır. 

Bu hitap, görünürde her ne kadar Hz. Peygamber'e tahsis edilmiĢse de, 

bundan maksat, bütün müminlerdir. 

Âyette geçen Ġ'cab )اعجبة( kelimesi, bir çeĢit iftihar duyarak ve baĢkasında da, 

ona denk herhangi bir Ģeyin bulunmadığına inanarak, bir Ģeyden ötürü sevinmektir. 

ĠĢte bu durum, nefsin, o Ģeye gark olduğuna ve Allah'tan uzaklaĢtığına delâlet eder. 

Çünkü Allah'ın hükmünde, o Ģeyi o insandan alıp baĢkasına vermesi uzak bir ihtimal 

değildir. Ġnsan, iĢte her ne zaman bu hususu düĢünürse, onun, herhangi bir Ģeyden 

dolayı kendisini beğenme hali yok olur.
354

 

69.Âyet: Onlara de ki: “sizler de sizden önce yaĢayıp gitmiĢ münafık 

kimseler gibisiniz. Onlar kuvvetçe sizden daha güçlü, servetçe daha zengin ve sayıca 

daha kalabalıktılar; onlar bu dünyadan kendi paylarını aldılar; siz de kendi payınızı 

alıp yararlandınız; tıpkı sizden öncekilerin kendi paylarını aldıkları gibi: Ve iĢte siz 

de, tıpkı onlar gibi, çürük ve asılsız dâvâlara dalıp gittiniz. ĠĢte bu tür kimseler, 

geçmiĢte de, gelecekte de yapıp ettikleri bu dünya hayatında da öte dünyada da boĢa 

gitmiĢ olanlar ve iĢte böyleleridir, kaybedenler!” 
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81.Âyet:Geride bırakılan bu münafık kimseler, Allah Elçisi'nin sefer için 

ayrılmasının ardından kendilerinin savaĢtan uzak kalmalarına sevindiler; çünkü 

Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaĢmak düĢüncesi bunların hoĢuna gitmiyor 

ve hatta birbirlerine “Bu sıcakta savaĢa çıkmayın!” diyorlardı. De ki: “Cehennem 

ateĢi çok daha sıcaktır!” Tabii, eğer bu gerçeği kavrayabilirlerse! 

85.Âyet:O halde onların dünyevî zenginlikleri ve çocuklarının çokluğundan 

umdukları bahtiyarlık seni imrendirmesin. Allah bütün bunlarla bu dünya hayatında 

onlara azap etmek ve canlarının hakkı inkâr tutumu içinde çıkmasını sağlamak 

istiyor. 

88.Âyet: Oysa Elçi ve o‟nunla aynı inancı paylaĢan herkes Allah yolunda 

mallarıyla, canlarıyla zorlu çabalar ortaya koymaktadır; iĢte öte dünyada en üstün 

armağanlara kavuĢacak olan kimseler böyleleridir; sonu gelmez bir mutluluğa 

eriĢecek kimseler de bunlardır! 

103.Âyet: Bunun içindir ki, ey Peygamber, bundan sonra artık onların 

mallarından Allah için sundukları Ģeyleri kabul et ki belki bunu yapmakla onların 

salah bulmalarına, arınmalarına önayak olursun. Ve onlar için dua et; çünkü senin 

duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır. Ve bütün bunların da üstünde bil ki, 

Allah her Ģeyin herkesin özünü bilen mutlak bilgi sahibi olarak olup-biten her Ģeyi 

iĢitmektedir. 

Yorumu: 

Nüzul ortamı: 102.Âyet inince Resulullah ashabını serbest bıraktı, onlar da 

evlerine döndüler. Sonra Peygambere mallarından getirdiler ve dediler ki bizi sana 
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tabi olmaktan alıkoyan bu mallardır, bunları al ve Allah yolunda harca dediler. Hz. 

Peygamber de onları almayı uygun bulmadı. Bu olay üzerine bu ayet indi.
355

 

111.Âyet:Bilesiniz ki, Allah yolunda savaĢan, öldüren ve öldürülen 

müminlerden Allah canlarını mallarını satın almıĢtır; hem de karĢılığında onlara 

cenneti vaat ederek: Bu O'nun, yerine getirilmesini Tevrat'ta, Ġncil'de ve Kur‟an'da 

bizzat güvence altına aldığı gerçek bir vaattir. Kimdir verdiği sözü Allah'tan iyi 

tutan? Sevinin öyleyse, O'nunla böyle bir alıĢ veriĢ yaptığınız için; çünkü budur en 

büyük bahtiyarlık! 

1.2.1.7. a7- „N-F-A‟ (وفع), KELĠMESĠ 

Anlamı 

„N-F-A‟ (ٔفع) fiilinin sülasisi üçüncü baptan gelmektedir,hayra ulaĢmak,
356

 

faydalı olmak, yardımcı olmak
357

 anlamlarında kullanılır. 

Bu kökten gelen “intefe‟a” )أزفع( fiili de aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Yalnız bu baptan ة veya ِٓ  harf-i cerleri ile kullanıldığında bir iĢten faydalanmak, 

bir Ģeyi kullanmak veya faydalı hale getirmek, kâr, kazanç elde etmek anlamlarına 

gelir.
358

 

“Naffa‟a”ّ  fiili ise bir kimseye fayda ulaĢtırmak, bir )ٔفّع(

kimseyifaydalandırmak, 
359

 kullanmak, kullanıma geçirmek
360

 anlamlarında 

kullanılır. 
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“Ennefu” (إٌّفع ) :Zararın zıddıdır,
361

 kendisinden “hayr”a ulaĢmada 

yararlanılan Ģeydir. “Hayr”a kendisiyle ulaĢılan Ģeyin kendisi de” hayr”dır.  

Dolayısıyla “ennef‟u” da “hayr” anlamındadır.
362

Ayrıca fayda, yarar, avantaj, iyilik 

anlamlarında da kullanılmaktadır.
363

Aynı Ģekilde “menfeatün” )ِٕفعخ), “nefîatün)ٔف١عخ(, 

“nüfâatün” )ٔفبعخ( faydalanılan Ģeylerin isimleridir.
364

 

“En-Nafi” (إٌبفع) Allah Teâlâ‟nın isimlerindendir. Yarattıklarından istediğini 

faydaya ulaĢtıran anlamındadır.
365

 

Kur‟am‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “N-F-A”  fiilinden türemiĢ 50 kelime geçmektedir. Bunlardan 32 

tanesi Mekkî sûrelerde diğer 18 tanesi ise Medenî sûrelerde geçmektedir. Bu 

kelimelerin hepsi de bir Ģekilde yararlanma, fayda sağlama anlamında 

kullanılmıĢlardır. 

„N-F-A‟ (وفع), Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

102.Âyet: Ve onun yerine Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında Ģeytanca 

niyetler taĢıyan kimselerin telkin ede geldiklerine uyarlar. Hakikati inkâr eden 

Süleyman değildi, ama o Ģeytanca niyetler taĢıyan kiĢiler halka sihir öğreterek 

hakikati inkâr ettiler -ve onlar, Babil'deki iki melek Hârût ve Mârût vasıtasıyla ihdas 

edilene uyarlar- gerçi bu ikili, öncelikle, “Biz sadece ayartıcılarız: sakın Allah'ın 
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vahyettiği hakikati inkâra yeltenmeyin!” Ģeklinde uyarıda bulunmadan hiç kimseye 

onu öğretmediler. Ve onlar, bu ikiliden, karı koca arasında nasıl huzursuzluk 

çıkarılacağını öğreniyorlardı; ancak Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar 

veremedikleri gibi sadece kendilerine zarar veren ve hiçbir faydası olmayan bir bilgi 

ediniyorlardı; oysa onlar, bu bilgiyi edinenin ahiret hayatının güzelliğinden nasipsiz 

kalacağını iyi biliyorlardı. Doğrusu, karĢılığında ruhlarını elden çıkardıkları o sanat 

ne kötüdür, keĢke bunu bilselerdi! 

123.Âyet:Vehiçbir insanın diğerine bir yararının olmayacağı, hiç birinden 

fidye kabul edilmeyeceği; Ģefaatin fayda etmeyeceği ve hiç kimseye yardım 

edilmeyeceği bir Gün'ün gelip çatacağını aklınızdan çıkarmayın.  

164.Âyet:KuĢkusuz, göklerin ve yerin yaratılıĢında; gece ile gündüzün 

birbirini takip ediĢinde; insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde; 

Allah'ın gökten indirerek onunla ölü toprağa can verdiği ve her çeĢit canlının 

çoğalmasını sağladığı yağmurlarda; rüzgârların değiĢmesinde ve gökle yer arasında 

kendileri için tayin edilmiĢ belirli güzergâhlarda akan bulutlarda: bütün bunlarda 

düĢünüp akıllarını kullananlar için mesajlar vardır.  

219.Âyet:Sana, sarhoĢluk veren Ģeyler ve Ģans oyunları hakkında sorarlar. 

De ki: “Onların her ikisinde de hem büyük bir kötülük hem de insanlar için bazı 

yararlar vardır; ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yarardan daha büyüktür.” 

Allah yolunda neyi harcayacaklarını sana sorarlar. De ki: “O'nun için 

ayırabileceğiniz her Ģeyi.” Böylece Allah mesajlarını size açıklıyor ki tefekkür 

edebilesiniz. 
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Yorumu: 

Âyette geçen “Ennefatü” )إٌّفعخ( , fayda: içki içildiğinde alınan lezzet ve 

ticareti ile ulaĢılan kazançtır.
366

 

Müfessirlere göre içkinin o dönemki  faydaları Ģunlardır: 

1- Ticaretin kârı, 

2- Ġçenin tatmıĢ olduğu lezzet ve duyduğu sevinç, 

3- Beden için bir takım faydaları vardır.  

Bunlar içinde en geçerli olanı elde ettikleri kârdı. ġam'dan onu ucuza alıyorlar 

Hicaz'da yüksek bir fiyata pahalı olarak satıyorlardı.
367

 Ġçki alırken pazarlık 

yapmamayı Araplar büyük fazilet kabul ediyorlardı. Bu da içki ticaretiyle 

uğraĢanların büyük kârlar etmelerine vesile oluyordu.
368

 

Kumarın faydaları da müfessirlerce Ģu Ģekilde izah edilmiĢtir:  

Kumar oynayan kimse, üzerinde kumar oynayıp, fal çektiği hayvanın etinden 

yemeyerek onu muhtaçlara dağıttığı için, bunda fakirler için bir geniĢlik ve fayda 

vardı. Vahıdî'nin zikrettiğine göre, cahiliye Araplarından birisi, bazen bir mecliste 

yüz deve üzerine bu Ģekilde kumar oynar, böylece o, hiçbir yorgunluk ve sıkıntı 

çekmeden büyük bir mal sahibi olur; sonra bu malı muhtaçlara dağıtarak, bundan Ģan 

ve Ģöhret kazanırdı.
369
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92/4 Nisa 

11.Âyet: Çocuklarınızın varisliği konusunda Allah size Ģunu emreder:  Erkek, 

iki kadının hissesine eĢit bir miktar alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, 

ebeveynlerinin geride bıraktıklarının üçte-ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, 

onun yarısını alacaktır. Ölenin anne-babasına gelince, geride bir çocuk bırakması 

durumunda, her biri terekenin altıda-birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamıĢsa 

ve anne-babası onun tek mirasçısı ise, annesi üçte-birini alacaktır; eğer ölenin erkek 

ve kız kardeĢleri varsa, o zaman annesine, yapmıĢ olduğu herhangi bir vasiyeti veya 

ödemek zorunda olduğu borcu düĢüldükten sonra terekenin altıda-biri verilecektir. 

Anne-babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve 

imkânlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. ĠĢte bu nedenle Allah'tan emirler 

gelmektedir. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Âyette "Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha 

yakın olduğunu siz bilemezsiniz." buyrulmaktadır. Buradaki yakınlık müfessirlerce 

farklı Ģekilde açıklanmıĢtır. Bu açıklamalar: 

1- Ahirette görülecek yakınlık, 

2- Dünyada görülecek yakınlık, 

3- Hem Allah'a yakınlık hem de dünyadaki davranıĢlarla gösterilecek 

yakınlıktır.370 

4- Birbirlerine harcamada bulunmak, birbirlerini eğitmek ve birbirlerini 

kötülüklerden korumak ve müdafaa etmek gibi yapılması gerekli olan 

                                                      
370

et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 49 
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hususlarda, onların dünyada iken, birbirlerinden nasıl istifade edecekleri 

Ģeklinde yakınlıktır. 

5- Oğlun babadan, babanın oğuldan önce ölerek böylece de hangisinin 

diğerine varis olacağının bilinmemesidir.
371

 

Müfessirlerden Razi bu ayeti Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

Allah, çocukların ve ebeveynin mirastaki paylarını belirtip; bu hisseler farklı 

olup, akıl bu takdir edilen hisselerin ne kadar olacağını bilemeyip, insanın hatırına, 

"bu taksimat baĢka bir Ģekilde olsaydı, daha faydalı ve daha uygun olurdu." Ģeklinde 

düĢünceler gelip; özellikle Arapların mirastaki taksimleri bu Ģekilde olup, onlar güçlü 

kuvvetli erkeklere mirastan pay verdikleri halde çocukları, kadınları ve zayıf 

kimseleri mirastan mahrum bırakınca, Allah, Ģöyle diyerek bu Ģüpheleri ortadan 

kaldırmıĢtır: "Sizler, akıllarınız, hangi Ģeylerin sizin menfaatinize olduğunu ihata 

edemez, tam anlayamaz. Binaenaleyh, çoğu kez sırf zarar olduğu halde, bir Ģeyin 

sizin menfaatinize olduğunu; sırf menfaatinize olan Ģeyi de  zarar zannedersiniz. 

Ama Hakîm ve Rahîm olan Allah, bütün gaipleri ve neticelerini bilen Zât'tır." Buna 

göre sanki Ģöyle denilmiĢtir: "Ey insanlar, miras paylarını, akıllarınızın güzel 

gördüğü miktarlarla takdir etmeyi bırakın da Allah'ın sizin için takdir etmiĢ olduğu 

Ģu paylar hususunda O'nun emrine itaat ediniz." 
372

 

94/57 Hadid 

25.Âyet:Doğrusu, daha önce de elçilerimizi bu hakikati bütün kanıtları ile 

gönderdik ve onlar aracılığıyla vahyi bağıĢladık ve böylece, doğru ile eğriyi 

tartabilmeniz için size bir terazi verdik ki insanlar adaletle davranabilsinler ve size 

                                                      
371

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 176 
372

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 176 



112 

 

içinde müthiĢ bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri kullanma 

yeteneği bağıĢladık. Bütün bunlar size verildi ki Allah, O'nun ve Elçisi'nin yolunda 

yürüyenleri ayırabilsin, Kendisi insan kavrayıĢının ötesinde olsa bile.ġüphesiz Allah 

güçlüdür, kudret sahibidir. 

96/13 Ra‟d 

16.Âyet:“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” diye sor onlara. Ve de ki 

“Allah‟tır!” Ve yine de ki: “Peki, öyleyse niçin Allah'ı bırakıp, kendileri için bile ne 

bir yarar sağlayabilecek ne de bir zararı giderebilecek güçte olmayan Ģeyleri 

kendinize koruyucular, kayırıcılar olarak görüyorsunuz?” Sor onlara: “Hiç kör olan 

kimseyle gören kimse bir olur mu? Yahut kopkoyu karanlıkla aydınlık bir tutulabilir 

mi?” Yoksa onlar Allah'la beraber, O'nun yarattığına benzer Ģeyler yaratan baĢka 

tanrısal güçlerin var olduğuna gerçekten inanıyorlar da bu sözdeyaratma eylemi 

onların gözünde O'nun yaratma eylemine benzer mi görünüyor? De ki: “Her Ģeyin 

yaratıcısı Allah‟tır ve, var olan her Ģeyin üstünde mutlak hükümranlık sahibi Biricik 

Yaratıcı O'dur!” 

17.Âyet:O gökten su indirdiğinde ve kurumuĢ nehir yataklarından her biri 

kendi hacimlerine göre dolup taĢtıklarında, akıntı yüzeydeki çerçöpü, tortuyu alır 

götürür; tıpkı süs eĢyası ya da alet yapmak için ateĢte eritilen madenlerin, yüzeyinde 

açığa çıkan köpüklü tortudan arındırılması gibidir bu. Hak ile batılı Allah iĢte böyle 

bir benzetmeyle gözönüne koyuyor: çünkü gerçekten de, tortuysa, çerçöpse söz 

konusu olan, bu, bütün köpüksü Ģeyler gibi akar gider; ama insanlara yararlı olan 

Ģeye gelince, o her zaman olduğu yerde, sapasağlam ayakta kalır. Allah iĢte böyle 

benzetmelerle ortaya koyuyor. 
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103/22 Hac 

12.Âyet:Böyle yaparken, Allah yerine, kendisine ne zarar ne de yarar 

sağlayabilen Ģeylere yalvarıp yakarır; düĢülebilecek en vahim sapıklık da zaten 

budur. 

13.Âyet:Ve bazen da kendisine zararı yararından çok olacak olan kimseye, 

bir baĢka insana yalvarıp yakarır: gerçekten de, bu ne kötü efendi ve bu ne kötü 

uyruk!  

28.Âyet:Kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve kurban için 

belirlenen günlerde, bu amaçla O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar 

üzerine Allah'ın ismini ansınlar ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki 

yoksulu da doyurun.  

33.Âyet:Bu simgeleri gözetmekte gösterilen bilinç ve duyarlılığın size O'nun 

tarafından belirlenmiĢ bir süreye kadar yararları olacaktır; sonra bunda güdülen 

amacın ve varılan sonucun tevhit inancını simgeleyenen eski mescit olduğunu 

anlayacaksınız.  

111/48 Fetih 

11.Âyet:Geride kalan bedevîler sana: “Mallarımız ve ailelerimize bakma 

mecburiyeti bizi gelmekten alıkoydu, öyleyse ey Muhammed, Allah'tan bizim için 

mağfiret dile!” diyecekler. Böylece onlar kalplerinde olmayan bir Ģeyi dile 

getiriyorlar. De ki: “Allah size bir zarar vermek veya yarar sağlamak isterse, kim 

Allah'ın istediği bir Ģeyi geri çevirebilir? Hayır, kimse çeviremez, ama Allah 

yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. 
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112/5 Maide 

76.Âyet:De ki: “Allah'ın yanı sıra size ne bir fayda sağlama ne de zarar 

verme gücü olmayan Ģeye mi taparsınız? Oysa yalnız Allah'tır her Ģeyi duyan, her 

Ģeyi bilen!” 

119.Âyet:Ve Hesap Günü Allah Ģöyle diyecektir: “Bugün sözlerine sadık 

olanlar hakikate sadakatlerinin faydasını görecekler; sonsuza kadar kalacakları, 

içinden ırmaklar akan has bahçeler onların olacak; Allah onlardan çok hoĢnuttur ve 

onlar da Allah'tan çok hoĢnutturlar. Bu, büyük bir baĢarıdır.” 

1.2.1.8. a8 -  “B-E-S” (تأش)  KELĠMESĠ 

Anlamı 

“B-E-S” (ثأط) fiili Ģiddet ve benzeri manalara delalet eder.
373

Sülasisi farklı iki 

baptan gelir. Birinci baptan geldiğinde, yiğit olmak, savaĢta Ģiddetin artması, 

cesaretli olmak anlamlarında kullanılır. Dördüncü baptan geldiğinde ise, ihtiyaç 

Ģiddetlendi, fakirleĢti anlamlarına gelir.
374

 

“Bü‟sün” (ثإط) kelimesi, hayat sıkıntısı, geçim sıkıntısı anlamlarında 

kullanılır. “Be‟sün” (ثأط)  kelimesi ise savaĢta Ģiddet anlamına gelir.
375

 

“Be‟sêü”(ثأسبء) kelimesi zarar, meĢakkat ve savaĢ anlamına gelen isimdir. 

Nimetin zıddıdır. ġiddetli yoksulluk, sıkıntı, kavga, açlık anlamlarında da 

kullanılır.
376

 

                                                      
373

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”b-e-s”(ثأط)maddes 
374

Ġbni Manzuri, a.g.e, “b-e-s” (ثأط)maddesi; Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. 

Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e,”b-e-s” (ثأط) maddesi 
375

Ġbn Manzur, a.g.e, “b-e-s” (ثأط) maddesi 
376

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 15, s. 430 
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Kuranda kullanıldığı anlamlar   

 Biz iktisadî alan ile ilgili olan “Be‟sêü” (ثأسبء)  kelimesini inceledik. Bu 

kelime Kur‟an‟ı Kerim‟de dört yerde geçmektedir. Bunların hepsinde de yoksulluk 

darlık, meĢakkat, sıkıntı gibi kötü durumlar anlamındadır. Bunlardan 2 tanesi Mekkî  

sûrelerde, 2 tanesi de Medenî sûrelerde  geçmektedir. 

“B-E-S” (تأش)  Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir.Ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye ve 

Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 

yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten 

kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı malî 

yükümlülüğünü (zekatı) ifa eden kiĢidir.Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

Yorumu: 

Erdemli kiĢiler, ekonomik sıkıntı, hastalık ve savaĢ zamanlarından Allah‟ın 

yasakladığı Ģeylerden kendilerini uzak tutarak Allah‟ın emrettiği Ģeyleri yerine 

getirmekte direnç gösterirler.
377

 

Taberi'ye göre âyette zikredilen "Sıkıntı"dan maksat, fakirlik demektir. 

                                                      
377

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 349 
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"ġiddet zamanından" maksat ise savaĢtır. Özellikle bu hallerde sabretmenin büyük 

bir iĢ olduğu muhakkaktır. Görüldüğü gibi ayet kulun yapacağı birçok ibadet ve itaati 

kapsamaktadır. Bu nedenle Allah Teâlâ bunları yapanları "sadık" ve "muttaki" olarak 

vasıflandırmıĢtır.
378

 

“Be‟sêü”(ثأسبء), fakirlik, Ģiddettir, “darrâ‟u” )ػشاء(, hastalık, kronik 

felaketlerdir;
379

 “be‟sün” (ثأط), savaĢ durumudur.
380

 

214.Âyet: Ama sizden önce gelip geçen müminler gibi sıkıntı çekmeden 

cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların baĢına öyle ezici sıkıntılar ve 

kımıldatmaz darlıklar geldi ki ve öylesine sarsıldılar ki müminlerle birlikte Elçi de 

“Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?” diye feryat ediyordu. Gözünüzü açın, Allah'ın 

yardımı daima yakındır! 

Yorumu: 

Taberi'ye göre bu ayet Hendek savaĢında müminlerin, çetin bir mücadele 

verdikleri sırada, karĢılaĢtıkları bitkinlikle beraber Ģiddetli soğuk karĢısında ve 

yiyecek darlığı çektikleri bir sırada nazil oldu.
381

 Nitekim onların bu hali diğer bir 

ayet de Ģöyle anlatılmaktadır: "ĠĢte orada müminler imtihan edilmiĢler ve Ģiddetli bir 

sarsıntı ile sarsılmıĢlardı.”
382

 

1.2.1.9. a9- “D - R - R”  (ضر)  KELĠMESĠ 

Anlamı  

“D-R-R” (ػش) fiili, faydanın zıddı, bir Ģeyin toplanması ve kuvvet olmak 

                                                      
378

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 356 
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ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 240 
380

Ġbn Kesîr, a.g.e, c. 1, s. 488 
381

et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 288 
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üzereüç asıl anlama sahiptirsülasisi birinci baptan geldiğinde faydanın zıddı anlamına 

delalet eder ve buradan diğer yakın anlamlara hamledildi.
383

 Zarar verme mal ve 

candan eksiltme
384

 anlamlarına da gelir. 

“Darru” (ػش) Zarar ve faydanın bir arada bulunduğu durumu ifade eder. 

“Durru” (ػش) kelimesi ise sırf zararı ifade eder.
385

 

“Darru” kelimesi bilgi, fazilet ve iffet eksikliğinden kaynaklanan kiĢinin 

nefsindeki kötü duruma; mal ve servet eksikliğinden kaynaklanan maddi 

durumundaki kötüleĢmeye; organ eksikliği ve hastalık nedeniyle oluĢan bedendeki 

olumsuzluğa delalet eder.
386

 

“Darâr” )ػشاس(, birinin malına veya menfaatine zarar vermek,”dırâr” )ػشاس(, 

birinin sana vermiĢ olduğu zarara zararla karĢılık vermek anlamlarına gelir.
387

 

“Darrâü”(ػشاء) kıtlık ve Ģiddet durumlarını ifade eder.
388

 GeniĢliğin zıddıdır. 

Bu kelime “Ba‟sêü” (ثأسبء) kelimesi ile birlikte kullanıldığında bu kötü durumun daha 

da Ģiddetli olduğunu belirtir.
389

 Bu kelimenin zıddı “serrâu” (سشاء) dür. Yani 

geniĢliktir.
390

 

“Ġddırâr” )اػطشاس(, KiĢiyi, kendisine zarar verecek, hoĢ karĢılamadığı duruma 

sürüklemektir. Bu iki türlüdür: 

                                                      
383

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”d-r-r” (ػش) maddes 
384

Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 14, s. 107 
385

El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c, 7, s. 12 
386

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 296 
387

Ġbn Manzur, a.g.e, “d-r-r” (ػش)  maddesi 
388

Ġbn Manzur, a.g.e, “d-r-r” (ػش)  maddesi 
389

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 12, s. 384 
390

Lane, Edward William, An Arabic, a.g.e, c. 5, s. 1777 
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1- DıĢ faktörlerden dolayı kiĢi bu duruma sürüklenir. Esir oluncaya veya 

ölünceye kadar tehdit altında olan veya dövülen kiĢinin durumu bu duruma bir 

örnektir. 

2- Ġç sebepler ile olur. Bu da kendi arasında iki Ģekilde olur: 

a) Geri çevrilmekle kiĢiye her hangi bir zararın gelmeyeceği, helâkin 

olmayacağı bir kuvvetin, Ģehvetin galip gelmesi durumudur. KiĢiye uyuĢturucu 

kullanma veya kumar oynama dürtüsünün galip gelmesi durumları bu duruma 

verilecek örneklerdendir.  

b) Geri çevrilmekle kiĢiye bir zararın dokunacağı veya kiĢinin hayatını 

kaybedeceği bir kuvvetin galip gelmesi durumudur. Açlığın Ģiddetlendiği zaman ki 

durum, bu duruma bir örnektir. Bu durumdaki kiĢi ölü etini yiyebilir.
391

 

“Darûri” ّ)ٞػشٚس( , zorunlu olan durumdur, üç çeĢittir: 

1- Zorlama ve sertlikle olur kiĢinin seçimi yoktur. AĢırı rüzgârda ağacın 

yıkılması bu duruma örnektir. 

2- KiĢinin yaĢaması ancak o zaruri Ģeyin bulunması ile olur. Bedenin 

yaĢaması için gerekli gıdayı alması gibi. 

3- Bir cismin aynı anda farklı iki mekânda olamaması durumu gibi aksinin 

düĢünülmesi imkânsız olan durumlardır.
392

 

Kuranda kullanıldığı anlamlar 

Üç tanesi Medenî sûrelerde  diğer 6 tanesi Mekkî sûrelerde olmak 

üzereKuran‟ı Kerim‟de “darrâü”(ػشاء)kelimesi dokuz yerde geçmektedir. Hepside 

kıtlık, yoksulluk, hastalık vb. olumsuz durumlar için kullanılmıĢtır. 
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Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 296 
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“D-R-R” (ضر) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir.Ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye ve 

Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 

yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten 

kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı malî 

yükümlülüğünü (zekatını) ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz 

verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. ĠĢte 

onlardır sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının 

bilincinde olanlar. 

Yorumu: 

Erdemli kiĢiler, ekonomik sıkıntı, hastalık ve savaĢ zamanlarından Allah‟ın 

yasakladığı Ģeylerden kendilerini uzak tutarak Allah‟ın emrettiği Ģeyleri yerine 

getirmekte direnç gösterirler.
393

 

Taberi'ye göre âyette zikredilen "sıkıntı"dan maksat, fakirlik demektir. 

"ġiddet zamanından" maksat ise savaĢtır. Özellikle bu hallerde sabretmenin büyük 

bir iĢ olduğu muhakkaktır. Görüldüğü gibi ayet kulun yapacağı birçok ibadet ve itaati 

kapsamaktadır. Bu nedenle Allah Teâlâ bunları yapanları "sadık" ve "muttaki" olarak 

vasıflandırmıĢtır.
394

 

“Be‟sêü”(ثأسبء), fakirlik, Ģiddettir, “darrâ‟u” )ػشاء(, hastalık, kronik 

                                                      
393

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 349 
394

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 356 
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felaketlerdir,
395

 “be‟sün” (ثأط), savaĢ durumudur.
396

 

214.Âyet: Ama sizden önce gelip geçen müminler gibi sıkıntı çekmeden 

cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların baĢına öyle ezici sıkıntılar ve 

kımıldatmaz darlıklar geldi ki ve öylesine sarsıldılar ki müminlerle birlikte Elçi de 

“Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?” diye feryat ediyordu. Gözünüzü açın, Allah'ın 

yardımı daima yakındır! 

Yorumu: 

Taberi'ye göre bu ayet Hendek savaĢında müminlerin, çetin bir mücadele 

verdikleri sırada, karĢılaĢtıkları bitkinlikle beraber Ģiddetli soğuk karĢısında ve 

yiyecek darlığı çektikleri bir sırada nazil oldu.
397

 Nitekim onların bu hali diğer bir 

ayet de Ģöyle anlatılmaktadır: "ĠĢte orada müminler imtihan edilmiĢler ve Ģiddetli bir 

sarsıntı ile sarsılmıĢlardı.”
398

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

134.Âyet: Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında Allah yolunda 

harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah 

iyilik yapanları sever. 

Yorumu: 

“Darrâü”(ػشاء) kelimesi “durra” )ػّش( fiilinden mastardır. Bir insana zarar 

dokunduğunda, darlık isabet ettiğinde, geçim sıkıntısı uğradığında “durra fulanun”  

.denir )ػشّفالْ(
399

 

                                                      
395

ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 240 
396

Ġbn Kesîr, a.g.e, c. 1, s. 488 
397

T et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 288 
398

 90/33 Ahzap 11 
399

et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 214 
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YokuĢta, iniĢte, azlıkta, çoklukta olmak, mutlu ve üzüntülü durumlar içinde 

bulunmak o insanın infakına engel olmaz.
400

 

Ġçinde bulundukları durum ve zaman onları infaktan alıkoymaz niye güçleri 

yetiyorsa az veya çok infak ederler.
401

 

“Serrâu” )سشاء(, zenginlik,
402

 kiĢinin maddi durumunun geniĢliği, kolaylık, 

sıhhatli olmak
403

; “darrâü”(ػشاء), fakirlik,
404

zorluk, Ģiddet ve hastalık anlamlarına 

gelmektedir. 

1.2.1.10. a10- “S - R - R”  (  KELĠMESĠ  (سرّ 

Anlamı  

“S-R-R” (ّّسش)fiili, bir Ģeyi gizlemek, özünü oluĢturmak, karar kılmak,
405

mutlu 

etmek
406

, sevinmek
407

 anlamlarında kullanılır. Sülasisi birinci baptan gelir.
408

 

“Eserra”)اسش( iki zıt anlamda kullanılan fiillerdendir; hem gizlemek hem de 

açığa çıkarmak anlamında kullanılır.
409

 

 “isteserra” )اسزسّش( fiili gizlemek
410

 ve sevinmek
411

 anlamlarında kullanılır. 

“Essurûru” )اٌسشٚس( hüzünden arındırılmıĢ durum,
412

kalp tarafından alınan 

lezzet, kalbin açılması,
413

  sevinçten gizlenen Ģey; “esserîr)اٌسش٠ش( ise sevinçten 

üzerine oturulan Ģey
414

 anlamlarına gelir. 

                                                      
400

 el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 325 
401

ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 443 
402

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 7 
403

 Kurtubi, a.g.e, c. 4, s. 216 
404

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 7 
405

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”s-r-r” (ّّسش) maddesi 
406

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 12 
407

 Mutçalı, serdal, a.g.e, s. 383 
408

 Mutçalı, serdal, a.g.e, s. 383 
409

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-r-r” (ّّسش)maddesi 
410

 Mutçalı, serdal, a.g.e, s. 383 
411

 Zebidi, Muhibbu‟d-dinEbu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c.12, s. 5-23 
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“Essirru” (ّّاٌسش) verimi bol olan vadi anlamındadır. 

“Serrâu” (سشاء) nimet, geniĢlik anlamlarına gelir, zorluğun zıddı olan 

durumları ifade eder.
415

 

“Darrâü”(ػشاء) kıtlık ve Ģiddet durumlarını ifade eder.
416

 GeniĢliğin zıddıdır. 

Bu kelime “Ba‟sêü” (ثأسبء) kelimesi ile birlikte kullanıldığında bu kötü durumun daha 

da Ģiddetli olduğunu belirtir.
417

 Bu kelimenin zıddı “Serrâu” (سشاء) dür. Yani 

geniĢliktir.
418

 

Kur‟an‟da kullanıldığı anlamlar 

Kur‟an‟ı Kerim‟de “Serrâu” (سشاء) kelimesi iki yerde geçmektedir.
419

 Her iki 

yerde de ekonomik geniĢlik anlamında kullanılmıĢtır. Bunlardan bir tanesi Mekkî 

sûrelerde diğeri ise Medenî  sûrelerdedir. 

“S-R-R”  (  Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Ayetin Anlam ve (سرّ 

Yorumları 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

134.Âyet:Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında Allah yolunda 

harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah 

iyilik yapanları sever. 

 

 

                                                                                                                                                      
412

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”s-r-r” (ّّسش)maddesi 
413

 Zebidi, Muhibbu‟d-dinEbu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c.12, s. 5-23 
414

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 551 
415

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-r-r” (ّّسش) maddesi 
416

 Ġbn Manzur, a.g.e, “d-r-r” (ػش)  maddesi 
417

 Zebidi, Muhibbu‟d-dinEbu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c.12, s. 5-23 
418

 Lane, Edward William, An Arabic, a.g.e, c. 5, s. 1777 
419

 99/3Âl-i Ġmaran 134;39/7 Âraf 95 
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Yorumu: 

“Darrâü”(ػشاء) kelimesi “durra” )ػّش( fiilinden mastardır. Bir insana zarar 

dokunduğunda, darlık isabet ettiğinde, geçim sıkıntısı uğradığında “durra fulanun” 

.denir )ػشّفالْ(
420

 

YokuĢta, iniĢte, azlıkta, çoklukta olmak, mutlu ve üzüntülü durumlar içinde 

bulunmak o insanın infakına engel olmaz.
421

 

Ġçinde bulundukları durum ve zaman onları infaktan alıkoymaz niye güçleri 

yetiyorsa az veya çok infak ederler.
422

 

“Serrâu” )سشاء(, zenginlik,
423

kiĢinin maddi durumunun geniĢliği, kolaylık, 

sıhhatli olmak
424

; “Darrâü”(ػشاء), fakirlik,
425

 zorluk, Ģiddet ve hastalık anlamlarına 

gelmektedir. 

1.2.1.11. a11- “H-R-S”  (حرث)  KELĠMESĠ 

Anlamı  

“H-R-S ”  (دشس) fiili asıl olarak farklı iki anlama sahiptir, birincisi, toplamak 

ve kazanmaktır; ikicisi ise bir Ģeyi zayıflatmaktır.
426

 Bu fiil birinci ve ikinci 

baplardan gelmektedir. Birinci baptan geldiğinde ekin amacıyla tohumu toprağa 

saçmak anlamına gelir.
427

Ayrıca kiĢi ailesi için gayret gösterip kazandığı, araĢtırdığı 

veya düĢündüğü zamandaki durumu ifade etmek için de bu fiil kullanılır.
428

 

                                                      
420

 et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 214 
421

 el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 325 
422

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s.. 443 
423

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 7 
424

 Kurtubi, a.g.e, c. 4, s. 216 
425

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 7 
426

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-r-s”(دشس) maddesi 
427

Ġbn Manzur, a.g.e, “h-r-s” (دشس) maddesi 
428

 Zebidi, Muhibbu‟d-dinEbu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 5, s. 214-217 
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“Ġhterase” (ادزشس) kazanmak anlamında kullanılan bir fiildir. Bu baptan gelen 

mastar olan “ihtirâs"ّ  ise ziraattan veya para cinsinden kazanmak anlamına )ادزشاس(

gelir.
429

 

“Elharsü” )اٌذشس( ister ağaç dikme, ister ziraat amaçlı olsun toprak üzerindeki 

çalıĢamaya denir. Bazen zirai ürünün kedisine de bu isim verilir.
430

Ekim dikim için 

elveriĢli toprağa da bu isim verilir.
431

 

Kuranda kullanıldığı anlamlar 

“H-R-S ”  (دشس)  kökünden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 6 tanesi Medenî  

sûreler ve 8 tanesi Mekkî sûrelerde olmak üzere 14 yerde geçmiĢtir. Bu kelime 

Kur‟an‟da “ürün,”
432

 amelin neticesi,
433

 ekilmiĢ ekin
434

 ve kadının diĢilik organı
435

 

olmak üzere dört farklı anlamda kullanılmıĢtır.
436

 

“H-R-S” (حرث) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

71.Âyet:Musa'nın cevabı Ģu oldu: “O, bu kurbanın ekinleri sulamak veya 

toprağı sürmek için hiç koĢulmamıĢ, kusursuz, alacasız bir sığır olmasını istiyor”. 

Onlar: “ĠĢte, sonunda gerçeği bildirdin!” dediler ve hemen onu kurban ettiler, 

hâlbuki neredeyse hiçbir Ģey yapmadan kalacaklardı. 

                                                      
429

el-Ferâhidî, Halil b. Ahme, a.g.e, c. 3, s. 205 
430

Ġbn Manzur, a.g.e, “h-r-s” (دشس)maddesi 
431

Ġbn Kesîr, a.g.e, c. 2, s. 22 
432

 2/68 Kalem 22 
433

 62/42 ġura 20 
434

 87/2 Bakara 205 
435

 87/2 Bakara 223 
436

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 323 
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205.Âyet:Ancak hâkimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, 

insanın ürününü ve neslini yok etmeye çalıĢır.Allah fesadı sevmez. 

Yorumu: 

Âyette geçen ( ٌَّٝ َٛ ّرَ  cümlesine müfessirler farklı anlamlar vermiĢlerdir, bu ( ئَِرا

anlamlar: 

1- O, senin yanından ayrıldığı zaman,
437

 

2- O, iĢ baĢına geçtiği zaman,
438

 

Müfessirler burada, münafığın yeryüzünde çıkaracağı fesattan neyin 

kastedildiği hususunda farklı görüĢler zikretmiĢlerdir:  

1- Müslümanların kalplerine Ģüphe sokmaya ve küfrü kuvvetlendirmek için 

hileler çıkarmaya uğraĢmaktır. 

2- Tahrip etme, yakma ve yağmalama gibi yollarla malları telef etmektir.
439

 

3- "Yol kesmek" ve insanları korkutmaktır.  

4- Akrabalık bağını koparmak ve Müslümanların kanını akıtmaktır. 

Taberi, âyetin genel ifadesinin her iki fesat Ģeklini de kapsar mahiyette 

olduğunu ve âyetten, bütün isyanların anlaĢıldığını söylemiĢtir.
440

 

Âyette "O, ekini ve nesli helak etmek için çalıĢır." buyrulmaktadır. 

Münafığın, ekin ve nesilleri nasıl helak ettiği hususunda farklı görüĢler 

zikredilmiĢtir: 

a)Ekinlerin helakinden maksat, onları yakmak, nesilleri helak etmekten 

                                                      
437

 et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 397 
438

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 171: et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 397 
439

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 171 
440

 et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 397 
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maksat ise, belli hayvanları keserek soylarını bitirmek istemektir. 

b)Ekinleri helak etmesinden maksat, Allah'a isyanı yüzünden yağmur 

rahmetinin kesilmesi ve böylece ekinlerin yok olmasına sebep olmasıdır. Soyları 

helak etmesinden maksat ise, ekinlerin helak olmasına vesile olarak insanların da 

helakine vesile olmasıdır.
441

 

 “Elharsü”)اٌذشس( ekinlerin, meyvelerin ve nesillerin yetiĢmesinin 

zeminidir.”enneslu” )ًإٌس( ise canlıların yavrularıdır. Ġnsan hayatı ancak bu iki Ģeyle 

ayakta kalabilir.
442

 

223.Âyet:Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz Ģekilde girin, 

ama önce kendi ruhlarınız için bir hazırlık yapın. Allah'a karĢı sorumluluğunuzun 

bilincinde olun ve bilin ki O'na mutlaka kavuĢacaksınız. Ve sen de ey peygamber, 

imana eriĢenleri müjdele. 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

14.Âyet:Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüĢ (cinsin)den birikmiĢ 

hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevî zevkler insanoğlu için 

çekici kılınmıĢtır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en 

güzeli Allah katında olanıdır. 

117.Âyet:Onların bu dünya hayatı için harcadıkları, kendi kendilerine 

zulmeden bir halkın ekinlerine musallat olan ve onu mahveden dondurucu bir 

rüzgâra benzer. Onlara haksızlık yapan Allah değildir, fakat onlar kendi kendilerine 

haksızlık yapıyorlar.  

                                                      
441

 et-Taberî, a.g.e, c. 4, s. 397 
442

Ġbn Kesîr, a.g.e, c. 1, s. 564 
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1.2.1.12. a12- “N-A-M” (وعم) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“N-A-M” (ُٔع) fiilinden türemiĢ çok kelime vardır. Bütün bu kelimelerin aslı 

Ģu anlamlarda toplanır; refah, güzellik, yaĢam, huzur.
443

Sülasisi farklı baplardan 

gelir. Dördüncü baptan geldiğinde refaha ermek, hoĢlanmak, memnun olmak 

anlamlarında kullanılır. Birinci baptan geldiğinde kolay, yumuĢak bir nimet olmak, 

taze olmak anlamlarına gelir. Ġkinci baptan geldiğinde ise, yumuĢak, pürüzsüz olmak 

manalarında kullanılır.
444

 

“N-A-M” fiilinin if‟âl babına girdirilmesiyle elde edilen “ename”( ُأع ) fiili, 

baĢkasına iyilik etti, ihsan etti anlamlarında kullanılır.
445

 Kendisine iyilik yapılan 

kimse insandan baĢka bir varlıksa bu fiil kullanılmaz.
446

 

“Ni‟metün”( ٔعّخ ) kelimesi “ename” )ُأع(fiilinden isimdir.
447

 BaĢkasından 

iyilik Ģeklinde elde edilmiĢ faydaya denir. Korku ve zararla elde edilmiĢ fayda bu 

kelimenin kapsam alanına girmez. Çünkü bütün bunlarda fail, kendi faydasını 

gözetmiĢtir.
448

Hayat veya mal cinsinden Allah‟ın kula yaptığı ihsan ve lütüftur. 

”Ni‟met” mal, hediye anlamlarına da gelir. Çoğulu “niâmün” (َٔعب) veya 

“en‟ımetün”(أعّخ) „dür.
449

 

                                                      
443

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”n-a-m” (ُٔع) maddes 
444

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, c. 5, s. 204; ZamahĢeri , Esâsu‟l-Belâğa”n-a-m” (ُٔع) maddesi 
445

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e,c. 33, s. 500; Mutçalı, Serdar, a.g.e, 

s 899 
446

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e s. 501 
447

Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 3, s. 9 
448

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e,c. 33, s. 500 
449

Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġiraz, a.g.e, “n-a-m” (ُٔع)  maddesi 
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“Neîm”( ُٔع١ ) ve “na‟mâü”( ٔعّبء ) refah ve bolluk anlamlarındadır. Zıddı 

darlık ve Ģiddetli yoksulluktur.
450

 

“Ne‟amü” ( ُٔع ) tekil olarak kullanıldığında yalnız develer için kullanılan bir 

isimdir. Çoğulu  “en‟âm”)َأٔعب(‟dır. Çoğul olarak kullanıldığında kapsam alanına 

koyun, keçi, inek de girer. Fakat bu isim kullanıldığında mutlaka içlerinde deve 

olmalıdır.
451

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Bu kelime Kur‟an‟da farklı Ģekillerde ve farklı anlamlarda kullanılmıĢtır. Biz 

burada, bu kökten türemiĢ iktisadî alanla iliĢkili olan iki kelimenin kullanımını 

inceleyeceğiz.  

“En‟am” kelimesi Kur‟an‟da otuz üç yerde bu Ģekilde geçerken bir yerde ise 

“neamu”
452

 olarak geçmektedir ve deve, keçi, koyun, inek gibi hayvanlar anlamında 

kullanılmıĢtır. Bunlardan 8 tanesi Medenî sûrelerde 24 tanesi ise Mekkî sûrelerde 

geçmektedir. Ayrıca “n-a-m” fiilinde den türemiĢ kelimelerin geçtiği iktisadî alanla 

ilgili bunların dıĢında Medenî sûrelerde  7 ayet daha bulunmaktadır. 

 “N-A-M” (وعم) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

40.Âyet:Ey Ġsrailoğulları! Size bağıĢladığım o nimetleri hatırlayın ve Bana 

verdiğiniz sözü tutun ki Ben de sözümü tutayım ve Benden, yalnız Benden sakının! 

                                                      
450

Ġbni Manzuri, a.g.e, “n-a-m” (ُٔع)  maddesi; Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, 

a.g.e, c. 3, s. 9 
451

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e,c. 33, s. 500 
452

 112/5 Maide 95 
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Yorumu: 

Razi'ye göre nimet: "BaĢkasına iyilik etme yolu ile yapılan faydadır." Çünkü 

sırf zarar olan bir Ģeyin nimet olması caiz değildir. Yine sağlanan fayda baĢkasına 

iyilik yapma kastı ile yapılmıĢ olursa, o zaman bu nimet olur.
453

 

Üç kısım nimet vardır: 

a) Sadece Allah'ın verdiği nimet; mesela yaratma ve rızık verme gibi. 

b) Allah'ın o nimeti, nimet vereni yaratması, o nimeti verene nimet verme 

imkanı nasip etmesi, nimet verende nimet verme gücünü ve sebebini yaratması, onu 

buna muvaffak kılması ve iletmesi sebebi ile, Allah'tan baĢka biri vesilesi ile bize 

ulaĢan nimet. Bu nimet de aslında Allah'tandır. Ne var ki Allah Teâlâ, onu bir kulu 

vasıtası ile verdiği için, bu kula teĢekkür edilir. Ancak hakikatte teĢekkür edilen yine 

Allah‟tır.  

c- Ġbadetlerimiz sebebi ile Allah'tan bize ulaĢan nimetler. Bunlar da 

Allah‟tandır..
454

 

47.Âyet:Ey Ġsrailoğulları! Size bağıĢladığım nimetleri ve sizin diğer 

kavimlere karĢı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza! 

122.Âyet:Ey Ġsrailoğulları! Size lütfettiğim o nimetleri ve sizin diğer 

kavimlere üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlayın. 

211.Âyet:Ġsrailoğulları'na sor: Onlara nice açık mesajlar verdik! Kim 

Allah'ın kutlu mesajlarını kendisine ulaĢtıktan sonra değiĢtirirse bilsin ki Allah 

karĢılık vermede Ģiddetlidir! 

                                                      
453

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 2, s. 54 
454

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 2, s. 54 
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88/2 Enfal 

53.Âyet:Bu böyledir, çünkü Allah, bir topluma bahĢettiği nimeti ve esenliği, o 

toplum kendi gidiĢini değiĢtirmedikçe asla değiĢtirmezve bilin ki Allah her Ģeyi iĢiten, 

her Ģeyi bilendir. 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

14.Âyet:Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüĢ cinsinden birikmiĢ hazinelere, 

soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevî zevkler insanoğlu için çekici 

kılınmıĢtır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en güzeli 

Allah katında olanıdır. 

Yorumu: 

Razi'ye göre Allah‟ın dünya nimetlerini süslemesinin hikmetleri: 

a) Allah, nasıl, âhiretin menfaatlerine insanları teĢvik etmiĢ ise, aynı Ģekilde 

dünyanın lezzetlerini de yaratmıĢ ve bunları kullarına mubah kılmıĢtır. Allah 

Teâlâ'nın, bunları insanlara mubah kılması, tezyin edip süslemek manasına gelir.  

b)Lezzet veren bu Ģeylerden istifade etmek, âhiret menfaatine götüren birer 

vesiledir.  

Bu, Ģu bakımlardan olur: 

1- Ġnsanın malını Allah için harcaması bakımından, 

2- Ġnsan, bunlar sayesinde Allah'a itaate güç ve kuvvet kazanması 

bakımından, 

3- Ġnsan bunlardan istifade edip, bunların ancak Allah'ın yaratması ve 

yardımı ile ulaĢıldığını bildiğinde, bu, kulun büyük bir Ģükür eda etmesine sebep 
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bakımından,  

4- Bu lezîz ve güzel Ģeylerden istifade edebilen, bunları bırakıp, kullukla 

meĢgul olunca ve kulluk yolunda çeĢitli sıkıntılara katlanınca daha büyük mükâfatlar 

elde etmesi bakımından. 
455

 

174.Âyet: Ve Allah'ın lütfü ve nimeti ile savaĢtan bir zarara uğramadan 

döndüler: Çünkü onlar, Allah'ın rızası için çabalıyorlardı ve Allah, yüceliğinde ve 

lütfünde sınırsızdır. 

92/4 Nisa 

119.Âyet:Onları saptıracağım ve boĢ hevesler, özlemler ile dolduracağım; 

ben onlara emredeceğim, onlar da putperestçe bir kurban âdeti olarak develerin 

kulaklarını kesecekler ve ben onlara emredeceğim, onlar Allah'ın mahlûkatınıifsat 

edecekler!” Ama Allah'ı bırakıp ġeytan'ı kendilerine rehber edinenler, kesinlikle 

ziyana uğrarlar. 

95/47 Muhammed 

12.Âyet:Gerçek Ģu ki, Allah, iman edip yararlı ve doğru iĢler yapanları 

içinden ırmakların geçtiği bahçelere koyacaktır; hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlar 

ise, bu dünyadaki hayatlarından zevk alıp hayvanlar gibi yiyip içseler de öteki 

dünyada yerleri ateĢ olacaktır. 

103/22 Hac 

28.Âyet:Bunun kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve kurban için 

belirlenen günlerde, bu amaçla O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar 

                                                      
455

 Razi, 4. Cilt, 136. sayfa 
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üzerine Allah'ın ismini ansınlarve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki 

yoksulu da doyurun. 

Yorumu: 

Âyette özellikle hayvanlardan “en‟âm”)َأٔعب( mı ayırdı. Çünkü hayvan olup ta 

“en‟âm”)َأٔعب( olmayanlar da vardır.
456

.  

30.Âyet:Bütün bunlar Allah tarafından öngörülmüĢtür; dolayısıyla, kiĢi eğer 

Allah'ın bu yasaklayıcı buyruklarını saygıyla gözetirse, bu Rabbinin katında kendi 

iyiliğine sonuç verecektir. Yasak oldukları size bildirilenlerin dıĢında, kurban etmek 

ve etinden yemek üzere bütün hayvanlar size helal kılınmıĢtır. Öyleyse artık, Allah'ın 

yasaklamıĢ bulunduğu her Ģeyden ve en çok da inanç ve uygulama olarak puta tapar 

olmanın her türlü bayağılığından uzak durun; asılsız her türlü sözden kaçının. 

34.Âyet:Bunun gibi, Bize inanan her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk 

eylemi olarak öngördük ki, bu amaçla,kendilerine rızık olarak sağladığımız 

hayvanları keserken Allah'ın ismini ansınlar. Ve her zaman akıllarında tutsunlar ki: 

Sizin tanrınız Tek bir Tanrı'dır; öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O'na teslim edin. 

Ve sen de ey Peygamber, tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri Allah'ın 

hoĢnutluğuyla müjdele. 

112/5 Maide 

1.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! AntlaĢmalarınıza sadık olun! Bundan 

sonra belirtilecek olanlar dıĢında ot ile beslenen hayvanların eti sizin için helaldir: 

ancak ihramda iken avlanmanıza izin verilmemiĢtir. Bilin ki Allah, iradesinin 

gereğini emreder. 

                                                      
456

Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 283 
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Yorumu: 

Âyette geçen “behimetü‟l-enam”ın anlamı konusunda üç görüĢ vardır: 

1- Bütün hayvanlar, 

2- Deve, koyun, sığır, keçi 

3- Ceylan, inek, yabani eĢekler.
457

 

95.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Hac yaparken av hayvanı öldürmeyin. 

Ve sizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğüne eĢ değerdeki hayvanı -iki dürüst 

kiĢinin onunla ilgili vereceği karara istinaden– kurban edilmek üzere Kâbe'ye 

getirerek tazmin etmekle yükümlüdür yahut muhtaçları doyurmak suretiyle veya ona 

denk olacak kadar oruç tutarak günahının kefaretini ödemelidir. Bu, yaptığı fiilin 

tam ağırlığını hissedebilsin diyedir. Allah geçmiĢi silmiĢtir. Ama her kim onu yeniden 

iĢlerse, Allah cezasını ona gösterecektir. Zira Allah kudret sahibidir, kötülerden 

intikam alandır. 

1.2.1.13. a13- “A-R-Z” (عرض) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“A-R-Z” (عشع) kökünden gelen fiiller çok olmasına rağmen hepsinin 

anlamı, asıl anlamı olan “uzunluğun zıddı, geniĢlik anlamına döner. Altıncı baptan 

geldiğinde geniĢ oldu anlamına,
458

 ikinci baptan geldiğinde görünmek, engel 

olmak,
459

 satıĢ veya hibe etmek için sergilemek,
460

 birinci baptan geldiğinde fahiĢ kâr 

yapmak
461

 anlamlarında kullanılır. 

                                                      
457

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 13 
458

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi 
459

Ġbn Manzur, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi
 

460
el-Ferâhidî, Halil b. Ahme, a.g.e, c. 1, s. 271

 

461
Ġbn Manzur, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi
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“Arraza” (عّشع) geniĢletmek,
462

 hediye verdi, doyurdu, yedirdi, tehlikeye 

maruz bırakmak, üstü kapalı söylemek anlamlarına gelir.
463

 

“Âraza” (عبسع), eĢyanın birini bedel olarak verip diğerini almak, aĢırı kâr 

edip kârın kiĢinin elinde kalması,
464

 karĢı çıkmak, karĢılaĢtırmak anlamalarına 

gelir.
465

 

“E‟raza” (اعشع), geniĢletti, yüz çevirdi, anlamlarında kullanılır.
466

 

“Arazun” (عشع), dünyadan faydalandığın her bir Ģeye denir. “Arzun” ise 

 na (عشع) ”nakit cinsi olmayan maldır. Bizzat eĢyanın kendisidir. Her “Arzun (عشع)

“Arazun” (عشع) denir ama her “Arazun” (عشع) na“Arzun” (عشع) denmez.
467

 

“Arazun” (عشع), dünyayı istemek, tamah etmek, özlemek onun için hırslı olmaktır. 

Azda olsa çok da olsan dünyayı talep etmeye denir.
468

 

Kelam ilminde, lezzet ve renk gibi cevher olmayan Ģeylere bu isim 

verilmiĢtir. Buradan, kalıcı olmadığından dolayı dünya malı için mecazi olarak 

kullanılmıĢtır.
469

 

“Araza‟d-dünya (ّاٌذ١ٔب)عشعّ , az olsun çok olsun dünya malı cinsinden her bir 

Ģeye denir.
470

 

Kuranda kullanıldığı anlamlar 

“A-R-Z” (عشع) kökünden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 76 defa geçmektedir. 

Bunlardan 24 tanesi Medenî  sûrelerde, 52 tanesi ise Mekkî sûrelerde geçmektedir. 

                                                      
462

el-Ferâhidî, Halil b. Ahme, a.g.e, c. 1, s. 271
 

463
Mutçalı, Serdar, a.g.e, 560. sayfa

 

464
el-Ferâhidî, Halil b. Ahme, a.g.e, c. 1, s. 271

 

465
Mutçalı, Serdar, a.g.e, 560. sayfa

 

466
Ġbn Manzur, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi

 

467
Ġbn Manzur, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi

 

468
Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi

 

469
Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 334 

470
Ġbn Manzur, a.g.e, “a-r-z” (عشع) maddesi 
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Yüz çevirme,
471

 arz etmek, sunmak,
472

 üstü kapalı bir Ģekilde ifade etmek,
473

 engel, 

mani,
474

vazgeçmek,
475

 dünya malı,
476

bulut
477

 gibi farklı anlamlarda 

kullanılmıĢtır.“Dünya malı” anlamındaki kullanımların hepsi Medenî ayetlerde 

geçmektedir. 

“A-R-Z” (عرض)  Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

39/7 Araf
478

 

169.Âyet:Ve ardından -ilahî kitabın mirasçısı oldukları halde- bu değersiz 

dünyanın geçici tatlarına sarılan yeni kuĢaklar aldı onların yerini ve “Nasıl olsa 

sonunda affedileceğiz” diyerek karĢılarına çıkan bu kabil geçici Ģeylere sarılan 

günahkâr kimseler olup çıktılar. Oysa onlardan Allah'a yalnızca doğru ve gerçek 

olanı isnat edeceklerine dair ilahî kitap üzerine söz alınmamıĢ mıydı? Onda yazılı 

olanı tekrar tekrar okumamıĢlar mıydı? Allah'a karĢı sorumluluk bilinci duyan 

herkes için iki hayattan en iyisi, en üstünü ahiret hayatı olduğuna göre artık aklınızı 

kullanmayacak mısınız? 

Yorumu: 

Allah,( ّاأْلَْدَّٔٝ ََّ٘زا َعَشَع ) "Bu değersiz dünyanın geçici tatlarına sarılan " 

ifadesini Razi, Ģu Ģekilde açıklar: 

                                                      
471

87/2Bakara 83 
472

87/2Bakara 31 
473

87/2Bakara 234 
474

 87/2Bakara 224 
475

107/66 Tahrim3 
476

 92/4 Nisa 94 
477

66/46 Ahkaf 24 
478

el-Meydan, Abdurrahman Habanneki, a.g.e, s  198 
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"Bütün dünya malına, “arazun” (عشع)  ra )س( harfinin fethası ile araz denilir. 

Nitekim "Dünya mevcut bir arazdır, ondan iyiye de, kötüye de "yer" denilir. Râ'nın 

 .sükûnu ile arz kelimesi ise, aynî yani altın ve gümüĢ olmayan diğer eĢyaya denir)س(

Bunun çoğulu “urûz” (عشٚع) Ģeklindedir. O halde, her araz, arzdır; fakat her arz, 

araz değildir." Allah Teâlâ‟nın ifadesi ile bu dünyanın kendisinden istifade edilen 

Ģeyler kastedilmiĢtir. Ayetteki “haze‟l-edne” )ّٝٔاالد  ifadesinde, bir hakaret ve ,)٘ز

küçümseme vardır. Bundaki "ednâ", ya "yakın" manasına olan "dünüv"den 

türemiĢtir. Çünkü dünya yakın ve peĢin olan hayattır. Yahut da, "durumu düĢük, âdî 

ve değersiz" demek olan "dünüv"den türemiĢtir. Bu tabirle, Allah'ın kelâmını tahrif 

için, o Yahudilerin verdikleri hükümlerde rüĢvet almaları kastedilmiĢtir
479

 

88/8 Enfal 

67.Âyet:Kıyasıya girdiği zorlu bir meydan savaĢı sonucu değilse, esir almak 

bir peygamber için yakıĢık almaz. Siz bu dünyanın geçici kazançlarına talip 

olabiliyorsunuz, ama Allah sizin için sonraki hayatın güzel/iyi olmasını murat 

ediyor: çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen en yüce iktidar sahibidir. 

Yorumu: 

Âyette dünya mal ve menfaati manasında, "araz" kelimesi kullanılmıĢtır. 

Çünkü dünya malı sebatlı ve devamlı değildir. Sanki arızî bir Ģey gibi önce ortaya 

çıkıyor, sonra da ortadan kayboluyor. ĠĢte bundan ötürü kelamcılar, "âraz"ları "araz" 

diye adlandırmıĢlardır. Bu arazlar da, aynen mal gibi sebatsızdırlar. Çünkü arazlar, 

                                                      
479

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 15, s. 37 
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maddelere arız olur ve o maddeler devam ettikleri halde, onlar maddeden silinip 

kaybolur..
480

 

92/4 Nisa 

94.Âyet:O halde siz ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman 

karĢılaĢtığınız durumu açıkça kavramaya çalıĢın ve size barıĢ teklif edene -bu 

dünyevî hayatın gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle- “Sen mümin 

değilsin!” demeyin. Çünkü asıl kazanç Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı 

durumdaydınız, ama Allah size karĢı lütufkâr davranmıĢtı. Öyleyse muhakemenizi 

kullanın: ġüphesiz Allah, yap-tığınızdan her zaman haberdardır. 

102/24 Nur 

33.Âyet:Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerine lütfuyla bu 

imkânı verinceye kadar iffetli davransınlar. Yasal olarak sahip bulunduğunuz 

kimselerden azatlık sözleĢmesi yapmak isteyen olursa, kendilerinde iyi niyet 

görüyorsanız bu sözleĢmeyi onlar için yazın ve Allah'ın size bahĢettiği kendi 

zenginliğinden onlara paylarını verin. Ve eğer evlenerek iffetlerini korumak 

istiyorlarsa, sakın, dünya hayatının geçici hazları peĢine düĢerek, hürriyeti sizin 

elinizde bulunan cariyelerinizi fuhĢa zorlamayın; kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, 

maruz kaldıkları bu zorlanmadan ötürü, Allah onları acıyıp esirgeyecek ve 

bağıĢlayacaktır! 

Yorumu: 

Dünyanın kazancının ve neslin çokluğunun peĢine düĢerek, hürriyeti sizin 

elinizde bulunan cariyelerinizi fuhĢa zorlamayın.
481

 

                                                      
480

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 15, s. 160  
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113/9 Tevbe 

42.Âyet:Ortada umulmadık türden bir kazanç ve kolay bir sefer umudu 

olsaydı, ey Peygamber kuĢkusuz, arkandan gelirlerdi; fakat çıkılacak yol onlara çok 

uzun geldi. Bu yetmiyormuĢ gibi, bir de ey inananlar, sizin dönüĢünüzden sonra o 

sefere katılmayan kimseler, Allah'a yemin edip bu yeminle kendilerini tehlikeye 

sokarak: “Gücümüz olsaydı, mutlaka sizinle beraber çıkardık” diyecekler: Oysa 

Allah, Onların düpedüz yalan söylediklerini elbette biliyor! 

1.2.1.14. a14- “H-Z-N” (خسن ) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“H-Z-N” (ْخض)  fiilinin asıl anlamı bir Ģeyi korumaktır.
482

Sülasisi birinci 

baptan gelir, bir Ģeyi el altına alıp onu kasa vb. yere saklamak,
483

 sır saklamak,
484

 

stok yapmak, yığmak, muhafaza etmek 
485

anlamlarında kullanılır. 

Bu fiilden türeyen ”hızâne” ( خضأخ ) kelimesi bir Ģeyin saklandığı yer,
486

 kasa, 

dolap, maliye bölümü anlamlarına gelir. Çoğulu “hazâin”dir.
487

 

“El-hazînetü”)اٌخض٠ٕخ) ve “el-haznetü” ّ  saklanan mal anlamında (اٌخضٔخ(

kullanılır. Her iki kelime de ”hızâne” ( خضأخ ) kelimesinin anlamında, saklanılan yer 

anlamında kullanılmaktadır. Bu mecazi bir kullanımdır. SaklanmıĢ malın durumunu 

saklanılan mekâna vermektir. Hal ifade edilip mahal kast olunmaktadır.
488

 

                                                                                                                                                      
481

Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 418. 
482

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-z-n” (ْخض) maddes 
483

El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 4, s. 205 
484

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 153 
485

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s 224 
486

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 4, s. 205 
487

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s 224 
488

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e,c. 34, s.,486-487 
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Ġnsanın hazinesi, sırrın saklandığı yer anlamında kalbidir.
489

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da bu kökten gelen kelimeler 12 yerde geçmektedir, 10 tanesi Mekkî 

sûrelerde 2 tanesi Medenî sûrelerde bulunmaktadır. Bekçiler,
490

 depolayan, 

biriktiren,
491

 bir Ģeyin kaynağı,
492

 hazine, mali iĢler anlamlarında kullanılmıĢtır. Bu 

kökten gelen “hazâin” kelimesi sekiz yerde geçmektedir. Bunlardan yedisinde her 

Ģeyin kaynağıanlamında, bir tanesinde ise hazine, mali iĢler
493

 anlamında 

kullanılmıĢtır. 7 tanesi Mekkî sûrelerde 1 tanesi ise Medenî sûrelerde  geçmektedir. 

“H-Z-N” (خسن ) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetve 

Yorumları 

104/63 Münafikun 

7.Âyet:Onlar, hemĢerilerine: “Allah'ın Elçisi ile birlikte olanlara hiçbir Ģey 

vermeyin ki belki onu terk etmek zorunda kalırlar” derler. Göklerin ve yerin 

hazineleri Allah'ındır, ama bu gerçeği ikiyüzlüler kavrayamaz. 

Yorumu: 

Münafıklar o kimselerdir ki kendi arkadaĢlarına Ģöyle derler: "Allah'ın 

Elçisi'ın yanında bulunan ve hicret eden sahabelerine mallarınızı harcayarak ona 

yardımda bulunmayın ki etrafındakiler dağılıp gitsinler. "Hâlbuki göklerin ve yerin 

hazineleri sadece Allah'a aittir. Hiçbir kimse, Allah‟ın dilemesi olmadıkça bir Ģeyi 

                                                      
489

Ġbni Manzuri, a.g.e, “h-z-n” (ْخض) maddesi 
490

 60/40Mü‟min 49 
491

 54/15Hicr22 
492

 54/15Hicr22 
493

53/12 Yusuf 55 
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baĢkasına veremez. Fakat münafıklar bunun böyle olduğunu anlamazlar ve bu 

sebeple bu tür sözleri söylerler.
494

 

1.2.1.15. a15- “H-M-S” (خمص )  KELĠMESĠ 

Anlamı 

“H-M-S” (خّض) fiili tek bir asla sahiptir. O da zayıflığa, basıklığa ve 

alçaklığa delalet eder.
495

Birinci,
496

dördüncü ve beĢinci baptan gelir.
497

 Çok 

zayıflamak, bir deri bir kemik kalmak, midenin yemekten boĢ kalması,
498

 acıkmak
499

 

anlamlarında kullanılır. 

“Mahmasa” )ِخّظخ( açlıktır. Çünkü aç insanın karnı incelir, iç içine geçmiĢ 

olur. Bundan dolayı açlığa bu isim verilmiĢtir.
500

 Midenin yemekten boĢ olması 

durumudur.
501

 Kıtlık durumudur.
502

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“H-M-S” (خّض ) kökünden kelimeler Kur‟an‟da iki yerde geçmektedir. Her 

ikisi de “Mahmasa” )ِخّظخ( kalıbındadır; Medenî sûrelerde  bulunmaktadır ve açlık 

anlamında kullanılmıĢlardır. 

“H-M-S” (خمص) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

112/5 Maide 

                                                      
494

et-Taberî, a.g.e, c. 23, s. 401 
495

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-m-s” (خّض)maddesi 
496

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s 249 
497

Ġbn Manzur, a.g.e, ”h-m-s” (خّض)maddesi 
498

El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 191 
499

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s 249 
500

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”h-m-s” (خّض)maddesi 
501

 El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 191 
502

er-Razi, Muhammed b. Ebubekir b. Abdulkadir, Muhtaru‟s-Sıhah, Mektebetü Lübnan, Beyrut, 

1995, c. 1. s. 196 



141 

 

3.Âyet:Ölü eti, kan ve domuz eti ve üstünde Allah'tan baĢkasının adının 

anıldığı hayvanlar ve boğulan, dövülerek öldürülen veya düĢerek ölen veya derisi 

yüzülerek öldürülen veya vahĢî bir hayvan tarafından parçalanan hayvanlar, canlı 

iken bizzat kestikleriniz hariç, size yasaklanmıĢtır ve putperest tapınaklarında 

kesilenler de yasaktır. Kehanet yoluyla gelecekte sizi neyin beklediğini öğrenmeye 

çalıĢmanız da yasaklanmıĢtır: Bu günahkârca bir davranıĢtır. Bugün hakikati inkâra 

ĢartlanmıĢ olanlar, sizin dininizi terk edeceğinizden artık ümitlerini tamamen 

kestiler: Öyleyse, onlardan korkmayın, yalnız Benden korkun! Bugün dininizi sizin 

için kemale erdirdim, nimetlerimin tamamını size bahĢettim ve Bana teslimiyeti sizin 

dininiz olarak belirledim. Günaha eğiliminden değil de hayatî bir zaruret sonucu 

yasak Ģeylere sürüklenenlere gelince, bilin ki Allah çok bağıĢlayıcıdır, rahmet 

kaynağıdır. 

Yorumu: 

“Mahmasa” )ِخّظخ( açlığın isabet etmesinden dolayı ortaya çıkan Ģiddetli, 

sıkıntılı bir durum, kıtlık ve açlık durumudur.
503

 Karında hiçbir yemeğin 

bulunmaması anlamındadır. Kelimenin asıl anlamı karnın çekilip büzülmesi içe 

çekilmesi, ince ve zayıf kalmasıdır.
504

 

“Ġddırar” اػطشاس) ) açlık veya baĢka bir nedenden dolayı insana isabet eden 

zarardır. Bu zarardan kaçınmanın yolu yoktur. Burada ki zarar açlıktan gelen 

zarardır. KiĢi canına veya bir takım azalarına zarar gelmesinden korkuyorsa o kimse 

için ayetle yasak kılınan Ģeylerin mubah olduğuna bu ayet delalet eder.
505

 

                                                      
503

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 286 
504

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 11, s. 112 
505

el-Cessas, a.g.e, c. 3, s. 307 
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Âyette: "Açlık sebebiyle zaruret içinde olan, günaha kaymayacak Ģekilde bu 

haram kılınan Ģeylerden yiyebilir." buyrulmaktadır. Burada "günaha kaymayacak 

Ģekilde" diye tercüme edilen ifadeden maksat, kasıtlı bir Ģekilde haram yiyerek günah 

iĢlemekten çekinmektir. Yani açlığından dolayı bu âyette haram kılındığı beyan 

edilen Ģeylerden yeme mecburiyetinde kalan kimse bunlardan yiyebilir. Yeter ki 

haramları yiyerek Allah'a karĢı gelme niyetinde olmasın.
506

 

113/9 Tevbe 

120.Âyet: Peygamber Ģehrinin halkına da, onların çevresinde yaĢayan 

bedevîlere de seferde Allah'ın Elçisi'ne katılmaktan kaçınmak ve kendi canlarını 

onunkinden fazla gözetmek yaraĢmaz. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman 

susuzluk, yorgunluk ya da açlık çekseler; ne zaman hakkı inkâr edenleri ĢaĢırtan bir 

adım atsalar ve ne zaman baĢlarına gelmesi mukadder olan Ģeye düĢman eliyle 

uğratılsalar sonuç ne olursa olsun bu onların lehine mutlaka kaydedilmektedir. 

Çünkü Allah, iyilik yapanların emeklerini asla boĢa çıkarmaz! 

1.2.1.16. a16- “K-N-Z” (كىس) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“K-N-Z” (وٕض) fiili aslen bir Ģeyde toplanmaya delalet eder.
507

Sülasisi ikinci 

baptan gelir. Hurmayı kabına toplamak, biriktirmek
508

, hazineyi toprağa gömmek, 

gizlemek
509

 anlamlarında kullanılır. 

“ikteneze” (اوزٕض) fiili topladı, doldurdu anlamlarına gelir.
510

 

                                                      
506

et-Taberî, a.g.e, c. 9, s. 532 
507

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”k-n-z” (وٕض) maddes 
508

Ġbni Manzuri, a.g.e, “k-n-z” (وٕض) maddesi 
509

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s 774 
510

Ġbn Manzur, a.g.e, “k-n-z” (وٕض) maddesi 
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“Kenz”(وٕض) kelimesi bu kökten türemiĢ bir kelimedir. Çoğulu “künûz” 

 dür, toplanmıĢ mal, gömülmüĢ mal, malın içine konduğu kap anlamlarında'(وٕٛص)

kullanılır.
511

 Bu kelime özellikle altın ve gümüĢü biriktirip saklamak için kullanılır. 

Aslı hurma toplamaktan gelir.
512

 Sıkı etli develer için de et topladıkları için bu fiil 

kullanılır.
513

 

“Kennâz”( صبوٕ ) altın ve gümüĢü biriktirmede aĢırı giden, onları saklayan 

Allah‟ın harcamasını emrettiği yollarına hiç infakta bulunmayan kimse için denir.
514

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “kenz” kelimesi dokuz yerde geçmektedir. Ġki yerde tekil yedi 

yerde çoğul sığası kullanılmıĢtır. TevbeSûresinde mal biriktirme,
515

 KehfSûresinde 

gömülmüĢ mal
516

 ve diğer yerler de ise zenginlik
517

 anlamlarında 

kullanılmıĢtır.Bunlardan 3 tanesi Medenî sûrelerde  6 tanesi ise Mekkî sûrelerde 

bulunmaktadır. 

“K-N-Z” (كىس) Kelimesiile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

113/9 Tevbe 

34.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını, haksızca yiyip yutuyor ve onları Allah'ın yolundan 

alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüĢü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar 

var ya, iĢte onlara sonraki hayat için çok çetin azabı müjdele. 

                                                      
511

ĠbniManzur, a.g.e, “k-n-z” (وٕض) maddesi 
512

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, a.g.e, c. 3, s. 503 
513

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 322 
514

Ġbni Manzuri, a.g.e, “k-n-z” (وٕض) maddesi 
515

Tevbe 9/ 34,35 
516

69/18Kehf 82 
517

 52/11Hud 12;47/26 ġuara 58;49/28 Kasas 76;42/25 Furkan 8 
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35.Âyet:Bu toplanıp saklanan altının, gümüĢün cehennem ateĢinde kızdırılıp 

onların alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının damgalanacağı Gün, bu 

günahkârlara: “ĠĢte, kendiniz için topladığınız hazineler!” denecek, “ġimdi tadın 

bakalım, sarılıp sakladığınız hazinelerin baĢınıza açtığı belanın tadını!” 

Yorumu: 

“Kenz”(وٕض) yerin altında veya üstünde biriktirilmiĢ mala denir.
518

Dini 

ıstılahtaki tanımı konusunda ise alimler farklı görüĢler ileri sürmüĢlerdir, bunlar: 

1- Her hangi bir Ģekilde biriktirilmiĢ bir araya getirilmiĢ mal anlamındadır. 

2- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ çok mala denir.
519

 

3- Süs eĢyası dıĢında altın ve gümüĢten biriktirilmiĢ mala denir. 

4- Altın ve gümüĢ cinsinden gömülü olarak biriktirilmiĢ olana denir. 

5- Altın be gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ fakat zekatı verilmemiĢ olana 

denir.
520

 

6- Altın ve gümüĢten biriktirilmiĢ fakat baĢkalarının hakları ödenmemiĢ 

olana denir. 

7- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ, Allah yolunda harcanmamıĢ mala 

denir.
521

 

Taberi diyor ki: "Bu görüĢlerden tercihe Ģayan olanı, zekâtı verilen her mal, 

biriktirilen mal değildir. Mal sahibi, malının zekâtını verdikten sonra dilediği kadar 

mal biriktirebilir. Buna mukabil, zekât verilecek miktarda olup ta kendisinden zekât 

                                                      
518

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 487 
519

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 38 
520

et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 223. Sayfa;el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 302 
521

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 487 
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verilmeyen her mal, biriktirilmiĢ maldır. ĠĢte bu malın sahibi cezalandırılacaktır.
522

 

Bu ayetler Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının iki özelliğine delalet 

etmektedir: 

1- Batıl yollarla mal elde etmeleri, 

2- Bu malları biriktirip hayra ve Allah yoluna harcamada cimrilik 

etmeleridir.
523

 

1.2.2. Ölçüye ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili Ayetler 

Ölçüye iliĢkin kelimeleri açıklamaya geçmeden önce ölçü hakkında kısa bir 

bilgi verip ölçü ve iktisadî alan arasındaki iliĢki yi kısaca açıklayalım. 

Ölçü, sözlükte, ölçme fiili, ölçmede kullanılan alet, ölçme sonunda elde 

edilen Ģey, tespit edilmiĢ miktar,  uygun miktar, kıstas ve vezin gibi anlamlara gelir. 

Bir Ģeyin en, boy, ağırlık, hacim, süre, sıcaklık cinsinden miktarını tespit etmek, 

ölçüsünü almak, bir olayı enine boyuna düĢünmek, iki veya daha fazla Ģeyi 

karlılaĢtırmak, mukayese etmek gibi anlamlar ölçme fiili ile ifade edilir.
524

 

Tüketicinin korunması ve kaliteli mal üretimi gibi hususlara yönelik olarak 

çeĢitli mallar için getirilen standartlar da bir ölçüdür. 

Ölçmenin iktisadî alanla iliĢkisine gelince, ölçme fiili, bu fiili yerine 

getirirken kullanılan ölçü, iktisadî alanın bütün süreçleriyle bir Ģekilde ilgilidir. KiĢi 

üretim yaparken neyi, ne kadar, üretecek? Üretim esnasında hangi hammaddeden ne 

kadar kullanacak, hangi kalitede üretim yapacak? DolaĢım ve mübadele esnasında 

nereye, hangi maldan, ne kadar gidecek? Mübadele hangi mal ile ne oranda olacak? 

                                                      
522

et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 223 
523

ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 2, s. 253 
524

 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1996, s. 875   
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Tüketim esnasında ise kiĢi hangi maldan ne kadar tüketecek? Bu mal hangi kalitede 

olacak? Soruları bu iktisadî süreçlerde cevaplanması gereken sorulardandır. Bu 

sorulara cevap verme ise ancak bir ölçü esas alınarak mümkün olur. 

Eski çağlardan beri insanların kullandıkları ölçü ve tartı ticari iĢlerin sağlıklı 

olarak yapılmasına yardım eder. Aynı zamanda piyasanın düzenini sağlar. 

Ölçü, ekonomik istikrar ve kamu düzenini de yakından ilgilendirir.
525

 

1.2.2.1.b1- “Z-H-B”( رهة) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“Z-H-B” (ر٘ت) kelimesi parlaklık ve güzelliğe delalet eden bir asla sahiptir.
526

 

“Ezzehebü” )اٌز٘ت( mutlak anlamda altın veya altının iĢlenmemiĢinin genel 

adıdır,
527

altın filizine denir.
528

 Çoğulu “ezhâb,” zuhûb” ve “zuhbên” Ģeklindedir.
529

 

“Zehebetü” )ر٘جخ( altından bir parçaya denir. “Elmüzhebü” )اٌّز٘ت( altın 

süslemeli veya altın suyuna batırılmıĢ Ģeye denir.
530

 

“Ezhebe” )ار٘ت( bir Ģeyi altınla boyamak, kaplamak anlamında kullanılır. 

“Zehhebe” (رّ٘ت)fiili de aynı anlamlara gelir.
531

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Z-H-B”(ر٘ت) kelimesi altın anlamında Kur‟an‟da 8 yerde geçmektedir. 

Bunlardan dört tanesi Medenî sûrelerde  dört tanesi ise Mekkî sûrelerde geçmektedir. 

                                                      
525

 Özel, Mustafa, Ġktisat ve Din, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1994, s. 214 
526

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, “z-h-b”( ر٘ت) maddesi,  
527

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 2, s. 450 
528

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5., s. 41 
529

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 2, s. 450 
530

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5., s. 41 
531

Ġbni Manzuri, a.g.e, “z-h-b” (ر٘ت) maddesi 
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“Z-H-B” (رهة) Kelimesiile Ġlgili Medenî sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

14.Âyet:Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüĢ cinsinden birikmiĢ hazinelere, 

soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici 

kılınmıĢtır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en güzeli 

Allah katında olanıdır. 

Yorumu: 

Âyette geçen "kıntar" (لٕطش ) kelimesi, bir Ģeyi bağlamak ve sağlamlaĢtırmak 

anlamından alınmıĢtır. Buna göre "kıntar" kelimesi, çeĢitli belâları savuĢturma 

hususunda kendisine bel bağlandığı "çok mal" anlamına gelir."
532

 

“Elmukantaratü” (اٌّمٕطشح) altın ve gümüĢ cinsinden çok miktardaki mala 

denir,
533

 miktarı konusunda farklı görüĢler vardır.
534

 “Kıntâr”ın çoğulu 3-9 arası için  

“kanâtır” 9 dan fazlası için “mukantara”  dır. Bir öküz derisi dolusu altına denir.
535

 

Ağırlık ölçüsü olarak kullanılan Ģeyin adı olduğu da söylenmiĢtir. Bu kadar ağırlığa 

ulaĢan Ģeye de bu bir kıntârdır, yani bir kıntâra denk ağırlıktadır, denilir. Araplar bir 

kiĢinin malı kıntar ağırlığını bulduğu takdirde: “kantara‟r-raculu” )ًّاٌشج  )لٕطش

derler.
536

 

Altın anlamına gelen “zeheb” kelimesi gitmek anlamına gelen “zehâb” 

kelimesinden alınmadır. GümüĢ anlamına gelen; fıdda  (فغ( kelimesi ise dağılan bir 

                                                      
532

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 171 
533

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 160 
534

et-Taberî, a.g.e, c. 6, s. 246 
535

Ferrâ, Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad, Meâni‟l-Kur‟an, Beyrut, 1983 c. 1, s. 177 
536

el-Kurtubî, a.g.e, c. 4, s. 32 
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Ģey hakkında kullanılan “infadda” )أفغ( kelimesinden alınmadır. ĠĢte bu iki 

kelimenin türedikleri köklerin bunlar olması, bunların geçici oldukları ve sabit 

olmadıkları hissini vermektedir.
537

 

Müfessirlerden Razi'ye göre altın ve gümüĢ, bütün eĢyanın bedeli 

olabilecekleri için, sevilmektedirler. Binaenaleyh, bunlara sahip olan kimse, âdeta 

her Ģeye sahip olmuĢ gibidir. Bir Ģeye sahip olma sıfatı, kudreti ifade eder. Kudret 

ise, bir kemal sıfatıdır. Kemal ve mükemmellik ise, zâtı itibariyle sevilir. Altın ve 

gümüĢ de zâtı itibariyle sevilen bu kemalin elde edilmesinin en mükemmel vesilesi 

olduğu ve sevilen Ģeye götüren vesile de sevildiği için, bu iki Ģey de 

sevilmektedirler.
538

 

91.Âyet:Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara ve hakikat inkârcısı olarak 

ölenlere gelince, yeryüzünün bütün altınları bile onların fidyelerini karĢılayamaz. 

ĠĢte onlar için acıklı bir azap vardır ve kendilerine yardım edecek hiç kimse 

bulamayacaklardır. 

103/22 Hac 

23.Âyet: ġüphe yok ki, Allah Teâlâ, iman edenleri ve salih amellerde 

bulunanları altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirecektir. Orada altından 

bileklikler ve inci ile süsleneceklerdir ve oradaki libasları ipektir. 

113/9 Tevbe 

34.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor ve onları Allah‟ın yolundan 

                                                      
537

el-Kurtubî, a.g.e, c. 4, s. 32 
538

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 171 
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alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüĢü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar 

var ya, iĢte onlara sonraki hayat için çok çetin azabı müjdele. 

Yorumu: 

“Kenz”(وٕض) yerin altında veya üstünde biriktirilmiĢ mala denir.
539

Dini 

ıstılahtaki tanımı konusunda ise alimler farklı görüĢler ileri sürmüĢlerdir, bunlar: 

1- Her hangi bir Ģekilde biriktirilmiĢ bir araya getirilmiĢ mal anlamındadır. 

2- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ çok mala denir.
540

 

3- Süs eĢyası dıĢında altın ve gümüĢten biriktirilmiĢ mala denir. 

4- Altın ve gümüĢ cinsinden gömülü olarak biriktirilmiĢ olana denir. 

5- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ fakat zekatı verilmemiĢ olana 

denir.
541

 

6- Altın ve gümüĢten biriktirilmiĢ fakat baĢkalarının hakları ödenmemiĢ olana 

denir. 

7- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ, Allah yolunda harcanmamıĢ mala 

denir.
542

 

Taberi diyor ki: "Bu görüĢlerden tercihe Ģayan olanı, zekâtı verilen her mal, 

biriktirilen mal değildir. Mal sahibi, malının zekâtını verdikten sonra dilediği kadar 

mal biriktirebilir. Buna mukabil, zekât verilecek miktarda olup ta kendisinden zekât 

verilmeyen her mal, biriktirilmiĢ maldır. ĠĢte bu malın sahibi cezalandırılacaktır.
543

 

Bu ayetler Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının iki özelliğine delalet 

etmektedir: 

                                                      
539

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s., 487 
540

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 46, s. 38 
541

et-Taberî, a.g.e, c. 44, s. 223;el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 302 
542

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 487 
543

et-Taberî, a.g.e, c. 44, s. 223 
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1- Batıl yollarla mal elde etmeleri, 

2- Bu malları biriktirip hayra ve Allah yoluna harcamada cimrilik 

etmeleridir.
544

 

1.2.2.2.b2- “F-D-D” (  KELĠMESĠ (فضّ 

Anlamı 

“F-D-D”(ّّفغ) kelimesi bir asla sahiptir, parçalanma ve ayrılma anlamlarına 

delalet eder. Süs eĢyası edinmek amacıyla bir Ģeye doğru ayrıldı anlamında gümüĢ 

için isimolamsı ihtimaldir.
545

 Fiil olarak birinci baptan gelir, kırmak, parçalamak, 

ayırmak anlamlarında kullanılır.
546

 

“Fiddatü” (فّؼخ) çoğulu “fidadün” (فؼغ) cevherlerden kendisiyle ticaret 

yapılanlardan yani para olarak kullanılanlardan değeri en düĢük olanına tahsis edilen 

bir isimdir.
547

 Bilinen bir madenin ismidir.
548

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“F-D-D”( ّّفغ) aslından türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da dağılma
549

, gümüĢ gibi 

farklı anlamlarda kullanılmıĢtır.gümüĢ anlamında 6 yerde geçmektedir. Bunlardan 5 

tanesi Medenî 1 tanesi ise Mekkî sûrelerde geçmektedir. 

“F-D-D” (  Kelimesiile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul (فضّ 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

                                                      
544

ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 2, s. 253 
545

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, c. 4, s. 440 
546

Ġbn Manzur, a.g.e, “f-d-d”(ّّفغ) maddesi 
547

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 381 
548

Ġbn Manzur, a.g.e, “f-d-d”(ّّفغ) maddesi 
549

 110/62 Cuma 11 
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14.Âyet: Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüĢ cinsinden birikmiĢ hazinelere, 

soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için çekici 

kılınmıĢtır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en güzeli 

Allah katında olanıdır. 

Yorumu 

Müfessirlerden Razi'ye göre altın ve gümüĢ, bütün eĢyanın bedeli 

olabilecekleri için, sevilmektedirler. Binaenaleyh, bunlara sahip olan kimse, âdeta 

her Ģeye sahip olmuĢ gibidir. Bir Ģeye sahip olma sıfatı, kudreti ifade eder. Kudret 

ise, bir kemal sıfatıdır. Kemal ve mükemmellik ise, zâtı itibariyle sevilir. Altın ve 

gümüĢ de zâtı itibariyle sevilen bu kemalin elde edilmesinin en mükemmel vesilesi 

olduğu ve sevilen Ģeye götüren vesile de sevildiği için, bu iki Ģey de 

sevilmektedirler.
550

 

110/76 Ġnsan 

15.Âyet:Onlar gümüĢten kaplar ve kristale benzeyen kadehlerle 

karĢılanacaklar. 

16.Âyet:Kristal benzeri, ama gümüĢten ve hacimlerini yalnız kendileri tespit 

edecekler. 

113/9 Tevbe 

34.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor ve onları Allah‟ın yolundan 

alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüĢü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar 

var ya, iĢte onlara sonraki hayat için çok çetin azabı müjdele. 

                                                      
550

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 171 
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1.2.2.3.b3- “V-Z-N” ( وزن )KELĠMESĠ 

Anlamı 

“V-Z-N” (ْٚص) fiili adalet ve doğruluğa delalet eder.
551

 Ġkinci baptan gelir. 

Tartmak, ölçmek, dengelemek, dengeye getirmek
552

 anlamlarında kullanılır. 

“Vâzene” )ْٚاص( fiili denkleĢtirmek, karĢılaĢtırmak,
553

 telâfi etmek, eĢit bir 

Ģekilde dağıtmak
554

 anlamlarında kullanılır. 

“Ġttezene” )ْارّض( fiili ise dengeye geldi, eĢit oldu anlamlarına gelir.
555

 

“Tevâzene” (ْرٛاص) fiili de denkleĢmek, eĢitlenmek anlamlarındadır.
556

 

”Vezn” (ْٚص) bir Ģeyin ağırlığını aynı cinsten baĢka bir Ģeyle ölçmektir. Diğer 

bir ifadeyle bir Ģeyin ağırlığının veya hafifliğinin ölçülmesidir.
557

 Miktarının 

belirlenmesidir. Özellikle terazi ve kantarla yapılır. KiĢinin söz ve fiil cinsinden 

yaptığı her bir Ģeyde adaleti gözetmesine de denir.
558

 

“Mîzan” (ْ١ِضا) kelimesi, ismi alet kalıbında olup, kendisiyle bir Ģeyin 

ağırlığının tartıldığı alete denir. Araplar, hurma ve diğer Ģeylerin ağırlıklarının onlara 

ağırlık bakımından eĢit demir, taĢ türünden Ģeylerle ölçmeye yarayan alete bu ismi 

verirlerdi. Çoğulu  “mevâzin” (ِٓٛاص٠ ) dir.
559

 

                                                      
551

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”v-z-n” (ْٚص) maddes 
552

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 7, s. 386; Ġbni Manzuri, a.g.e, “v-z-n” (ْٚص) maddes; Zebidi, 

Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 36, s. 250 
553

Ġbni Manzuri, a.g.e, “v-z-n” (ْٚص) maddesi 
554

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 978 
555

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 36, s. 250 
556

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 36, s. 250 
557

Ġbni Manzuri, a.g.e, “v-z-n” maddes 
558

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e s. 537 
559

Ġbni Manzuri, a.g.e, “v-z-n” maddes 
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“Mevzûn” (ِْٚٛص) ismi mefûl sığasındandır. ÖlçülmüĢ, dengelenmiĢ, uygun, 

münasip hale getirilmiĢ anlamına gelir.
560

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “V-Z-N” fiilinde türemiĢ kelimeler farklı sığalarda yirmi üç yerde 

bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi Medenî sûrelerde  diğer 18 tanesi Mekkî sûrelerde 

geçmektedir. Dokuz yerde “mîzân” sığasıyla, yedi yerde “mevâzîn” sığasıyla, üç 

yerde “vezn” sığasıyla, iki yerde emir sığasıyla bir yerde mazi sığasıyla, bir yerde de 

“mevzûn” sığasıyla gelmektedir. Bunlardan Rahman, Hadid ve ġura  

sûrelerindeadalet,
561

 diğer yerlerde ise tartma fiili ve ona iliĢkin anlamlarda 

kullanılmıĢtır.  

Terim Anlamları 

Mîzan kelimesi farklı bilim dallarında farklı anlamlar ifade etmekle birlikte, 

hemen hepsinde sözlük anlamı olan denge ve ölçü anlamını bulundurmaktadır. 

Biz burada tezimizle yakından alakalı olan iki bilim dalındaki ıstılahı 

anlamları vereceğiz. 

1- Kelam ilminde mîzan: “Kendisi ile amellerin değerlerinin, durumlarının 

farklı farklı olması nedeniyle onlara terettüp eden karĢılık ve faziletlerin bilindiği 

Ģeydir. Keyfiyetini akıl idrak edemez ve mahiyetini tasavvur edemez; çünkü ameller 

kalıcı değildir. Parçaları ağırlık ve hafiflikle vasıflandırılamaz.  Mîzanın var olduğu 

hakkında deliller sabit olmuĢtur. Keyfiyetini bilmediğimiz halde iman etmek vacip 

                                                      
560

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e s. 537 
561

Ferra, Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad, a.g.e, ıı. 86; Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. 

Muhammed, a.g.e s. 537; Yazır, Muhammed Hamdi, a.g.e, vıı. 18 
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olmuĢtur. Çünkü Allah kullarına herhangi bir yoldan amellerin karĢılığını 

göstermeye kadirdir.”
562

 

2- Ticarette mîzan: “Bir tüccarın ticari durumunu, iĢinin genel sonucunu 

gösteren belirli zamanlarda yaptığı hesap özetine mîzan denir.” 
563

 

“V-Z-N” (وزن) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları  

94/57 Hadid 

25.Âyet:Doğrusu, daha önce de elçilerimizi bu hakikatin bütün kanıtları ile 

gönderdik ve onlar aracılığıyla vahyi bağıĢladık. Ve böylece, doğru ile eğriyi 

tartabilmeniz için size bir terazi verdik ki insanlar adaletle davranabilsinler ve size 

içinde müthiĢ bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demirikullanma 

yeteneği bağıĢladık: bütün bunlar size verildi ki Allah, O'nun ve Elçisi'nin yolunda 

yürüyenleri ayırabilsin. Kendisi insan kavrayıĢının ötesinde olsa bile, Ģüphesiz Allah 

güçlüdür, kudret sahibidir. 

Yorumu: 

Âyette geçen mizan müfessirlerce Ģu Ģekilde açıklanmaktadır: 

1- “Mîzan” (ْ١ِضا) ile adalet kastedilmektedir.
564

 

2- "Mîzân" kendisiyle, gerekli olan bedenî fiillerin yapılmasına ulaĢılan 

vasıtadır. Çünkü amellerdeki zorluk gerektiren sorumlulukların çoğu, insanların 

birbirleriyle iliĢkisine yöneliktir. Mîzân da, insanlar arası iliĢkilerde adaletin 

                                                      
562

 El-Kari, Nuru‟d-Din Ali b. Sultan Muhammed el-Herevi, Dav‟u‟l-Meâli li-Bedi‟l-Emâli, Daru 

Ġkra‟, ġam, 2002, s. 112   
563

 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ġstanbul, l992, c. 2, s. 1092 
564

Mukatil, a.g.e, c. 3, s. 326.: et-Taberî, a.g.e, c. 23, s. 200 



155 

 

zulümden, fazlalığın noksanlıktan kendisiyle ayırt edildiği bir Ģeydir, faydalarından 

biri de insanların, onunla adaleti yerine getirmeleridir.
565

 

3- “Mîzan” (ْ١ِضا) insanların iĢlemlerinde adaleti sağlamaları için kendisiyle 

tartının yapıldığı alettir.
566

 

Âyette geçen "El-kıstu ve el-ıksâtu" kelimeleri, insaflı, âdil davranma 

anlamındadır. Diğer bir ifade ile kendi payını aldığın gibi, baĢkasının payını da 

vermendir. Âdil olan kiĢiye de "muksit' denir. Allah, "ġüphesiz ki Allah muksıt (âdil) 

olanları sever"
567

 buyurmuĢtur.
568

 

96/55 Rahman 

7.8.9 .Ayetler:Ve O, gökleri yükseltti ve her Ģey için bir ölçü koyduki siz, ey 

insanlar, asla doğruluk ve haklılık ölçüsünden ĢaĢmayasınız:öyleyse yaptıklarınızı 

adaletle tartın ve ölçüyü eksik tutmayın! 

Yorumu: 

Ayetlerde geçen “mizan” (ْ١ِضا) kelimesi hakkında müfessirler farklı 

yorumlarda bulunmuĢlardır. Bu yorumlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

1- “Mizan” (ْ١ِضا) ile eĢyanın kendisiyle tartıldığı her bir Ģey kastedilmiĢtir. 

Değerler, miktarlar, uzunluk ölçüsü veya hacim ölçüsü hepsi dâhildir.
569

 

2- Allah “mizan” (ْ١ِضا) kelimesini her defasında bir baĢka manaya olmak 

üzere üç kez kullandı:  

                                                      
565

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 211 
566

el-Kurtubî, a.g.e, c. 17, s. 260. sayfa 
567

 112/5 Maide 42 
568

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 211 
569

ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 4, s. 443 
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Birincisinde, tartı aleti ve o aleti koyma (insanlara verme), 

manasında,ikincisinde, mastar manasında, "mizanda yani tartmada haddi aĢmayın” 

manasında, üçüncüsünde de, ismi mef'ûl manasında, "mizanı eksik yapmayın, yani 

ölçülen-tartılan Ģeyi eksik yapmayın" manasında kullanmıĢtır.
570

 

Ġnsanlar arasında adaleti sağlamak için Allah tartı aletini koydu. Teraziyi 

doğru tutun yani göstergesini doğru kullanın
571

 ve ölçüyü eksiltmeyin.
572

 

Hadid suresi 25.Âyet ile bu ayetler arasındaki münasebeti Razi Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır: 

Allah Teâlâ önce ilimden baĢlamıĢ, daha sonra ilim çeĢitlerinin en yücesi 

Kur'an'dan bahsetmiĢ, sonra da adaletinden bahsederek, adaletini en çok ilgilendiren 

bir hususa yer vermiĢtir. O da, mizan (ölçü-tartı)dır. Bu izaha göre, bu ayetler, tıpkı, 

"Biz, kitabı ve mizanı indirdik"
573

 ayeti gibidir. Allah, bu ikisini indirdiğini 

belirtmiĢtir. Çünkü insanlar, indirdiği o kitapla amel etsinler ve o kitabın kendilerine 

emrettiği Ģeyi mizan (ölçü) ile yapsınlar diye. Buna göre buradaki, "Kur'an'ı O 

Rahman öğretti" ayeti ile "mizanı koydu "ifadesi tıpkı, "Biz kitabı ve mizanı 

indirdik"
574

 ayeti gibi olmuĢ olur.
575

 

1.2.2.4.b4- “K-D-R” (لذر) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“K-D-R” (لذس) fiili, bir Ģeyin meblağına, içeriğine ve sonucuna delalet eder.
576

 

                                                      
570

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 81 
571

Ferrâ, a.g.e, c. 5, s. 60  
572

Mukatil, a.g.e, c. 3, s. 303 
573

 94/57 Hadid 25 
574

 94/57 Hadid 25 
575

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 81 
576

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”k-d-r”(لذس) maddes 
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Bu fiil üç değiĢik baptan gelir.
577

 Birinci baptan geldiğinde ölçtü biçti,
578

 miktarını 

belirledi, niceliğini sayısını belirledi
579

 anlamlarında kullanılır. Ġkinci ve üçüncü 

baptan geldiğinde güçlü olmak, kadir olmak, Allah için kullanıldığında her Ģeye gücü 

yetmek
580

 anlamlarına gelir. Alâ (ٍٝع) harf-i ceri ile kullanıldığında güç yetirmek,
581

 

daraltmak, ölçmek;
582

 Lam (ي) harf-i ceri ile kullanıldığında ölçüp biçmek,
583

 

daraltmak
584

 anlamlarında kullanılır. 

“Kadr”(لذس) bir varlığın ölçüsü, meblağı,
585

 ortası,
586

 takdir edilmiĢ zaman, 

takdir edilmiĢ mekân,
587

 kaza, hüküm
588

, zenginlik, geniĢlik
589

 anlamlarına gelir. 

Çoğulu “ekdâr”)الزبس('dır. Güç kuvvet anlamında da kullanılır.
590

 

“Kader” ( لَذس), bir Ģey için Allah‟ın belirlediği ölçü,
591

 Allah‟ın belirlediği 

ölçüye göre gerçekleĢen, 
592

 Allah‟ın, eĢyanın sınırları, içeriği ve sonu konusundaki 

hükmü,
593

 ilahi kısmet
594

 gibi manalarda kullanılır. 

                                                      
577

el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, c. 8, s. 5403; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 690 
578

el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, c. 8, s. 5403 
579

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 396; Lane, Edward 

William,a.g.e, c. 7, s. 2484 
580

Ġbn Manzur, a.g.e, “k-d-r”(لذس) maddesi; el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, c. 8, s.5403; Kermi, 

Hasan Said, el-Hâdi ile Lugatü‟l-Arabî, Beyrut, 1991, c. 3, s. 478  
581

Ġbn Manzur, a.g.e, “k-d-r” maddesi; Kermi, Hasan Said, a,g,e, c. 3, s. 478 
582

Ġbn Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 2, s. 252; Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım 

Hüseyin b. Muhammed, a.g.e , s. 396; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, 

c. 13, s. 370  
583

Ġbn Manzur, a.g.e, “k-d-r” (لذس) maddesi 
584

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, “k-d-r” (لذس)  maddesi 
585

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 113 
586

el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.ec. 8, s. 5403 
587

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebî, a.g.e, c. 3, s. 327 
588

Ġbni Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 6, s. 304 
589

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 370 
590

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 690 
591

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mucmelu‟l-Luğa, Müessesetü‟r-Risale, Beyrut, 1986, c. 3, s. 

744 
592

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 113; Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, 

a.g.e, c. 9, s. 18 
593

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”k-d-r” (لذس) maddes 
594

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 690 
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Arapçada “Kadr” ve “kader”in birinin diğerinin anlamında kullanıldığına 

rastlanılır.
595

 

“Miktâr” (ِمزبس) “kadr”den isimdir.
596

 Bir Ģeyin ölçüsü, süresi, sınırı
597

 

anlamlarına gelir. 

“El-Kâdir” (اٌمبدس) ve “el-Kadîr” )اٌمذ٠ش(Allah‟ın sıfatlarındandır. “Kudretün” 

 de (اٌّمزذس) ”köklerinden türemiĢ olabilirler. “El-Muktedir (لذس)  ”veya “kadr (لذسح)

Allah‟ın isimlerindendir. “El-Kâdir” kuvvet elde bulunduran, “el-Kadîr” istediğini 

yapan, “el-Muktedir” kuvveti istediği gibi kullanan anlamına gelir.
598

 

“Kaddera” (لذس) fiili Allah için kullanıldığında, takdir etmek, uygun 

görmekbir Ģeyin niceliğini, sayısını, miktarın belirlemek; diğerleri için 

kullanıldığında tahminde bulunmak, değerini ölçmek, kıyas etmek anlamlarına 

gelir.
599

 

Allah‟ın takdiri iki Ģekilde olur: 

1- Hükmetmesiyle, Ģöyle veya böyle ol demesiyle, 

2- Ona güç kabiliyet vermesiyle olur.
600

 

“Kudretün” ( لذسح)  güç, kuvvet, zenginlik anlamlarında kullanılır.
601

 

                                                      
595

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mucmelu‟l-Luğa, c. 3, s. 744; Ġbn Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. 

Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 6, s. 304; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, 

c. 13, s. 370 
596

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 113Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, 

a.g.e, c. 9, s. 18; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 370 
597

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 113 
598

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 370 
599

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 396 
600

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 9, s. 18 
601

Ġbn Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 2, s. 252; el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, 

c. 8, s. 5403 
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Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “K-D-R” fiilinde türemiĢ kelimeler 71 yerde geçmektedir. 55 

tanesi Mekkî  sûrelerde, 16 tanesi ise Medenî sûrelerde  geçmektedir.Ölçü,
602

 ölçtü 

biçti,
603

 belirlenmiĢ,
604

 güç yetirmek,
605

 Ģekil vermek,
606

 hüküm,
607

 güçlü kuvvetli,
608

 

elde etmek,
609

 kısmak,
610

 hakkıyla tanımak bilmek
611

 anlamlarında 

kullanılmıĢtır.Bütün bu anlamlar“k-d-r” kelimesinin asıl anlamları olan güç yetirmek 

ve ölçmek anlamlarından birine kıyas edilebilir. 

Terim Anlamı 

Kaza ve kader meselesi tek baĢına ele alınması gereken müstakil bir konudur. 

Biz burada kaza ve kaderin ıstılahı anlamlarını kısa bir Ģekilde iki büyük ekole EĢâri 

ve Mâturidi‟ye göre vereceğiz.  

Cürcani, kaderi, “kazaya uygun olarak birer birer mümkünlerin varlık âlemine 

çıkmasıdır.” Diye tanımlıyor. Bu da ilahi iradenin eĢyayı, ölçü ve sınırını tespit 

ederek zamanı geldiğinde ayrıntıları ile ortaya koymasıdır. ġartların oluĢmasından 

sonra eĢyanın birer birer ortaya çıkmasıdır. 

Kaza, ezeldeki hükümdür. Bütün varlıkların levhi mahfuzdaki toptan 

bulunuĢudur. Kader ise Ģartlar oluĢtuktan sonra bunların tek tek ortaya çıkmasıdır.
612

 

Curcani‟nin yapmıĢ olduğu bu tarif, EĢârilerin kader ve kaza anlayıĢıdır. 

                                                      
602

63/43Zuhruf 11 
603

4/74Müddessir 18 
604

33/77Mürselat 22 
605

33/77Mürsselat 23 
606

 24/80Abese 19 
607

 24/97Kadir 1 
608

 37/54Kamer 55 
609

 72/14Ġbrahim 18 
610

59/39Zümer 52 
611

59/39Zümer 39/67 
612

Cürcani, Seyyid ġerif ali b. Muhammed el-Curcani, a.g.e, s. 220 
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Mâturidilerin kaza ve kadere verdikleri anlam ise EĢârilerin tam tersidir. 

EĢârilerdekikaza, Mâturidilerde kadere, kader ise kazaya karĢılık geliyor. 

Mâturidilere göre kader, Allah‟ın ezeli olarak varlıkların, zararlı çirkin, iyi ve 

güzel özelliklerini bilip tespit ettiği ezeli takdir, hüküm ve tahdittir. Kaza ise 

varlıkların Allah tarafından hikmet ve kemalle meydana getiriliĢidir.
613

 

“K-D-R” (لذر) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

236.Âyet: Henüz dokunmadığınız veya mehirini tespit etmediğiniz kadınları 

boĢamanızda bir günah yoktur;  ancak böyle bir durumda bile onlar için gerekli 

tedarikleri yapın; imkânları çok olan kendi gücüne, dar olan da yine kendi gücüne 

göre adil Ģekilde bir tedarikte bulunsun: bu, güzel davranan herkesin üzerinde bir 

yükümlülüktür. 

90/33 Ahzap 

38.Âyet:O halde, Allah'ın kendisi için takdir ettiği Ģeyi yapmasından dolayı 

Peygamber'e hiçbir suç isnat edilemez. Gerçekte, bu sizden önce gelip geçenler için 

de Allah'ın bir uygulamasıydı ve Ģunu unutma ki Allah'ın iradesi mutlaka tecelli eder. 

Yorumu: 

Âyette geçen "Kaderan makduran" (ْمُذًٚسا َِ ّ  ,ifadesi Taberi tarafından (لََذًسا

"kesin bir Ģekilde sonuca bağlanmıĢ, belirlenmiĢtir",
614

 Ģeklinde açıklanmıĢtır. 

94/57 Hadid 

                                                      
613

 Gölcük, ġerafeddin, Bakillâni ve Ġnsan Fiilleri, Diyanet Yayınları, Ankara, 1997, s. 220 
614

et-Taberî, a.g.e, c. 20, s. 276 
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29.Âyet: Ve geçmiĢ vahiylerin mensupları bilsinler ki Allah'ın lütfü üzerinde 

hiçbir güçleri yoktur; bütün lütuf yalnızca Allah'ın elindedir: onu dilediğine verir; 

Allah sonsuz lütuf sahibidir. 

96/13 Ra‟d 

8.Âyet: Her bir diĢinin neye gebe olduğunu ve rahimlerin neyi ne kadar erken 

bırakacağını, neyi ne kadar olağan süresinden fazla bekleteceğini bilen Allah'tır. 

Çünkü yarattığı her Ģey O'nun katında bir ölçüye ve bir amaca bağlı kılınmıĢtır. 

Yorumu: 

O‟nun belirlediği ölçüyü hiçbir Ģey aĢamaz.
615

 Allah onların rızıklarını ve 

ömürlerini korudu ve onlara belirli bir süre verdi.
616

 

17.Âyet: O gökten su indirdiğinde ve kurumuĢ nehir yataklarından her biri 

kendi hacimlerine göre dolup taĢtıklarında, akıntı yüzeydeki çerçöpü, tortuyu alır 

götürür. Bu, tıpkı süs eĢyası ya da alet yapmak için ateĢte eritilen madenlerin, 

yüzeyinde açığa çıkan köpüklü tortudan arındırılması gibidir. Hak ile batılı Allah 

iĢte böyle bir benzetmeyle göz önüne koyuyor: çünkü gerçekten de, tortuysa, 

çerçöpse söz konusu olan, bu, bütün köpüksü Ģeyler gibi akar gider; ama insanlara 

yararlı olan Ģeye gelince, o her zaman olduğu yerde, sapasağlam ayakta kalır. Allah 

iĢte böyle benzetmelerle ortaya koyuyor. 

Yorumu: 

Vadiler büyüklük ve küçüklüklerine göre tam dolu olarak taĢıdılar.
617

 

                                                      
615

et-Taberî, a.g.e, c. 16, s. 359 
616

et-Taberî, a.g.e, c. 16, s. 365 
617

et-Taberî, a.g.e, c. 16, s. 409 
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26.Âyet: Rızkı dilediğine bolca, dilediğine sınırlı ölçüde veren Allah'tır. Hal 

böyleyken, bol rızık verilenler dünya hayatıyla sevinirler; oysa ahiret hayatı yanında 

dünya hayatı yalnızca geçici bir doyumdan, bir avuntudan ibarettir. 

Yorumu: 

“Yakdiru leh”(ٌّٗ٠مذس ) den kasıt kısmaktır,
618

 daraltmaktır,
619

 yeterli miktarda 

vermektir.
620

 O, istediği kimsenin rızkını daraltır, çünkü o kimse için daraltma daha 

uygundur.
621

 Rızkı yalnız Allah geniĢletir ve daraltır.
622

“Elkadru” (اٌمذس): Birinden 

diğerinin fazlalık veya noksanlığı olmaksızın eĢitlik üzerine bir Ģeyi kesmektir. Bu 

âyette daraltma anlamında kullanılmıĢtır.
623

 

98/76 Ġnsan 

16.Âyet: Kristal benzeri, ama gümüĢten ve hacimlerini yalnız kendileri tespit 

edecek.  

Yorumu: 

Kadehler, kaba göre, kaplar da hizmetçilerinin ellerine uyumlu bir Ģekilde 

belirlendi, takdir edildi.
624

 

99/65 Talak 

3.Âyet: Ve ona bütün beklentilerin ötesinde bir rızık verir: Allah'a güvenen 

herkese O tek baĢına yeter. Gerçek Ģu ki, Allah, irade ettiği iĢi sonucuna ulaĢtırır: ve 

Allah her Ģey için bir vade ve ölçü belirlemiĢtir. 

                                                      
618

Mukatil, a.g.e, c. 3, s. 175 
619

Ferra, a.g.e, c. 3, s. 8 
620

el-Kurtubî, a.g.e, c. 9, s. 314 
621

et-Taberî, a.g.e, c. 16, s. 430 
622

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 2, s. 456 
623

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 19, s. 38 
624

Mukatil, a.g.e, c. 3, s. 479 



163 

 

Yorumu: 

BoĢanma, iddet ve bunun dıĢındaki her bir Ģey için Allah bir sınır, süre ve 

ölçü belirlemiĢtir.
625

 

Rızık vb. Ģeyler Allah‟ın belirlediği bir ölçüye göredir.
626

 

Müfessirlerden Razi'ye göre bu âyette "kadınların hallerini görüp 

gözetmedeki takvanın, mala zenginliğe varıp dayandığı" hususunda bir nükte 

bulunmaktadır. ĠĢte bu sebeple Allah, "kim Allah'tan korkarsa, ona yeni bir kapı 

açar"
627

 buyurmuĢtur ki, bu, Allah'ın, "Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlıyla 

zenginleĢtirir,
628

 ayeti gibidir.
629

 

7.Âyet: Bütün bu durumlarda, geniĢ imkânlara sahip olan kiĢi, geniĢliği ile 

uyumlu olarak harcasın; rızık imkânları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine 

verdiğine uygun Ģekilde harcasın: Allah hiç kimseye kendi verdiğinden daha fazlasını 

yüklemez ve mümkündür ki Allah sıkıntıdan sonra rahatlık verecektir. 

103/22 Hac 

74.Âyet: Bu konuda hataya düĢenler Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp 

değerlendiremiyorlar; çünkü Allah, her Ģeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar 

Sahibidir. 

1.2.3.DolaĢıma ĠliĢkin Kelimeler 

Üretilen malın, miktarını artırmaksızın zamanında, mekânında ve 

mülkiyetinde değiĢiklik yaparak faydasını artırma iĢlemleri de aslında üretimin bir 

                                                      
625

 et-Taberî, a.g.e, c. 23, s. 449 
626

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 4, s. 560 
627

96/65 Talak 2 
628

 102/24 Nur 32 
629

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 30, s. 32 
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parçasıdır. Mübadele ve dağıtımı içerisine alan bu sürece dâhil kelimeleri dolaĢıma 

ait kelimeler baĢlığı altında topladık. Bu süreç, malın üreticiden toptancıya, oradan 

da perakendeciye geçmesi gibi, üretilen malın tüketiciye ulaĢmasıyla ilgili bütün 

faaliyetleri içerir.
630

 

1.2.3.1.c1- “T-C-R” (تجر) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“T-C-R” (رجش) fiili birinci baptandır. Alıp satma,
631

 ticaret yapma, iĢ 

yapma,
632

satın alma ve satma
633

anlamlarında kullanılır. 

“Ticâretün”)رجبسح( kelimesi bu fiilden mastardır. Kar elde etme amacıyla 

sermayede, malda tasarrufta bulunmak anlamındadır.
634

 Bu iĢi yapan kiĢiye “tâcir”ّ

 (رجبس) ”tıcâr“ ,(رجش)”tucur“ ,(رجش) ”tecr“ ,(رجبس) ”denir. Çoğulu “tüccâr )ربجش(

Ģekillerinde gelebilir.
635

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da, “ticâretün” kelimesi dokuz yerde geçmektedir. Bunlardan yalnız 

bir tanesi Mekkî sûrelerde diğerleri ise Medenî sûrelerdedir. Bütün bu yerlerde, asıl 

anlamı olan, kar etme amacıyla bir Ģeyi baĢka bir Ģey karĢılığı satmak anlamında ya 

mecaz
636

 ya da hakiki
637

 olarak kullanılmıĢtır. 

                                                      
630

 Dinler, Zeynel, a.g.e, s. 18 
631

Ġbni Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 7, s. 353; Ġbni Manzuri, a.g.e, “t-c-r” 

 maddesi (رجش)
632

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 85 
633

Ġbni Manzuri, a.g.e, “t-c-r” (رجش) maddesi 
634

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 80; Semin, Ahmet b. Yusuf el-

Halebi, a.g.e, c. 1, s. 294 
635

Ġbni Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 7, s. 353 
636

87/2 Bakara 16 
637

 92/4Nisa 29 
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Terim Anlamı  

Tezimizin konusu iktisadî alana iliĢkin kelimeler olunca, Ġktisat Biliminde 

ticaretin kısaca ne manaya geldiğini vermeyi uygun gördük. 

Ġktisat Biliminde ticaret: “Kâr amacıyla malın zaman ve mekân faydasını 

artırarak alım-satım faaliyetiyle uğraĢmaktır. Günümüzde genellikle paralı yöntemle 

yapılan ticaret, ilk zamanlarda takas yoluyla gerçekleĢmekteydi. Zamanla gümüĢ ve 

altının eĢdeğer olarak kullanılmasıyla ticaret önemli ölçüde geliĢmiĢtir. 

Ticaret, üreticiden tüketiciye kadar uzanan taĢıma, depolama ve tezgah-satıĢ 

iĢlemlerini içermektedir.”
638

 

“T-C-R” (تجر) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

16.Âyet:Çünkü onlar, hidayete karĢılık sapıklığı satın almıĢlar, ama ne bu 

ticaretleri onlara fayda sağlamıĢ, ne de baĢka bir Ģekilde hidayet bulmuĢlardır. 

Yorumu: 

Arap toplumuna Kur'an, kendi aralarında konuĢtukları ifade Ģekliyle 

konuĢtu
639

 Araplar genellikle, kiĢi alıĢ veriĢtekâr ettiğinde Ģöyle derler 

“rabehabey‟uke”)ّث١عه  alıĢ veriĢin kâr etti.” Zarar ettiğinde ise“ )سثخ

“haserabey‟uke”ّ  alıĢ veriĢin zarar etti” derler. Benzer ifadeler Arapçada“ )خسشّث١عه(

çoktur. Çünkü gerekkâr gerekse zarar ticarette olur.
640

 

                                                      
638

 Turanlı, Rona, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Bilim Teknik Yayınevi, EskiĢehir,1997, s. 352  
639

et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 317 
640

Ferra, a.g.e, c. 1, s. 10 
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282.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ne zaman belli bir vade ile borç verir 

veya alırsanız yazıyla tespit edin. Bir yazıcı, tarafsız olarak onu kaydetsin. Ve hiçbir 

yazıcı, Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmayı reddetmesin: öylece, olduğu gibi yazsın. 

Borçlanan taraf taahhüdünü kaydettirsin, Rabbine karĢı sorumluluğunun bilincinde 

olsun ve taahhüdünden bir Ģey eksiltmesin. Ve eğer borç altına girenin aklî veya 

bedenî bir zaafı varsa veya kendisi iĢlemi kaydettirebilecek durumda değilse, onun 

menfaatini kollamakla görevli olan kimse, onu adil bir Ģekilde kaydettirsin. Ve 

içinizden iki erkek Ģahit tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, kabul edebileceğiniz 

kimselerden bir erkek ve iki kadını Ģahit tutun ki onlardan biri hata yaparsa diğeri 

ona hatırlatabilsin. Ve Ģahitler çağrıldıklarında Ģahitlik yapmayı reddetmesinler. 

Küçük olsun büyük olsun, her anlaĢma maddesini vade tarihi ile birlikte yazmaya 

üĢenmeyin: Bu, Allah nazarında daha adil, kanıtlanma açısından daha güvenilir ve 

sonra sizi Ģüpheye düĢmekten alıkoymakta daha uygun olandır. Ama eğer aranızdaki 

muamele, birbirinize doğrudan doğruya hemen devredeceğiniz hazır mallar ile 

ilgiliyse onu yazmamanızda bir mahzur yoktur. Ve birbirinizle alıĢ veriĢ yapacağınız 

zaman bir Ģahit bulundurun, ancak bundan ne yazıcı ne de Ģahit bir zarara 

uğramasın; eğer onlara zarar verici bir iĢ yaparsanız, unutmayın ki, bu, sizin için 

günahkârca bir davranıĢ olacaktır. Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun, 

çünkü sizi bu yolla eğiten Allah'tır ve Allah, her Ģeyin tüm bilgisine sahiptir. 

Yorumu: 

Ayetin önceki ayetlerle iktisadî anlamda sıkı bir irtibatı vardır. Bu irtibatı  

Razi iki maddede özetler: 

1- Önceki ayetlerde malın eksilmesi sayılabilecek faizin yasaklanması ve 

infak yapılması emirlerini veren Allah, bu âyette de helâl malın korunması ve yok 
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olup zayi olmaktan muhafaza edilmesi hususunda, son derece dikkat çekici bir 

biçimde tavsiye ve emirler vermiĢtir. 

2- Allah Teâlâ, bir önceki âyette faizi yasaklayınca, faizden elde edilmek 

Ġstenen bütün faydalar "selem" akdinde de söz konusu olduğu için, bu ayetin 

tamamında selem akdine izin vermiĢtir. Bundan dolayı bazı âlimler Ģöyle 

demiĢlerdir: 

Allah, haram bir yolla ulaĢılan her lezzet ve faydayı elde etmek için, mutlaka 

helâl ve meĢru olan baĢka bir yol koymuĢtur.
641

 

Ayetin baĢında ٠َّب )ّٝ ًّّ َس ُِ ّ ًٍ ّأََج ّئٌَِٝ ٍٓ ّثَِذ٠ْ ُْ ْٕزُ ّرََذا٠َ ّئَِرا ُٕٛا َِ ّآ َٓ ّاٌَِّز٠ َب أ٠َُّٙ ") Ey iman edenler, 

belirli bir vadeye kadar birbirinize borçlandığınız zaman" ifadesinde geçen 

"borçlanma" ( رََذا٠َّٓ ) ifadesine müfessirler farklı anlamlar vermiĢlerdir: 

1- Taberi buradaki "Borçlanma"( رََذا٠َّٓ ) ifadesine vadeli alıĢ vadeli satıĢ, bir 

malı sipariĢ etme, sipariĢ verme, bir malın bedelini verip belli bir süre sonra teslim 

edilmek üzere ısmarlama, ödünç verme gibi bütün borçlanmaların dâhil olduğunu ve 

âyetin bunların hepsinin yazılmasını emrettiğini söylemiĢtir. 

2- Abdullah b. Abbas‟a göre ise buradaki "borçlanma" ( رََذا٠َّٓ ) ifadesinde, 

sadece Ġslam hukukunda "selem" diye adlandırılan, parası peĢin verilip malın 

sonradan teslim alınması Ģeklinde olan alıĢ veriĢ girmektedir.Âyette, borçlanmanın 

yazılması emredilmektedir.
642

 

3- Razi'ye göre iki alıĢveriĢ Ģekli, "müdâyene" ayetinin hükmüne dâhildir: 

a)   Borçlanarak mal almak, bu, parasını daha sonra vermek üzere bir Ģey 

satın almaktır. 

                                                      
641

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
642

et-Taberî, a.g.e, c. 6, s., 79 
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b) Parayı peĢin verip, malı sonra almak, buna, "selem" denilir.
643

 

92/104 Nisa 

29.Âyet:Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meĢru olmayan yollarla 

yemeyin. KarĢılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meĢrudur. Sakın 

haram yiyerek, baĢkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek 

merhametlidir. 

Yorumu: 

Taberi diyor ki: Allah Teâlâ bu ayetle müminlere haram kıldığı Ģekilde 

birbirlerinin mallarını yemeyi yasaklamıĢtır. Zira haksız yere mal yemenin manası 

budur.
644

 

"Bu ayet, ticaret ve sanat yoluyla, rızık talep etmeye karĢı çıkan bazı cahilleri 

tekzip etmektedir.Âyet, rıza ile kazanılan ticaretin helal olduğunu beyan etmektedir. 

Ticaret, onu doğrulukla ve takva ile yapanlar için Allah‟ın rızıklarından bir rızık ve 

helal kıldığı Ģeylerden bir Ģeydir.
645

 

Âyet kiĢinin kendi malını veya baĢkasının malını batıl yoldan yemeyi 

yasaklıyor. KiĢinin kendi malını batıl yoldan yemesi onu Allah Teâla‟ya isyanda 

harcamasıdır. BaĢkalarının malını batıl yoldan yemeye gelince bu iki Ģekilde olur: 

3- Faiz, kumar, bahis vb. yasaklanmıĢ bir yolla yemek, 

4- Rızası olmadan bedelsiz yemek Ģeklinde olur.
646

 

                                                      
643

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
644

et-Taberî, a.g.e, c. 8, s. 216 
645

et-Taberî, a.g.e, c. 8, s. 222 
646

el-Cassas, a.g.e, c. 3, s. 127  
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Mal kazanmaktan en büyük maksat onları yemek olduğu için, her ne kadar 

batıl bir Ģekilde meydana gelen diğer tasarruflar da haram kılınmıĢ ise de, Allah 

Teâlâ burada özellikle yemeden bahsetmiĢtir. Bunun bir benzeri de AllahTeâlâ'nın, 

"Muhakkak ki yetimlerin mallarım haksız olarak yiyenler, sırf ateĢ yerler"
647

 

ayetidir.
648

 

102/24 Nur 

37.Âyet:Öyle kimseler vardır ki, bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı 

Allah‟ı anmaktan, salâtta devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak için verilmesi 

gerekeni (zekatı) vermekten alıkoyabilir; böyleleri kalplerin ve gözlerin dehĢetle 

döneceği Gün'den korkarlar. 

109/61 Saf 

10.Âyet:Ey imana ermiĢ olanlar! Hem bu dünyada hem de öteki dünyada 

Ģiddetli bir azaptan sizi koruyacak bir alıĢveriĢ göstereyim mi size? 

Yorumu: 

Sahabe Hz. Peygambere Allah katındaki en hayırlı amelden sorduklarında bu 

ayet indi.
649

 

110/62 Cuma 

11.Âyet:Ama insanlar, dünyevî bir kazanç fırsatı veya geçici bir eğlence 

gördükleri zaman ona doğru koĢup seni ayakta ve konuĢur durumda bırakıverirler. 

De ki: “Allah katında rızık verenlerin en iyisidir!” 
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113/9 Tevbe 

24.Âyet: De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, 

mensup olduğunuz oymak ya da boy, kazanıp biriktirdiğiniz mallar, kötüye 

gitmesinden kaygılandığınız ticaret, hoĢlandığınız konutlar size Allah'tan ve O'nun 

Elçisi'nden ve O'nun yolunda kavga vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, 

bekleyin o zaman Allah iradesini açığa vuruncaya kadar. Ve bilin ki, Allah, günaha 

gömülüp gitmiĢ bir topluluğa asla hidayet etmez”. 

Yorumu: 

Bu ayet Ģuna delalet ediyor: Dini çıkarlardan biri ile dünyevi maslahatların 

hepsi çakıĢmıĢ olsa dahi dini menfaati tercih etmek vaciptir.
650

 

1.2.3.2.c2- “ġ-R-Y” (شرى ) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“ġ-R-Y” (ٜشش) fiilinin sülasisi dördüncü ve ikinci baptan gelir. Dördüncü 

baptan geldiğinde bulut içinde yıldırımın parçalanması anlamına gelir.
651

 Ġkinci 

baptan geldiğinde iki zıt manaya delalet eder, bunlar, almak ve vermektir.
652

 Hem 

satmak hem de satın almak anlamlarında kullanılır.
653

 

Bu kökten gelen kelimeler yukarıda açıkladığımız almak ve satmaktan farklı 

olarak iki asıl anlama daha delalet etmektedir. Bunlar: 

1- Bitki, 

                                                      
650

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 16 
651

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 6, s. 282 
652

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”Ģ-r-y” maddes 
653

el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, vıı. 3442 



171 

 

2- Heyecan, telaĢ ve yüksekliktir.
654

 

“ġ-r-y”)ّٜشش( ve “b-y-a”)ثبع(ezdattandırlar, yani her ikisi de biri birine zıt iki 

anlama gelirler. Bu kelimelerden biri diğerinin yerine kullanılabilir. MüĢteri parayı 

verir malı alır, satıcı malı verir parayı alır. Bu durum malın parayla satımında söz 

konusudur. Malın mal karĢılığında satımı durumunda her iki tarafın da müĢteri veya 

bayi (satıcı) olması tasavvur edilebilir. Bu nedenle bu isimlerden biri diğerinin yerine 

kullanılır.
655

 

Bir kimse bir Ģeyi terk edip diğer bir Ģeye sarıldığında Araplar o kimsenin bu 

yaptığı iĢleme “onu satın aldı” anlamında “iĢterâhu‟ (ٖاشزشا) derler.
656

 

“ġerâ” (ٜشش) ve “iĢterâ”(ٜاشزش) kelimeleri hakkında Arapların iki görüĢü 

vardır. 

Bir Ģeyin benzerine “Ģerveyü‟Ģ-Ģey” ٌش١ئ()ششّٚٞا  denilir. Çünkü bir Ģey dengi 

ile alınıp satılır.
657

 

1- “ĠĢterâ” satın aldı, “ġerâ”  sattı anlamında kullanılır. 

2- Her ikisi de sattı ve satın aldı anlamlarında kullanılır.
658

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“ġ-R-Y” (ٜشش) fiilinden türemiĢ kelimeler, Kur‟an‟da 23 yer de geçmektedir, 

19 tanesi “ĠĢterâ”  fiilinden türemiĢ kelimeler ve diğer 4 tanesi ise “ġerâ” fiilinden 

türemiĢ kelimelerdir. Bu kelimelerden 19 tanesi Medenî sûrelerde  diğer 4 tanesi 

iseMekkî sûrelerde geçmektedir. Bunlardan sadece Yusuf Sûresinde gerçek alım 
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satım anlamında kullanılmıĢtır.
659

 Bunun dıĢındaki bütün yerlerde dünyevi değerlerle 

uhrevi değerlerin değiĢimi anlamında mecazi olarak kullanılmıĢtır.
660

 

“ġ-R-Y” (شرى ) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde GeçenÂyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2Bakara 

16.Âyet:Çünkü onlar, hidayete karĢılık sapıklığı satın almıĢlar, ama ne bu 

ticaretleri onlara fayda sağlamıĢ, ne de baĢka bir Ģekilde hidayet bulmuĢlardır. 

Yorumu: 

Âyet mecaz  bir anlatımla, kiĢinin delaleti hidayete tercih etmesini ve 

değiĢtirmesini konu ediniyor. Çünkü “iĢterâ”(ٜاشزش) kelimesinde bir Ģeyin bedelini 

verip alma anlamı vardır.
661

 

Yahudiler Hz. Muhammed‟in özelliklerini Tevrat‟ta buldular ve Hz. Ġshak‟ın 

soyundan geleceği zannıyla ona inandılar. Hz. Ġsmail‟in soyundan gelince 

hasetliklerinden dolayı inkâr ettiler. Peygamber gönderilmeden önceki Tevrat‟ta 

bulunan sıfatlarına olan imanlarını sattılar, gönderildikten sonraki inkârlarını aldılar. 

Bu alıĢ veriĢ ne kötü bir alıĢ veriĢ oldu.
662

 

Ticaret nasıl kâr edecek, kârı tüccar yapar? Diye bir soru gelirse Ģöyle deriz: 

Araplar genellikle, kiĢi alıĢ veriĢtekâr ettiğinde Ģöyle derler “rabehabey‟uke” ّ )سثخ

ّ ”alıĢ veriĢin kâr etti.” Zarar ettiğinde ise “haserabey‟uke“ ث١عه( ّث١عه(  alıĢ“ )خسش
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veriĢin zarar etti” derler. Benzer ifadeler Arapçada çoktur. Çünkü gerekkâr gerekse 

zarar ticarette olur.
663

 

Arap toplumuna Allah kendi aralarında konuĢtukları ifade Ģekliyle konuĢtu. 

Onlar kendi aralarında, gayretin boĢa çıktı, anlamında “hâbesa‟yüke” ّس ع١ه()خبة  

derlerdi. Bu tür ifade tarzı bilinmeyen bir tarz değildi. Onlara onların kendi 

aralarında konuĢtukları dille konuĢtu. Onların kafasında kârın ticarette olduğu bilinen 

bir Ģeydi.
664

 

Âyette, "Böylece ticaretleri kâr getirmedi." buyrulmaktadır. Çünkü kâfir ve 

münafıklar, körlüğü, ĢaĢkınlığı, korkuyu ve ürkekliği basirete, istikamete ve güven 

içinde olmaya tercih ederek, bu tür alıĢ veriĢlerinde kâr etmeyip zarar etmiĢlerdir. 

Kendilerini âhirette Ģiddetli bir azaba sürüklemiĢlerdir. 

Âyette, "Doğru yolu da bulamadılar." buyrulmaktadır. Yani, kâfirler, sapıklığı 

hidayete tercih ederek, imanı bırakıp inkârı alarak, müminliği reddedip münafık 

olarak akıllıca bir iĢ yapmamıĢlardır.
665

 

41.Âyet:Bunun için de, size geçmiĢte bildirilmiĢ olan haberleri doğrulayıcı 

nitelikte indirdiğim bu vahye inanın; onun gerçekliğini inkâr edenlerin öncüsü 

olmayın; mesajlarımı küçük bir kazanca değiĢmeyin ve Bana, yalnızca Bana karĢı 

sorumluluk bilinci taĢıyın! 

Yorumu: 

Âyette “semenen” )ثّٕب( kelimesinin sonu nasb (üstün) olarak ve ة harfi de 

satılan Ģeyin baĢına gelmiĢtir. Ferra'ya göre bu durum iki Ģekilde olur: 
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1- Fiyatın dinar ve dirhem cinsi gibi bilinen bir Ģeyden değil bir kese v.b 

bilinmeyen bir Ģey olmasıdır. Bu durumda kiĢi istediği Ģeyi fiyat kılabilir. Çünkü 

karĢıdaki semen değildir. 

2- Köle, inci vb. ticaret mallarının hepsinin dâhil olduğu semen olmayan 

Ģeylerdendir. ġayet semen dinar veya dirhem olursa ة harfi onların baĢına gelir.
666

 

Bu ayetin te‟vilinde ihtilaf vardır: 

1- Onun için ücret almayın! 

2- Az da olsa onun karĢılığında bir beklentide bulunmayın! 

Ayetlerimizden öğrettiğiniz ve verdiğiniz ilim için en ufak bir dünya ödülü 

beklentisi içinde olmayın.
667

 

79.Âyet:O halde, yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahî kelâmdan 

olduğunu iddia ettikleri hususları kaydettikten sonra, az bir kazanç elde etmek için, 

“Bu Allah'tandır!” derler. Böyle diyerek kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü 

yazıklar olsan onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun 

böylelerine! 

Yorumları: 

Mukatil'e göre ayetin nüzul sbebi, Yahudilerin ileri gelenlerinden bir kısmının 

Hz. Peygamberin Tevrat‟ta geçen bir takım özelliklerini silip yerine yeni bir özellik 

yazmaları, sonra da bu özelliğin Allah katından belirlendiğini söyleyip bütün bunları 

az bir Ģey karĢılığında yapmalarıdır.
668

Âyet onların iĢlerinin çirkinliğini anlatıyor. 

Âyet, onların bu tahrifi, dini bir iĢ olarak değil, mal ve makam elde etmek 

için yaptıkların iĢaret ediyor. Bu, karĢılıklı rıza olsa bile batıl bir Ģeye karĢılık mal 
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almanın haram olduğuna delâlet eder. Çünkü onlara verilen mallar severek ve rıza ile 

veriliyor idi. Bununla beraber Allah, bunun haram olduğuna dikkat çekmiĢtir.
669

 

86.Âyet:Ahiret hayatı karĢılığında bu dünya hayatını satın alanlar var ya, 

iĢte böylelerinin azabı hafifletilmeyecek ve onlara yardım edilmeyecektir. 

90.Âyet:Allah'ın kullarından dilediğine, bol ihsanından indirmesini 

çekemeyerek, Allah'ın indirdiğini inkâr etmekle, kendilerini ne kötü bir Ģey 

karĢılığında sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirlere alçaltıcı 

bir azap vardır. 

Yorumu: 

“EĢĢirâu” )اٌششاء( ve “elbey‟u” )اٌج١ع( kelimelerinin anlamı: Malın sahibinin 

elinden baĢkasına bir bedel karĢılığı gitmesidir. Sonra Araplar bu kelimeleri bedel 

karĢılığı yapılan her bir iĢ için kullanmaya baĢladılar. Bu hayır da olabilir Ģer de 

olabilir.
670

 

102.Âyet:Ve onun yerine, Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında Ģeytanca 

niyetler taĢıyan kimselerin telkin ede geldiklerine uyarlar. Hakikati inkâr eden 

Süleyman değildi, ama o Ģeytanca niyetler taĢıyan kiĢiler halka sihir öğreterek 

hakikati inkâr ettiler -ve onlar, Babil'deki iki melek Hârût ve Mârût vasıtasıyla ihdas 

edilene uyarlar, gerçi bu ikili, öncelikle, “Biz sadece ayartıcılarız: sakın Allah'ın 

vahyettiği hakikati inkâra yeltenmeyin!” Ģeklinde uyarıda bulunmadan hiç kimseye 

onu öğretmediler. Ve onlar, bu ikiliden, karı koca arasında nasıl huzursuzluk 

çıkarılacağını öğreniyorlardı; ancak Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar 

veremedikleri gibi sadece kendilerine zarar veren ve hiçbir faydası olmayan bir bilgi 
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ediniyorlardı; oysa onlar, bu bilgiyi edinenin ahiret hayatının güzelliğinden nasipsiz 

kalacağını iyi biliyorlardı. Doğrusu, karĢılığında ruhlarını elden çıkardıkları o sanat 

ne kötüdür, keĢke bunu bilselerdi! 

174.Âyet: Allah‟ın indirdiği vahiyden bazı kısımları gizleyenler ve bunu az 

bir kazanç karĢılığı değiĢtirenlere gelince: onlar karınlarını ateĢle doldururlar. Ve 

Kıyamet Günü Allah onlarla ne konuĢacak, ne de günahlarından onları 

arındıracaktır; Ģiddetli azap onları beklemektedir. 

175.Âyet:ĠĢte onlar hidayet karĢılığında sapıklığı ve mağfiret karĢılığında 

azabı satın almıĢlardır: oysa ateĢten ne kadar az korkar görünüyorlar! 

Yorumu: 

Gönderilmeden önce Hz. Peygambere olan inançlarını, hidayetlerini, 

gönderildikten sonra girmiĢ oldukları delalet karĢılığı sattılar. Yani azabı mağfiret ile 

değiĢtiler.
671

 

Hidayete yani Hz. Peygamberin kitaplarda bulunan niteliklerini, onun 

gönderiliĢini ve müjdesini açıklamaya, onu doğrulamaya ve ona tabi olmaya karĢılık 

olarak sapıklığı kabul ettiler. Buradaki sapıklık ise onu yalanlamak, kitapta bulunan 

özelliklerini gizlemek ve onu inkâr etmektir. BağıĢlanmaya karĢılık olarak da azabı 

tercih ettiler.
672

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

77.Âyet: Allah'a karĢı taahhütlerini ve yeminlerini ufak bir kazanç 

karĢılığında değiĢtirenler var ya; onlar, öteki dünyanın nimetlerinden asla 

nasiplenemeyeceklerdir; Allah, Kıyamet Günü, onlarla ne konuĢacak, ne yüzlerine 
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bakacak, ne de onları günahlarından arındıracaktır ve onları acıklı bir azap 

beklemektedir. 

177.Âyet:Ġman karĢılığında inkârı satın alanlar hiçbir surette Allah'a zarar 

veremezler, tersine onları Ģiddetli bir azap beklemektedir. 

Yorumu: 

Burada münafıklar kast olunmuĢtur.
673

 

187.Âyet:Allah, geçmiĢte kendilerine vahiy verilenlere, “Bunu insanlara 

açıklayın ve ondan hiçbir Ģeyi gizlemeyin!” buyurduğunda, bunu yapacaklarına dair 

onlardan güçlü bir taahhüt almıĢtı. Ama onlar bu taahhütlerini kulak arkasına attılar 

ve küçük bir kazançla değiĢtirdiler: Ne kötü bir alıĢveriĢti bu! 

Yorumu: 

Müfessirlerden bazılarına göre bu ayet Yahudiler ile irtibatlıdır. Allah, onlara 

Hz. Peygambere iman etmelerini ve onun iĢini açıklamalarını emretti. Onlar da Hz. 

Peygamberin özelliklerini gizlediler ayet ise onlara uyarı olarak geldi. Hem onlar ve 

hem diğerleri için genel bir haberdir.
674

 

199.Âyet:Doğrusu, geçmiĢ vahyin mensupları arasında gerçekten Allah'a 

iman edenler ve hem size hem de kendilerine indirilene inananlar vardır. Böyleleri, 

Allah'tan korkarlar, O'nun mesajlarını ufak bir kazanç için değiĢtirmezler. Onların 

mükâfatı, Rableri katındadır; çünkü Allah, hesap görmede hızlıdır! 
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Yorumu: 

Mücahide göre ise bu âyet, Yahudi ve Hıristiyanlardan Müslüman olan bütün 

insanlar hakkında nazil olmuĢtur. Taberi de âyetin genel ifadesini göz önünde 

bulundurarak Mücahid'in bu görüĢünü tercih etmiĢ, "NecaĢi hakkında nazil oldu." 

diyenlerin görüĢlerinin buna ters düĢmeyeceğini söylemiĢtir. Zira özel bir mesele 

hakkında inmiĢ olsa da ayetin manasının genel olduğu muhakkaktır.
675

 

92/4 Nisa 

44.Âyet:Kendilerine ilahî kelâmdan bir pay verilmiĢ olanların Ģimdi onu 

sapıklık ile değiĢtirdiklerini ve sizin de yoldan çıkmanızı istediklerini görmüyor 

musun? 

74.Âyet:Öyleyse, bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler Allah 

yolunda savaĢsınlar! Allah yolunda savaĢan herkese, ister öldürülmüĢ olsun ister 

zafer kazansın, zamanı geldiğinde büyük bir mükâfat ihsan edeceğiz. 

112/5 Maide 

44.Âyet:ġüphe yok ki, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan Tevrat'ı indiren 

Biziz. Kendilerini Allah'a teslim eden peygamberler, ona dayanarak Yahudi itikadına 

uyanlar hakkında hüküm verirlerdi; eski din adamları ve hahamları da öyle yaptılar, 

çünkü Allah'ın kelâmının bir kısmı onların himayesine emanet edilmiĢti ve hepsi 

onun doğruluğuna Ģahitlik yaptılar. Bu nedenle, ey Ġsrailoğulları, insanlardan korku 

duymayın, yalnız Benden korkun ve Benim mesajlarımı önemsiz bir kazanç karĢılığı 

değiĢtirmeyin,çünkü Allah'ın indirdiklerine göre hüküm vermeyenler, gerçekten 

hakikati inkâr edenlerdir! 
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106. Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ölüm size yaklaĢtığında ve vasiyette 

bulunmak üzereyken yapacaklarınız için Ģahitler bulundurun. Kendi aranızdan iki 

dürüst kiĢiyahut eğer evinizden uzakta, seyahatte ikenölüm iĢaretleri baĢ göstermiĢse 

namazdan sonra, misafir olduğunuz topluluktan iki kiĢiyi alıkoyun ve eğer içinize bir 

Ģüphe düĢerse her birini Allah'a Ģöyle yemin ettirin: “Bu sözümüzü, yakın bir 

akrabanın hatırı için olsa da hiçbir bedel karĢılığında satmayacağız ve Allah'ın 

huzurunda Ģahit olduğumuz hiçbir Ģeyi gizlemeyeceğiz, yoksa günahkârlar arasına 

gireriz”. 

113/9 Tevbe 

9.Âyet:Basit bir kazanç uğruna Allah'ın ayetlerini gözden çıkarıyor ve 

böylece O'nun yolundan dönü dönüveriyorlar: bakın, ne çirkin bütün bu yapa 

geldikleri. 

111.Âyet:Bilesiniz ki, Allah yolunda savaĢan, öldüren ve öldürülen 

müminlerden Allah canlarını mallarını satın almıĢtır; hem de karĢılığında onlara 

cenneti vaat ederek: Bu, O'nun, yerine getirilmesini Tevrat'ta, Ġncil'de ve Kur‟an'da 

bizzat güvence altına aldığı gerçek bir vaattir. Kimdir verdiği sözü Allah'tan iyi 

tutan? Sevinin öyleyse, O'nunla böyle bir alıĢ veriĢ yaptığınız için; çünkü budur en 

büyük bahtiyarlık! 
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1.2.3.3.c3- “S-M-N” (ثمه ) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“S-M-N” (ّٓث(fiili, aslen satılan Ģeyin karĢılığı ve sekizden bir parça 

anlamlarına gelir.
676

Sülasisi birinci baptan olup malların değerini aldı anlamında 

kullanılır.
677

 Fakat tef‟ıl babından “semmene” (ٓ ّّ  .olarak kullanımı daha yaygındır (ث

Bu durumda değer,paha biçmek, kıymet takdir etmek, fiyat koymak anlamlarına 

gelir.
678

 

“Semen“ (ّٓث), bir Ģeyin satıĢının karĢılığı anlamındadır. Kur‟an‟da bu Ģekilde 

gelen semenler nasb halinde gelmiĢtir. Diğer bir ifade ile baĢına harf-i cer 

almamıĢtır. “Be” (ة) harfi ise satılan Ģeyin baĢına gelmiĢtir. 

ġâyet alınan ve satılan Ģeylerin her ikisi de mal ise hangisinin semen olduğu 

belli değildir. Fakat bir tanesi dirhem ve dinar ise bu durumda semen olan dinar veya 

dirhemdir. “Be” (ة) harf-i ceri de dinar veya dirhemin baĢına gelir. Çünkü dinar ve 

dirhem tabi olarak semendir.
679

 

“Semen”de karĢılıklı rıza vardır. Gerçek değerinden eksik veya fazla olabilir. 

Çoğulu “sümün”  (ّٓث) ve “esmên” (ْاثّب ) olarak gelir.
680

 

“Sı‟r” (سعش) ve “kıymet” (ل١ّخ), “semen” ile eĢ anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Aralarında Ģöyle bir anlam iliĢkisi vardır: Semen satıĢ esnasında 

satıcının razı olduğu fiyattır. Bu fiyat malın gerçek kıymetinden bazen az, bazen çok, 

                                                      
676

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”s-m-n” (ّٓث( maddes 
677

Ġbni Side, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, a.g.e, c. 10, s.167 
678

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 100 
679

Ġbni Manzr, a.g.e, “s-m-n” (ّٓث( maddesi 
680

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 34, s. 334  
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bazen de eĢit olabilir. “Sı‟r” (سعش) ise satıcının satıĢ esnasında istediği fiyattır. Aynı 

Ģekilde bu da malın gerçek fiyatına eĢit veya farklı olabilir.  

“Semen” ve sı‟r” her zaman aynı olmayabilir. Satıcının baĢlangıçta istediği 

fiyatla razı olduğu fiyat farklı olabilir.
681

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Semen” kelimesi Kur‟an‟da on bir yerde geçmektedir. Bunlardan iki tanesi 

Mekkî diğerleri Medenî sûrelerdedir. Yusuf Sûresi hariç diğer bütün sûrelerde ahdi 

yerine getirmemenin
682

 veya Allah‟ın âyetlerini değiĢmenin karĢılığı olarak
683

 

kullanılmıĢtır. 

“S-M-N” (ثمه) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde GeçenÂyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

41.Âyet:Bunun için de, size geçmiĢte bildirilmiĢ olan haberleri doğrulayıcı 

nitelikte indirdiğim bu vahye inanın; onun gerçekliğini inkâr edenlerin öncüsü 

olmayın; mesajlarımı küçük bir kazanca değiĢmeyin ve Bana, yalnızca Bana karĢı 

sorumluluk bilinci taĢıyın! 

Yorumu: 

Âyette “semenen” )ثّٕب( kelimesinin sonu nasb (üstün) olarak ve ة harfi de 

satılan Ģeyin baĢına gelmiĢtir. Ferra'ya göre bu durum iki Ģekilde olur: 

                                                      
681

Kermi, Hasan Said, a.g.e, c. 1, s. 288;ġerbasi, Ahmet, el-Mu‟cemü‟L-Ġktisadiyyü‟l-islamiyyü, 

Beyrut, 1981, s. 87 
682

70/16 Nahl  95 
683

 87/2Bakara 41 
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1- Fiyatın dinar ve dirhem cinsi gibi bilinen bir Ģeyden değil bir kese v.b 

bilinmeyen bir Ģey olmasıdır. Bu durumda kiĢi istediği Ģeyi fiyat kılabilir. Çünkü 

karĢıdaki semen değildir. 

2- Köle, inci vb. ticaret mallarının hepsinin dâhil olduğu semen olmayan 

Ģeylerdendir. ġayet semen dinar veya dirhem olursa ة harfi onların baĢına gelir.
684

 

Bu ayetin te‟vilinde ihtilaf vardır: 

1- Onun için ücret almayın! 

2- Az da olsa onun karĢılığında bir beklentide bulunmayın!Ayetlerimizden 

öğrettiğiniz ve verdiğiniz ilim için en ufak bir dünya ödülü beklentisi içinde 

olmayın.
685

 

79.Âyet: O halde, yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahî kelâmdan 

olduğunu iddia ettikleri hususları kaydettikten sonra, az bir kazanç elde etmek için, 

“Bu Allah'tandır!” derler. Böyle diyerek kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü 

yazıklar olsan onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun 

böylelerine! 

Yorumları: 

Mukatil'e göre  ayetin nüzul sbebi, Yahudilerin ileri gelenlerinden bir 

kısmının Hz. Peygamberin Tevrat‟ta geçen bir takım özelliklerini silip yerine yeni bir 

özellik yazmaları, sonra da bu özelliğin Allah katından belirlendiğini söyleyip bütün 

bunları az bir Ģey karĢılığında yapmalarıdır.
686

Âyet onların iĢlerinin çirkinliğini 

anlatıyor. 

                                                      
684

Ferra, a.g.e, c.1, s. 10 
685

et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 566 
686

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 59 
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Âyet, onların bu tahrifi, dini bir iĢ olarak değil, mal ve makam elde etmek 

için yaptıkların iĢaret ediyor. Bu, karĢılıklı rıza olsa bile batıl bir Ģeye karĢılık mal 

almanın haram olduğuna delâlet eder. Çünkü onlara verilen mallar severek ve rıza ile 

veriliyor idi. Bununla beraber Allah, bunun haram olduğuna dikkat çekmiĢtir.
687

 

86.Âyet: Ahiret hayatı karĢılığında bu dünya hayatını satın alanlar var ya, 

iĢte böylelerinin azabı hafifletilmeyecek ve onlara yardım edilmeyecektir. 

90.Âyet: Allah'ın lütfünü dilediği kuluna bahĢetmesini kıskanarak, Allah'ın 

indirdiği hakikati inkâr etmeleri ve böylece kendilerini kaptırdıkları Ģu boĢ gurur ne 

kötü! Onlar böylece Allah'ın gazabını tekrar tekrar hak ettiler. Ve o hakikati inkâr 

edenler için hazırlanmıĢ utanç verici bir azap vardır. 

Yorumu: 

“EĢĢirâu” )اٌششاء( ve “elbey‟u” )اٌج١ع( kelimelerinin anlamı: Malın sahibinin 

elinden baĢkasına bir bedel karĢılığı gitmesidir. Sonra Araplar bu kelimeleri bedel 

karĢılığı yapılan her bir iĢ için kullanmaya baĢladılar. Bu hayır da olabilir Ģer de 

olabilir.
688

 

174.Âyet: Allah‟ın indirdiği vahiyden bazı kısımları gizleyenler ve bunu az 

bir kazanç karĢılığı değiĢtirenlere gelince: onlar karınlarını ateĢle doldururlar. Ve 

Kıyamet Günü Allah onlarla ne konuĢacak, ne de günahlarından onları 

arındıracaktır; Ģiddetli azap onları beklemektedir. 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

77.Âyet: Allah'a karĢı taahhütlerini ve yeminlerini ufak bir kazanç 

karĢılığında değiĢtirenler var ya; onlar, öteki dünyanın nimetlerinden asla 

                                                      
687

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 1, s. 481 
688

et-Taberî, a.g.e, c. 2, s. 343 
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nasiplenemeyeceklerdir; Allah, Kıyamet Günü, onlarla ne konuĢacak, ne yüzlerine 

bakacak, ne de onları günahlarından arındıracaktır ve onları acıklı bir azap 

beklemektedir. 

187.Âyet: Allah, geçmiĢte kendilerine vahiy verilenlere, “Bunu insanlara 

açıklayın ve ondan hiçbir Ģeyi gizlemeyin!” buyurduğunda, bunu yapacaklarına dair 

onlardan güçlü bir taahhüt almıĢtı. Ama onlar bu taahhütlerini kulak arkasına attılar 

ve küçük bir kazançla değiĢtirdiler: Ne kötü bir alıĢveriĢti bu!  

199.Âyet: Doğrusu, geçmiĢ vahyin mensupları arasında gerçekten Allah'a 

iman edenler ve hem size hem de kendilerine indirilene inananlar vardır. Böyleleri, 

Allah'tan korkarlar, O'nun mesajlarını ufak bir kazanç için değiĢtirmezler. Onların 

mükâfatı, Rableri katındadır; çünkü Allah, hesap görmede hızlıdır! 

Yorumu: 

Mücahide göre ise bu âyet, Yahudi ve Hıristiyanlardan Müslüman olan bütün 

insanlar hakkında nazil olmuĢtur. Taberi de âyetin genel ifadesini göz önünde 

bulundurarak Mücahid'in bu görüĢünü tercih etmiĢ, "NecaĢi hakkında nazil oldu." 

diyenlerin görüĢlerinin buna ters düĢmeyeceğini söylemiĢtir. Zira özel bir mesele 

hakkında inmiĢ olsa da ayetin manasının genel olduğu muhakkaktır.
689

 

112/5 Maide 

44.Âyet: ġüphe yok ki, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan Tevrat'ı indiren 

Biziz. Kendilerini Allah'a teslim eden peygamberler, ona dayanarak Yahudi itikadına 

uyanlar hakkında hüküm verirlerdi; eski din adamları ve hahamları da öyle yaptılar, 

çünkü Allah'ın kelâmının bir kısmı onların himayesine emanet edilmiĢti ve hepsi 

                                                      
689

et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 500 
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onun doğruluğuna Ģahitlik yaptılar. Bu nedenle, ey Ġsrailoğulları, insanlardan korku 

duymayın, yalnız Benden korkun ve Benim mesajlarımı önemsiz bir kazanç karĢılığı 

değiĢtirmeyin. Çünkü Allah'ın indirdiklerine göre hüküm vermeyenler, gerçekten 

hakikati inkâr edenlerdir! 

106.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ölüm size yaklaĢtığında ve vasiyette 

bulunmak üzereyken yapacaklarınız için Ģahitler bulundurun. Kendi aranızdan iki 

dürüst kiĢi yahut eğer evinizden uzakta, seyahatte iken ölüm iĢaretleri baĢ 

göstermiĢse namazdan sonra, misafir olduğunuz topluluktan iki kiĢiyi alıkoyun ve 

eğer içinize bir Ģüphe düĢerse her birini Allah'a Ģöyle yemin ettirin: “Bu sözümüzü, 

yakın bir akrabanın hatırı için olsa da hiçbir bedel karĢılığında satmayacağız ve 

Allah'ın huzurunda Ģahit olduğumuz hiçbir Ģeyi gizlemeyeceğiz, yoksa günahkârlar 

arasına gireriz”. 

113/9 Tevbe 

9.Âyet:Basit bir kazanç uğruna Allah'ın ayetlerini gözden çıkarıyor ve 

böylece O'nun yolundan dönü dönüveriyorlar: bakın, bütün bu yapa geldikleri ne 

çirkindir. 

1.2.3.4.c4- “R-B-H” (رتح) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“R-B-H” (ّةّح  harfleri tek bir asla sahiptir. O da ticaretteki kâra delalet (س

eder. Sülasisi 4. baptan gelir.
690

 

                                                      
690

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, c. 2, s. 474 
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“Erbaha” )اسثخ( fiili ةharfi ile birlikte kullanıldığı zaman, malı kâr etti. Ona 

malı “murâbaha” olarak, yani kâr aralarında ortak olarak verdi, anlamlarına gelir. 

“Murâbaha”da kârın oranının kesinlikle belirtilmesi gerekir.
691

 

“Erribhu” )اٌشثخ( satılan malda elde edilmiĢ fazlalığa denilir. Sonra bu kelime 

kiĢiye faydası dönen her bir iĢ için kullanılmaya baĢlandı. Kâr bazen ticareti yapan 

kimseye nispet edilir, bazen de Bakara süresi 41.Âyette olduğu gibi ticari malın 

kendisine nispet edilir.
692

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“R-B-H” (سثخ) kelimse Kur‟an da yalnızca bir yerde Medenî  sûrelerden 

Bakara suresi 16. âyette geçmektedir. 

Terim Anlamı  

Kâr (ribh): Ġktisat bilimi kavramı olarak kâr: Bir üretim faktörü olarak 

müteĢebbisin üretimden aldığı paydır. Eğer müteĢebbis üretim faaliyetlerinde kendi 

emek, sermaye ve toprağını da kullanmıĢ ise bu faktörleri kullanmadan ötürü elde 

ettiği gelirleri, toplam gelirinden düĢmelidir. 

Genellikle müteĢebbis payı olarak kâr diğer faktör gelirlerinin tersine 

belirsizdir. Diğer taraftan kâr bağımsız bir gelir niteliğindedir, bir maliyet unsuru 

değildir. BaĢka bir ifade ile kârdan geriye kalan faktör gelirleri bir maliyet unsuru 

iken kâr, o maliyete eklenen bir fazlalık niteliğindedir.
693

 

                                                      
691

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 6, s. 379-383 
692

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 529 
693

 Turanlı, Rona ve ĠĢgüden, Tamer, a.g.e, s. 169 
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Murabaha: Sözlükte bir Ģeye alındığı fiyattan fazla fiyat vermek anlamına 

gelir.
694

 Bir fıkıh terimi olarak mürabaha: Bir kimsenin almıĢ olduğu bir malı 

kendisine kaça mal olduğunu söyleyerek ondan ziyade bir semen ile baĢkasına rızası 

ile satmasıdır. Bir malı yüz kuruĢa aldığını söyleyerek yüz on kuruĢa satmak gibi ki, 

on kuruĢ, kâr/ rıbh olmuĢ olur.
695

 

“R-B-H” (رتح) Kelimesinin Geçtiği Bakara Suresi 16. Ayetin Anlam ve 

Yorumları 

87/2 Bakara 

16.Âyet: Çünkü onlar, hidayete karĢılık sapıklığı satın almıĢlar, ama ne bu 

ticaretleri onlara fayda sağlamıĢ, ne de baĢka bir Ģekilde hidayet bulmuĢlardır. 

Yorumu: 

Arap toplumuna Kur'an, kendi aralarında konuĢtukları ifade Ģekliyle 

konuĢtu.
696

 Araplar genellikle, kiĢi alıĢ veriĢtekâr ettiğinde Ģöyle derler 

“rabehabey‟uke” ")ّث١عه  alıĢ veriĢin kâr etti.” Zarar ettiğinde ise ")سثخ

“haserabey‟uke”ّ  alıĢ veriĢin zarar etti” derler. Benzer ifadeler Arapçada ,)خسشّث١عه(

çoktur. Çünkü gerekkâr gerekse zarar ticarette olur.
697

 

1.2.3.5.c5- “E-C-R” ( اجر) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“E-C-R” (اجش) fiili aralarında birleĢtirmenin mümkün olduğu iki anlama 

delalet eder. Bu anlamlar, bir iĢ üzerine kiralama ve kırılmıĢ kemiği tedavi 
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 Karagöz, Ġsmail, a.g.e, s. 471 
695

 Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki Ġslamiye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu,  Bilmen Yayınevi, 

Ġstanbul, 1996 c. 6, s. 8 
696

 et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 317 
697

Ferra, a.g.e, c. 1, s. 10 
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etmektir.
698

Sülasisi birinci baptan gelir. Ücretini ödedi, kiraya verdi, mükâfatlandırdı 

anlamlarında kullanılır.
699

 

“Ecr” (اجش) kelimesi, bir iĢin karĢılığı,
700

 sevap, mükâfat, aylık, karĢılık 

anlamlarına gelir. Çoğulu “ucûr” (اجٛس)'dur.
701

 Faydalanmanın bedelidir. EĢyaya tabi 

olup eĢyanın karĢılığı değildir.
702

 Kadına verilen mehir içinde bu isim 

kullanılmıĢtır.
703

 

“Ecîr” (اج١ش), kiralanmıĢ olan, kiralanan, çalıĢan, ücretli anlamlarına gelir. 

“müste‟cer” (ِسزأجش)ile eĢ anlamlıdır.
704

 

“Ġste‟cera” (اسزأجش) fiili, ücretle bir fiili talep etti,
705

 kendisi için kiraladı, ücret 

karĢılığı çalıĢtırdı anlamlarında kullanılır.
706

 

“Ġcâre”)اجبسح( menfaatler üzerine bir bedel karĢılığı akitleĢmeye 

denir.
707

insanın yaptığı iĢ karĢılığı verilen karĢılığa da denir.
708

 

“Ücret” (اجشح), bir Ģeyin kullanma karĢılığı verilen bir Ģeydir.
709

 Saliha amel 

karĢılığı Allah Teâlâ‟nın vereceği sevaba da denir.
710

 

                                                      
698

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”e-c-r” (اجش) maddes 
699

Ġbn Manzur, a.g.e, “e-c-r” (اجش) maddesi;Kermi, Hasan Said, a.g.e, c.1, s. 43 
700

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 6, s. 173 
701

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, “e-c-r” (اجش) maddesi; Ġbni Manzuri, a.g.e, “e-c-r” (اجش) maddesi; 

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e,  c. 3, s. 8 
702

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 3, s. 8 
703

 92/4 Nisa 25 
704

ĠbniFâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa ”e-c-r” (اجش) maddes 
705

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 20 
706

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 5 
707

Cürcani, Seyyid ġerif âli b. Muhammed el-Curcani, a.g.e, s. 23 
708

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 3, s. 8 
709

Kermi, Hasan Said, a.g.e, c.1. s. 43 
710

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 3, s. 8 
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Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “e-c-r” fiilinden türemiĢ kelimeler yüz dokuz yerde geçmektedir. 

Bunlardan 61 tanesi Mekkî sûrelerde,48 tanesi ise Medenî sûrelerde geçmektedir. 

Ücret,
711

 mükâfat,
712

 kiralama,
713

mehir
714

 anlamlarında kullanılmıĢtır. 

Terim anlamı 

“Ġcâre”)اجبسح(lügatte ücret manasına olduğu gibi bir Ģeyi kiraya vermek 

manasında da kullanılır. Istılahta «Cinsen ve miktar olarak bilinen bir menfaati 

malûm bir bedel = ivaz mukabelesinde satmaktır. Yani: O menfaat; muayyen bir 

zaman için baĢkasına temlik veya ibaha kılmaktır. Bu bedel, bir eĢya olabileceği gibi 

bir menfaat de olabilir. Elverir ki bir haneyi diğer bir hane karĢılığında kiralamak 

gibi kiralanan menfaatin cinsinden olmasın. 

“Ücret” (اجشح): Menfaat bedelidir. Meselâ: bir hanenin içinde oturulması 

suretile oluĢan menfaati mukabilinde veya bir Ģahsın istihdam edilmesi suretile 

oluĢan menfaati mukabilinde verilen bedel, bir ücrettir. Buna “Kira” da denir.
715

 

“E-C-R” (اجر)  Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

62.Âyet:KuĢkusuz, bu ilahî kelâma iman edenler ile Yahudi inancının 

takipçilerinden, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmıĢ, 
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doğru ve yararlı iĢler yapmıĢ olanların tümü Rablerinden hak ettikleri 

mükâfatlarıalacaklardır ve onlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir. 

112.Âyet:Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah'a teslim eder ve iyilik 

yapanlardan olursa, Rabbi katında mükâfatınıgörecektir ve böyleleri ne korkacak, ne 

de üzülecekler.  

262.Âyet:Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini baĢa kakıp 

muhtaç kiĢinin duygularını inciterek bu harcamalarının değerini düĢürmeyenler 

mükâfatlarını Rableri katında bulacaklar; onlar için artık ne korku vardır, ne de 

üzüntü. 

Yorumu: 

Âyette, mallarını Allah yolunda harcayanların, rableri katında kendilerine 

hazırlanan mükâfatları alabilmeleri için iki husustan kaçınmaları gerektiği beyan 

edilmektedir: 

1- Bunlardan birisi “mennen”, yapılan iyiliği baĢa kakmaktır. 

2- Yaptıkları iyilik sebebiyle insanlara ”eze”/eziyet etmemeleri de 

gerekmektedir. 

Âyette geçen “mennen” ” kelimesi lügatte birkaç manaya gelmektedir: 

a) Ġn'âm etmek, nimet vermek.  

b) Bir hakkı eksiltmek ve noksanlaĢtırmak manasına da gelir. Nitekim Allah 

Teâlâ, "Senin için muhakkak ki tükenmeyen, yani kesilmeyen ve engellenmeyen bir 

mükâfat vardır"
716

 buyurmuĢtur.
717

 

                                                      
716

 2/68 Kalem 3 
717

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 41 



191 

 

Müfessirler “mennen” ve ”eze” kelimeleri hakkında farklı yorumlar 

yapmıĢlardır: 

1- “Mennen”Harcanan Ģeyi baĢa kakmak, yaptığını ya dille söylemek 

Ģeklinde olur veya davranıĢlarıyla yaptığını hissettirme Ģeklinde olur. 

"Eziyet etme" ise, malını infak ettiği kimselerin, gerekeni yapmadıklarını 

söyleme gibi davranıĢlarda bulunmaktır.
718

 

2- “Mennen”, Yaptığı iyiliği iyilik yaptığı bir kimse üzerinde kendisi için bir 

üstünlük olarak görmesi, bu iyiliği kendisinin bir lütfu olarak göstermesi ve o kimse 

üzerinde kendisi için bir hakkı gerekli kılmasıdır. 

”Eze”, sıkıntısını giderdiği kimseye yaptığı bu iyilikten dolayı Ģımarık 

davranması, gösteriĢ yapmasıdır.
719

 

3- “Mennen” nimeti sayıp dökerek söz konusu etmek ve o nimet dolayısıyla 

azarlamak, baĢa kakmak demektir. 

“Eziyet” vermek ise; hakarette bulunmak, küçültücü sözler söylemektir. Min-

netten daha kapsamlı bir ifadedir. Çünkü minnet eziyetin bir parçasıdır. Fakat 

özellikle ondan söz edilmesi, çokça rastlanmasından dolayıdır.
720

 

274.Âyet:Servetlerini Allah rızası için gece ve gündüz, gizlice ve açıkça 

harcayanlar, mükâfatlarını Rablerinin katında göreceklerdir: onlara ne korku 

vardır, ne de üzülürler. 
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Yorumu: 

Âyet her durum ve her vakitte sadakalarının kendilerini hayra teĢvik etmiĢ 

olduğu kimseler hakkında umumîdir. Binaenaleyh, bu kimselerin kendilerine bir 

kimsenin ihtiyaç içinde olduğu haberi ulaĢtığında, hemen bu ihtiyacı karĢılamaya 

çalıĢtıklarını, onu geciktirmeden, herhangi durum ve zamanla kayıtlamadıklarını 

haber veriyor.
721

 

277.Âyet:Ġmana ermiĢ olanlar, doğru ve yararlı iĢler yapanlar, namazlarında 

dikkatli ve devamlı olanlar ve zekatlarını verenler; iĢte onlar mükâfatlarını 

Rablerinden alacaklardır ve onlara ne korku vardır, ne de üzülürler. 

88/8 Enfal 

28.Âyet:Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sadece bir sınav ve bir 

ayartmadır ve yine bilin ki, Allah'tır, katında en büyük ecir bulunan! 

99/3 Âl-Ġ Ġmran 

57.Âyet:Ama iman edip doğru ve yararlı iĢler yapanlara Allah mükâfatlarını 

tam olarak verecektir: Zira O, zalimleri sevmez.” 

136.Âyet: ĠĢte bunlar, mükâfat olarak Rablerinden bağıĢlanma ve mesken 

olarak içinden ırmaklar akan has bahçeler bulacaklar: gayret gösterenler için ne 

güzel bir mükâfat! 

171.Âyet:Onlar, Allah katından ulaĢan bir lütfü, bir nimeti ve Allah'ın 

inananların hak ettiği ödülü zayi etmeyeceği vaadini müjdelemek isterler. 
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172.Âyet:O inananlar ki baĢlarına gelen beladan sonra Allah'ın ve Elçisi'nin 

çağrısına uydular. Ġyilik yapmada sebat edenleri ve Allah'a karĢı sorumluluklarının 

bilincinde olanları muhteĢem bir karĢılık bekliyor. 

179.Âyet:Ey hakikati inkâr edenler! Müminlerin sizin hayat tarzınıza 

uymalarına göz yummak, Allah'ın istediği bir Ģey değildir: Sonunda Allah iyiyi 

kötüden ayıracaktır. Ve Allah, insan idrakini aĢan Ģeyleri kavrama gücünü size 

verecek değildir: Bunun için Allah, elçileri arasından dilediğini seçer. Öyleyse 

Allah'a ve elçilerine inanın; zira eğer O'na inanır ve O'na karĢı sorumluluğunuzun 

bilincinde olursanız o zaman bilin ki, sizi muhteĢem bir karĢılık beklemektedir. 

185.Âyet:Her can ölümü tadacaktır: Böylece Kıyamet Günü yapıp 

ettiklerinizin karĢılığı size tam olarak ödenecektir; orada ateĢten uzaklaĢtırılıp 

cennete sokulacak olanlar, gerçek bir zafer kazanmıĢ olacaklardır: Zira bu dünya 

hayatına düĢkünlük, kendi kendini aldatma zevkinden baĢka bir Ģey değildir. 

199.Âyet:Doğrusu, geçmiĢ vahyin mensupları arasında gerçekten Allah'a 

iman edenler ve hem size hem de kendilerine indirilene inananlar vardır. Böyleleri, 

Allah'tan korkarlar, O'nun mesajlarını ufak bir kazanç için değiĢtirmezler. Onların 

mükâfatı, Rableri katındadır; çünkü Allah, hesap görmede hızlıdır! 

90/33 Ahzap 

29.Âyet:Yok eğer Allah'ı, Elçisi'ni ve ahiret hayatının güzelliklerini 

istiyorsanız, bilin ki Allah, içinizden güzel iĢler yapanlar için büyük bir ödül 

hazırlamıĢtır!”  
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31.Âyet:Öte yandan, hanginiz Allah'a ve Elçisi'ne samimiyetle itaat eder ve 

doğru, yararlı iĢler yaparsa onu iki kat ödüllendiririz: onun için öteki dünyada en 

muhteĢem rızıkları hazırlayacağız.  

35.Âyet:Gerçek Ģu ki, Allah'a teslim olmuĢ bütün erkekler ve kadınlar, inanan 

bütün erkekler ve kadınlar, kendilerini adamıĢ bütün erkekler ve kadınlar, sözlerine 

sadık bütün erkekler ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren bütün erkekler ve kadınlar, 

Allah'ın karĢısında güçsüzlüğünü anlayan bütün erkekler ve kadınlar, karĢılıksız 

yardımda bulunan bütün erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol eden bütün erkekler 

ve kadınlar, iffetleri üzerine titreyen bütün erkekler ve kadınlar ve Allah'ı 

durmaksızın anan bütün erkekler ve kadınlar için, evet, bunların tümü için Allah, 

mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıĢtır. 

44.Âyet:O'na kavuĢacakları Gün “Selâm” hitabıyla karĢılanacaklardır ve 

Allah, onlar için en güzel ödülü hazırlamıĢtır. 

50.Âyet:Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eĢlerini ve Allah'ın sana 

bahĢettiği savaĢ esirleri arasından sağ elinin altında bulunanları sana helal kıldık. 

Ve seninle birlikte Yesrib'e göç etmiĢ olan amcalarının ve halalarının kızlarını, 

dayılarının ve teyzelerinin kızlarını ve kendilerini Peygamber'e özgür iradeleriyle 

teklif eden, Peygamber'in de almak istediği mümin kadınları da sana helal kıldık. Bu 

sonuncusu yalnız sana özgü bir imtiyazdır, öteki müminler için değil, zaten onlara 

eĢleri ve sağ ellerinin altında bulunanlar konusunda yapmaları gerekeni bildirdik. 

Ve artık sen gereksiz bir endiĢeye kapılmamalısın, Ģüphesiz Allah çok bağıĢlayıcıdır, 

rahmet kaynağıdır. 
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91/60 Mümtehine 

10.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Mümin kadınlar her ne zaman zulüm ve 

kötülük diyarını terk ederek size gelirlerse, Allah onların inancından tam haberdar 

olduğu halde siz yine de onları sınayın; eğer mümin olduklarına tam emin olursanız, 

onları inkârcılara geri göndermeyin, çünkü onlar artık eski kocalarına helal değiller 

ve ötekiler de bunlara helal değiller. Ayrıca, onlar hanımlarına mehir olarak ne 

verdilerse hepsini iade edin. Ve ey müminler, siz bu kadınlarla mehirlerini verdikten 

sonra evlenirseniz bir günah iĢlemiĢ olmazsınız. Diğer taraftan, hakikati inkâr 

etmeye devam eden kadınlarla evlilik bağınızı sürdürmeyin ve onlara mehir olarak 

ne verdiyseniz iade etmelerini isteyin, aynı Ģekilde ötekiler, hanımları size gelmiĢ 

olanlar da, harcadıkları her Ģeyin iadesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu, 

Allah'ın hükmüdür: O, sizin aranızda adaletle hükmeder; çünkü Allah, her Ģeyi 

bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

“Ucûr” (اجٛس) dan kasıt onların mehirleridir.
722

 

92/4 Nisa 

24.Âyet:MeĢru Ģekilde nikâh yoluyla sahip olduklarınız dıĢında bütün evli 

kadınlar size haramdır. Bu, üzerinize farz olan Allah'ın buyruğudur. Bunların 

dıĢında kalan bütün kadınlar, kendilerine mal varlığınızdan bir kısmınıvermeniz ve 

gayrimeĢru bir iliĢki ile değil de evlilik bağı yoluyla meĢru bir Ģekilde almak kaydıyla 

size helaldir. Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri 

mehirleriniverin; ama bu meĢru yükümlülük üzerinde anlaĢtıktan sonra baĢka bir Ģey 
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üzerinde serbestçe anlaĢmanızda sizin için bir sakınca yoktur. ġüphesiz Allah her 

Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Âyette geçen "ücretler" tabiri, mehirler anlamındadır. Allah Teâlâ bir diğer 

âyette de, "Sizin onları nikâhla almanızda, ücretlerini verdiğiniz takdirde, üzerinize 

bir günah yoktur" 
723

 buyurmuĢtur. Allah Teâlâ mehri, "ücret" diye ifâde etmiĢtir. 

Çünkü bu, nikâhtan elde edilen menfaatlerin bedelidir. Bu, maddî Ģeylerin bedeli 

değildir. Nitekim evin ve hayvanın sağladığı menfaatlerin bedeli de, "ücret" diye 

adlandırılır.
724

 

25.Âyet:Aranızdan her kim, içinde bulunduğu Ģartlardan dolayı hür bir 

mümin kadın ile evlenecek durumda değilse, onu, meĢru Ģekilde sahip olduğunuz 

mümin genç kızlardan biri ile evlendirin. Allah, imanınız ile ilgili her Ģeyi bilir; her 

biriniz diğerinizin bir benzeridir. O halde fuhuĢta bulunmayan, dost tutmayan ve 

meĢru evlilik bağını gözeten kadınlarla sahiplerinin iznini alarak evlenin ve 

mehirlerini uygun Ģekilde kendilerine verin. Onlar evlendikten sonra gayriahlâkî bir 

davranıĢta bulunurlarsa, hür evli kadınların tâbi oldukları cezanın yarısıyla 

cezalandırılırlar. Bu cariyeler ile evlenme izni, günah iĢlemekten korkanlarınız 

içindir. Fakat sabırla direnmeniz ve bu tür evliliklerden kaçınmanız sizin için daha 

hayırlıdır. Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. 

40.Âyet:ġüphesiz Allah, kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz; eğer hayırlı 

bir iĢ varsa onu kat kat arttırır ve rahmetinden büyük bir ödül bahĢeder. 

67.Âyet:Bu durumda Biz onlara rahmetimizden büyük bir mükâfat verirdik. 
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74.Âyet:Öyleyse, bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler Allah 

yolunda savaĢsınlar! Allah yolunda savaĢan herkese, ister öldürülmüĢ olsun ister 

zafer kazansın, zamanı geldiğinde büyük bir mükâfat ihsan edeceğiz. 

95.Âyet:Bir mazeretleri olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile Allah 

yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz: Allah, mallarıyla ve 

canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir 

mertebeye yüceltmiĢtir. Allah bütün müminlere nihai güzellik vaat etmiĢ olmasına 

rağmen, Allah yolunda üstün çaba gösterenleri, kendilerine büyük bir mükâfat vaat 

ederek mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıĢtır. 

100.Âyet: Ve kim Allah için kötülük diyarını terk ederse, yeryüzünde çok 

tenha yollar ve bereketli hayatlar bulacaktır. Kim de ġeytan'dan Allah'a ve 

Peygamber‟ine göç etmek uğruna evini terk eder ve sonra onu ölüm alırsa, onun 

mükâfatı da Allah katındadır; çünkü Allah gerçekten çok bağıĢlayıcıdır, rahmet 

kaynağıdır. 

114.Âyet:YardımlaĢmayı, iyi ve yararlı davranıĢları ve insanların arasını 

düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleĢtirmeye çalıĢan kimselerin yaptığı toplantılar 

dıĢında gizli toplanmaların çoğunda hayır yokturve bütün bu güzel eylemleri Allah'ın 

rızasını kazanmak için yapana zamanı geldiğinde büyük bir mükâfat vereceğiz. 

146.Âyet:Ancak tevbe edenler, dürüst ve erdemlice yaĢayanlar, Allah'a 

sımsıkı sarılanlar ve yalnız O'na yürekten inanıp bağlananlar hariç: Zira bunlar 

müminlerle birlikte olacaklardır ve zamanı geldiğinde Allah bütün müminlere büyük 

bir mükâfat bahĢedecektir. 
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152.Âyet:Allah'a ve peygamberlerine inanan ve onlar arasında hiçbir ayrım 

yapmayanlara gelince, zamanı geldiğinde Allah, onlara mükâfatlarını tam olarak 

bahĢedecektir. Ve Allah, çok bağıĢlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. 

162.Âyet:Ġçlerinden bilgide derinleĢmiĢ olanlara, sana ve senden öncekilere 

indirilmiĢ olana iman edenlere, özellikle namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, 

karĢılık beklemeden harcayanlara, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inananlara gelince; 

iĢte Biz, bunlara büyük bir mükâfat bahĢedeceğiz. 

173.Âyet:Orada, iman edip doğru ve yararlı iĢler yapanlara bütün 

mükâfatlarını bağıĢlayacak ve lütfuyla fazlasını da verecektir; gururlanan ve 

küstahça böbürlenenleri ise Ģiddetli bir azap ile cezalandıracaktır: onlar kendilerini 

ne Allah'tan koruyacak ve ne de yardım edecek birini bulabileceklerdir. 

94/57 Hadid 

7.Âyet:Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği 

Ģeylerden baĢkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve Allah yolunda 

sınırsızca harcayanlar büyük bir mükâfat göreceklerdir. 

11.Âyet:Kimdir, Allah'a güzel, bereketli bir borç verip onu kat kat fazlasıyla 

geri alacak olan? Böyle yapanlar değerli ve anlamlı bir mükâfat görecekler, 

18.Âyet:Hakikati tasdik eden kadınlara ve erkeklere ve böylece Allah'a güzel 

bir borç verenlere gelince, onlara kat kat fazlası geri ödenecek ve öteki dünyada 

değerli bir mükâfat kazanacaklar. 

19.Âyet:Allah'a ve Elçisi'ne inananlar, iĢte onlardır hakikate sahip çıkan ve 

Allah'ın huzurunda ona tanıklık edenler: böylece onlar ödüllerini ve nurlarını elde 
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edecekler! Hakikati inkâra ve mesajlarımızı yalanlamaya ĢartlanmıĢ olanlara 

gelince, onlar yakıcı ateĢe mahkûm olanlardır! 

27.Âyet:Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdikve zaman 

içinde arkalarından kendisine Ġncil verdiğimiz Meryem oğlu Ġsa'yı gönderdik; ona 

sadık bir Ģekilde uyanların kalplerine Ģefkat ve merhamet yerleĢtirdik. Ruhbanca 

riyazete gelince, Biz onlara bunu emretmedik: Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla 

onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona, her zaman, gerektiği gibi uymadılar: böylece 

Biz, gerçekten iman etmiĢ olanlara karĢılığını verdik, ama onların çoğu yoldan 

çıkmıĢlardı. 

95/47 Muhammed 

36.Âyet:Bu dünya hayatı, bir oyundan ve geçici bir eğlenceden ibarettir: ama 

eğer Allah'a inanır ve O'na karĢı sorumluluk bilinci duyarsanız size hak ettiğiniz her 

türlü ödülü bağıĢlayacaktır. Dikkat edin! O sizden sahip olduğunuz bütün varlıkları 

kendi davası uğrunda feda etmenizi istemez. 

99/65 Talak 

5.Âyet:Bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Ve O, Allah'a karĢı 

sorumluluğunun bilincinde olan herkesin bazı kötü fiillerini örter ve onlara büyük bir 

ödül bağıĢlar. 

6.Âyet:O halde, iddetlerinin içinde bulunan kadınların, sizinle aynı yerde, 

aynı imkânları kullanarak geçirmelerini sağlayın ve onları rahatsız edip hayatlarını 

çekilmez hale getirmeyin. Eğer hamile kalırlarsa, doğumlarını yapıncaya kadar 

onlar için her türlü harcamayı yapın; boĢanma kesinleĢtikten sonra çocuğunuzu 

emzirirlerse onlara hak ettikleri karĢılığı verin ve kendi aranızda çocuğun geleceğini 
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uygun bir Ģekilde konuĢun. Eğer ikiniz de annenin çocuğu emzirmesi ihtimalini zor 

görürseniz onu babasının adına baĢka bir kadın emzirsin. 

Yorumu: 

Allah‟ın kitabında ve elçisinin sünnetinde ücretle süt anne kiralamak 

caizdir.
725

 ġayet ayrıldığınız eĢleriniz sizden olan çocuklarını ücretle emzirirlerse, 

emzirdikleri takdirde onlara ücretlerini ödeyin.
726

 

106/49 Hucurat 

3.Âyet:Bakın, Allah'ın Elçisi'nin huzurunda seslerini kısanlar var ya, iĢte 

onlar kalpleri, kendisine karĢı sorumluluk bilinci ile doldurularak Allah tarafından 

sınananlardır; onlar için bağıĢlanma ve büyük bir mükâfat vardır. 

108/64 Teğâbun 

15.Âyet:Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir 

ayartma aracıdır,hâlbuki Allah katında muhteĢem bir ödül vardır. 

111/48 Fetih 

10.Âyet:Sana bağlılıklarını bildirenler, Allah'a bağlılıklarını göstermiĢ 

olurlar: Allah'ın eli onların elleri üzerindedir.O halde, kim ahdini bozarsa yalnızca 

kendi aleyhine bozmuĢ olur: ve kim Allah'a karĢı taahhüdüne uyarsa Allah ona 

büyük bir ödül ihsan edecektir 

16.Âyet:Arkada kalan bu bedevîlere de ki: “Yakında çok güçlü bir topluma 

karĢı savaĢmaya çağrılacaksınız: onlarla siz ölünceye yahut onlar teslim oluncaya 

kadar savaĢacaksınız. Ve sonra, bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir mükâfat 

                                                      
725

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 263 
726

et-Taberî, a.g.e, c. 25, s. 460 
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ihsan edecek: ama Ģimdi olduğu gibi yine vazgeçerseniz sizi Ģiddetli bir cezaya 

çarptıracaktır”. 

29.Âyet:Muhammed Allah'ın elçisidir ve sadakatle o'nun yanında olanlar, 

bütün hakikat inkârcılarına karĢı kararlı ve tavizsiz, ama birbirlerine karĢı merhamet 

doludurlar. Onların namazda eğilerek ve yere kapanarak Allah'ın lütuf ve rızasını 

aradıklarını görürsün: onların iĢaretleri, yüzlerindeki secde izleridir. ġu, onların hem 

Tevrat'taki ve hem de Ġncil'deki temsilleridir. Onlar filiz veren bir tohum gibidirler, 

sonra Allah o filizi güçlendirir ki sağlam Ģekilde büyüsün ve sonunda kökü üzerinde 

dimdik dursun ve üreticileri sevindirsin; Allah böylece müminleri sağlam ve 

dayanıklı/dirençli kılar ki onlar aracılığıyla hakikat inkârcılarını ĢaĢırtsın. Ama 

onlardan inanıp doğru ve yararlı iĢler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükâfat 

vaat etmiĢtir.  

112/5 Maide 

5.Âyet:Bugün, hayatın bütün güzel Ģeyleri size helal kılınmıĢtır. Ve daha önce 

kendilerine vahiy verilenlerin yiyecekleri size helaldir, sizin yiyecekleriniz de onlara 

helaldir. Ve bu ilahî kelâma inananlar içindeki iffetli kadınlar ile sizden önce 

kendilerine vahiy verilenler arasında bulunan kadınları nikâhlamanız, onlara 

mehirlerini vermeniz Ģartıyla ve onları gayrimeĢru yolla ya da gizli dost tutma 

yoluyla değil de meĢru bir nikah ile almanız Ģartıyla size helaldir. Allah'a inanmayı 

reddedene gelince; onun bütün iĢleri boĢa gidecek: zira o, öteki dünyada zarara 

uğrayanlar arasında yer alacaktır.  
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Yorumu: 

“Mehirlerini veriniz” ifadesi mehrin gerekli oluĢuna vacip oluĢuna delalet 

eder.
727

 

9.Âyet:Allah, imana eren ve iyi iĢler yapanlara günahlarının bağıĢlanacağını 

ve büyük bir mükâfatın onların olacağını vaat etmiĢtir. 

113/9 Tevbe 

22.Âyet:Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük 

mükâfat Allah‟ın yanındadır. 

120.Âyet:Peygamber Ģehrinin halkına da, onların çevresinde yaĢayan 

bedevîlere de seferde Allah'ın Elçisi'ne katılmaktan kaçınmak ve kendi canlarını 

o'nunkinden fazla gözetmek yaraĢmaz. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman 

susuzluk, yorgunluk ya da açlık çekseler; ne zaman hakkı inkâr edenleri ĢaĢırtan bir 

adım atsalar ve ne zaman baĢlarına gelmesi mukadder olan Ģeye düĢman eliyle 

uğratılsalar sonuç ne olursa olsun bu onların lehine mutlaka kaydedilmektedir. 

Çünkü Allah, iyilik yapanların emeklerini asla boĢa çıkarmaz! 

1.2.3.6.c6- “D-R-B”ضرب( KELĠMESĠ 

Anlamı 

“D-R-B” (ػشة) fiilinin asıl anlamı bir Ģeyi diğer bir Ģeyin üzerine 

koymaktır.
728

 Ġkinci baptan gelir, hızlı yürüdü, vurdu, dövdü, rızk aramak için 

hareket etti, sefere çıktı,
729

 para bastı
730

 anlamlarında kullanılır. Farklı harf-i cer ile 

                                                      
727

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 11, s. 118.  
728

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, a.g.e, c. 2, s. 432 
729

ZamahĢeri, , Esâsu‟l-Belâğa,  s. 273  
730

Ġbn Manzur, a.g.e, “d-r-b” (ػشة) maddesi 
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kullanıldığında farklı anlamlara gelir. “Darebe fî” (ّٝف  hemen hemen bütün (ػشة

iĢler için yapılan yolculuklar için söylenir, rızk isteğiyle yeryüzünde dolaĢtı anlamına 

da gelir.
731

 

“Dârebe”)ػبسة( fiili ona ticaret yapması için mal verdi, anlamında da 

kullanılır.
732

 Bu manaya kıyasla çalıĢan kiĢiye; emeği ortaya koyan kiĢiye “dârib” 

.ise hem sermaye sahibine hem de çalıĢana denir (ِؼبسة) ”denir. “Mudârib (ػبة)
733

 

“Mudârebe” (ِؼبسة) mufâale babından mastardır. Bir kiĢinin malından bir 

kısmını ticaret yapmak amacıyla ve kârın aralarında ortak veya belli bir oranının 

sermaye sahibinin olması Ģartıyla amile (sermayeyi çalıĢtıracak kiĢiye)vermesine 

denir. Bu isim de “d-r-b” fiilinin rızk talebiyle yeryüzünde dolaĢma anlamından 

gelmektedir.
734

 

“Eddarîb” )اٌؼش٠ت( pay, insanlar için olan kâra denir. “Eddarîbe” )اٌؼش٠جخ( 

kılıç, tabi ot v.b Ģeylerden alınan vergi, kölenin getirisi cizye gibi vergilere verilen 

isimdir.
735

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“D-R-B” fiili “fî” (ٝف) har-i ceri ile birlikte 6yerde geçmektedir. Bütün bu 

yerlerde rızk, savaĢ veya herhangi bir amaç için yolculuk anlamında kullanılmıĢtır. 

Bu âyetlerden yalnız bir tanesi Mekkî  sûreler içindedir.
736

Diğer 5 tanesi Medenî 

sûrelerde geçmektedir. 

                                                      
731

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 7, s. 30; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed 

Murtaza, a.g.e, c. 10, 24-30 
732

Ez-ZamahĢeri, , Esâsu‟l-Belâğa,  s. 273 
733

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 10, 24-30 
734

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 10, 24-30 
735

Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 10, 24-30 
736

3/73Müzzemmil 20 
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Terim Alamı 

“Mudârebe”, bir Fıkıh ıstılahıdır, kırâd ve muamele olarak da isimlendirilir. 

Hicaz Ģivesinde kırâd adı verilir. Bu ise kesmek anlamına gelen “el-kard”(اٌمشع) dan 

türemiĢtir. Çünkü sermaye sahibi, çalıĢacak olana malından bir kısmını kesip veriyor. 

Tanımı: Mudarebe kâr için bir Ģirket akdidir, mala sahip olan kimsenin, 

emeği ile çalıĢana, ticaret yapmak üzere malından bir kısmını vermesi ve Ģart 

koĢtukları orana göre kârın aralarında ortak olması akdidir.
737

 

“D-R-B” )ضرب( Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerdeGeçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

273.Âyet:Ve Allah yoluna kendilerini tamamen adamıĢ oldukları için 

yeryüzünde rızık aramak niyetiyle gezip dolaĢamayan muhtaçlara yardım 

edin.Onların durumunun farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü 

istemekten çekinirler; ancak sen onları bazı özelliklerinden tanıyabilirsin: 

insanlardan arsız bir Ģekilde istemekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, 

doğrusu Allah hepsini bilir. 

Yorumu: 

Âyette geçen “darebe fî” (ّٝف  ile yeryüzünde yürüme, ticaret yapma (ػشة

kastediliyor.
738

 Allah Teâlâ‟nın "Yeryüzünde dolaĢmaya güç yetiremezler." vasfı ile 

bu kiĢileri vasıflandırmasıdır. Yeryüzünde yürüdüğün zaman, (ػشةّفّٝاالسع) dersin. 

                                                      
737

Zuhayli, Vehbe, a.g.e, c. 6, s.109 
738

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 147 
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 Âyette belirtilen "güç yetirememe"nin manası ya onların din ve cihâd 

iĢleriyle meĢgul olmalarının, ya da düĢmanlardan korkmalarının, hastalıklarının 

kendilerini maiĢet ve ticâret iĢleriyle meĢgul olmalarına mâni olmasıdır. Bütün bu 

izahlara göre, onların, kendi iĢleri hususunda kendilerine yardım edecek olan 

kimselere Ģiddetle muhtaç oldukları hususunda herhangi bir Ģüphe yoktur.
739

 

99/3 Âl-Ġ Ġmran 

156.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Uzak yerlere seyahate çıktıktan   veya 

savaĢa katıldıktan sonra ölen kardeĢleri hakkında, “Bizimle kalmıĢ olsalardı 

ölmeyeceklerdi” veya “öldürülmemiĢ olacaklardı” diyen, hakikati inkâra ĢartlanmıĢ 

kimseler gibi olmayın; zira Allah, bu tür düĢünceleri onların kalplerinde acı bir 

piĢmanlık kaynağı yapacaktır, çünkü hayat bağıĢlayan ve ölüme hükmeden yalnız 

Allah'tır. Allah, yaptığınız her Ģeyi görür. 

92/4 Nisa 

94.Âyet:O halde siz ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman 

karĢılaĢtığınız durumu açıkça kavramaya çalıĢın ve size barıĢ teklif edene bu dünyevî 

hayatın gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle “Sen mümin 

değilsin!” demeyin. Çünkü asıl kazanç Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı 

durumdaydınız, ama Allah size karĢı lütufkâr davranmıĢtı. Öyleyse muhakemenizi 

kullanın: ġüphesiz Allah, yaptığınızdan her zaman haberdardır. 

101.Âyet:Yeryüzünde sefere çıktığınızda, hakikati inkara ĢartlanmıĢ olanların 

aniden üzerinize saldırmasından korkarsanız namazlarınızı kısaltmanız günah 

olmaz: Çünkü o hakikati inkar edenler sizin apaçık düĢmanlarınızdır. 

                                                      
739

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 70 
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112/5 Maide 

106.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ölüm size yaklaĢtığında ve vasiyette 

bulunmak üzereyken yapacaklarınız için Ģahitler bulundurun: Kendi aranızdan iki 

dürüst kiĢiyahut eğer evinizden uzakta, seyahatte iken  ölüm iĢaretleri baĢ 

göstermiĢse namazdan sonra, misafir olduğunuz topluluktan iki kiĢiyi alıkoyun ve 

eğer içinize bir Ģüphe düĢerse her birini Allah'a Ģöyle yemin ettirin: “Bu sözümüzü, 

yakın bir akrabanın hatırı için olsa da hiçbir bedel karĢılığında satmayacağız ve 

Allah'ın huzurunda Ģahit olduğumuz hiçbir Ģeyi gizlemeyeceğiz, yoksa günahkarlar 

arasına gireriz”. 

1.2.3.7.c7- “B-Y-A” (تاع) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“B-Y-A” (ثبع) fiilinin sülasisi ikinci baptan olup satın aldığı zaman satın 

alma, sattığı zaman ise sattı anlamına gelir. Ġki zıt anlamı da kapsamına alan 

kelimelerdendir.
740

 

“B-y-a” (ثبع( ve “Ģ-r-y” )ّٜشش ( kelimeleri biri diğerinin yerine kullanılan 

kelimelerdendir. MüĢteri parayı verir malı alır, satıcı malı verir parayı alır. Bu durum 

malın parayla satımında söz konusudur. Malın mal karĢılığında satımı durumunda 

her iki tarafın da müĢteri veya bayi ( satıcı ) olması tasavvur edilebilir. Bu nedenle bu 

isimlerden biri diğerinin yerine kullanılır.
741

 

“Bâya‟” ّّ )ثب٠ع( fiili kontrat yapmak, biat etmek, lider olarak kabul ettiğini 

açıklamak anlamlarına gelir.
742

 KiĢi, hükümdara itaat edeceğine ve ona bağlı 

                                                      
740

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 20, s. 365  
741

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 263 
742

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 81 
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olacağına söz verdiği zaman bu durum Ģöyle ifade edilir: ّْثب٠عّاٌسٍطب yani hükümdara 

biat etti.
743

 

“Ġbtêa”)اثزبع( fiili, satın almak anlamındadır.
744

 

“Ġnbâ‟a”ّ)أجبع( fiili harcadı, anlamında kullanılmaktadır.
745

 

“Tebâya‟” )رجب٠ع( fiili ise satıĢta anlaĢtı, pazarlığı bitirdi, anlamlarına gelir
746

 

“Bey‟un” (ث١ع) satın almanın zıttıdır. Aynı zamanda satın alma anlamında da 

kullanılır.
747

 Malı mal ile veya menfaat ile değiĢtirmektir. Malı verip karĢılığını 

almaktır. “ġirâ” ise karĢılığını verip malı almaktır.
748

 SatıĢ, değerlendirilmiĢ Ģeyi 

vermek onun değerini almaktır. Satın almak ise, değerini verip değerlendirileni 

almaktır. Bazen satmaya alıĢ, bazen de alıĢa, satıĢ adı verilir. Bu da değer ile 

değerlendirilen eĢyanın düĢünülmesi açısından adlandırılmalarıdır.
749

 

“Bâiun” (ثبئع) satıcı anlamındadır, çoğulu “bâatün” (ثبعخ) dür.
750

 

“Elbiyâ‟atü” )اٌج١بعخ( ticaret malları için kullanılır. “Elbeyyiân” )ْاٌج١عب( müĢteri 

ve satıcıya birlikte bu isim verilir.
751

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

 “B-Y-A” (ثبع) fiilinden türemiĢ kelimeler Kur.‟an‟da biat etmek
752

 alıĢ 

veriĢ
753

 anlamlarında kullanılmıĢtır. Bu kökten gelen kelimeler, Kur‟an‟da, alıĢ veriĢ 
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 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 263 
744

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 81 
745

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 20, s. 365 
746

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 81 
747

 Ġbn Manzur, a.g.e, “b-y-a” (ثبع) maddesi 
748

Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebî, a.g.e, c. 1, s. 283 
749

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 263 
750

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, c. 20, s. 365 
751

 Ġbn Manzur, a.g.e, “b-y-a” (ثبع) maddesi 
752

 111/48 Fetih 10,18;91/60 Mümtehine 12 
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 87/2 Bakara 282 



208 

 

anlamında dokuz yerde geçmektedir. Bunlardan bir tanesi Mekkî
754

 diğer 8 tanesi 

Medenî sûrelerdedir. 

Terim Anlamı 

Bey‟, Ġslam Hukuku Bilimine ait bir ıstılahtır, “malı mütekavvimi baĢka bir 

malı mütekavvim ile değiĢtirmek”,
755

 olarak tanımlanır. Mütekavvim mal ise 

kendisinden faydalanılabilen ve hukukun yaralanmayı meĢru kıldığı maldır.
756

 

“B-Y-A” (تاع) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde GeçenÂyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2Bakara 

254.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Pazarlığın, dostluğun ve Ģefaatin 

geçerli olmayacağı bir Gün gelmeden önce size rızık olarak bağıĢladığımız Ģeylerden 

Bizim yolumuzda harcayın. Ve bilin ki hakikati inkâr edenler zalimlerin ta 

kendileridir. 

275.Âyet:Faiz yiyenler, Ģeytanın çarptığı kimseler gibi davranırlar; çünkü 

onlar “AlıĢveriĢ de bir tür faizdir!” derler hâlbuki Allah alıĢveriĢi helal ve faizi 

haram kılmıĢtır. Bu nedenle, kim Rabbinin öğüdünü dinler ve hemen faizden 

vazgeçerse, evvelki kazançlarını koruyabilir ve onun hakkında karar vermek artık 

Allah'a kalır; ona, faize geri dönenlere gelince; içinde yaĢayıp kalacakları ateĢe 

mahkum olanlar iĢte böyleleridir. 

                                                      
754

 72/14Ġbrahim 31 
755

 Cürcani, Seyyid ġerif âli b. Muhammed el-Curcani, a.g.e, s. 68 
756

Zuhayli, Vehbe, a,g,e, c. 5, s. 40  
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Yorumu: 

“Allah alıĢveriĢi helal ve faizi haram kılmıĢtır” ifadesi hakkında temelde iki 

yorum vardır: 

1- Bütün alıĢveriĢlerin helal olması açısından genel bir ifadedir. Burada geçen 

“elbey‟” )اٌج١ع( kelimesi lügat anlamı üzerine konulmuĢtur. Bu anlam ise karĢılıklı 

rıza ile bir mala diğer bir mal karĢılığı sahip olmaktır. Bu âyette bu kelime genel 

olarak gelmiĢ olsa da özel anlam kast olunmuĢtur. Çünkü bir takım alıĢveriĢlerden 

kaçınılması konusunda ittifak vardır. Kabzedilmeyen malın satımı, kiĢinin yanında 

bulunmayan Ģeyi satması, aĢırı aldatma ile yapılan satıĢlar bunlardan bazılarıdır. 

Ayetin lafzı bu satıĢları caiz kılsa da delillerle bu satıĢlar ayetin kapsamı dıĢında 

kalmıĢtır. Tahsis (sınırlama) yapılması konusunda delil olmayan konularda ayetin 

lafzına umum olarak itibar etmeye bir engel yoktur.AlıĢveriĢlerden riba olarak 

isimlendirilmeyenler vardır, umum oluĢu onlar için geçerlidir. ġüphelendiklerimizi 

ise riba var mı yok mu diye araĢtırmalıyız. Riba olmadığına kesin kanaat getirirsek 

bu ayet ile onun haram kılındığına Ģeklinde bir itirazda bulunma hakkımız yoktur.
757

 

2- Bu buyruk, helâl ve haram kılınan alıĢveriĢler ile tefsir edilen Kur'ân‟ı 

Kerîm'in mücmel buyruklarındandır. Dolayısıyla Peygamber'in sünnetinden bir 

beyan edicinin birlikte bulunmaksızın alıĢveriĢin helâl veya haram kılınıĢına dair bu 

buyruğun kullanılmasına imkân yoktur. Ġsterse bu buyruk etraflı bir açıklama söz 

konusu olmaksızın genel olarak bütün alıĢveriĢlerin mubah olduğuna delalet etsin.
758

 

“AlıĢveriĢ de bir tür faizdir!” derler, ifadesi inkar edenlerden hikaye edilerek 

anlatılıyor. Bunlar riba ile elde edilen fazlalık ile alıĢveriĢ türlerinden birisi yoluyla 
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 el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 190 
758
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elde edilen kârı aynı zannediyorlar. ġöyle diyorlardı: "Değeri bir dirhem olan malı 

iki dirheme almak caiz ise iki dirhemin kendisinin bir dirheme alınması niye caiz 

olmasın." Hatta bu konuda o kadar ileri gittiler ki alıĢveriĢin helalliğinden Ģüpheye 

düĢtüler de ribayı helal kıldılar. Allah ise “Allah alıĢveriĢi helal ve faizi haram 

kılmıĢtır” ifadesi ile onların riba ve alıĢveriĢi eĢit görmelerini reddetmektedir.
759

 

282.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ne zaman belli bir vade ile borç verir 

veya alırsanız yazıyla tespit edin. Bir yazıcı, tarafsız olarak onu kaydetsin. Ve hiçbir 

yazıcı, Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmayı reddetmesin: öylece, olduğu gibi yazsın. 

Borçlanan taraf taahhüdünü kaydettirsin, Rabbine karĢı sorumluluğunun bilincinde 

olsun ve taahhüdünden bir Ģey eksiltmesin. Ve eğer borç altına girenin aklî veya 

bedenî bir zaafı varsa veya kendisi iĢlemi kaydettirebilecek durumda değilse, onun 

menfaatini kollamakla görevli olan kimse, onu adil bir Ģekilde kaydettirsin. Ve 

içinizden iki erkek Ģahit tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, kabul edebileceğiniz 

kimselerden bir erkek ve iki kadını Ģahit tutun ki onlardan biri hata yaparsa diğeri 

ona hatırlatabilsin. Ve Ģahitler çağrıldıklarında Ģahitlik yapmayı reddetmesinler. 

Küçük olsun büyük olsun, her anlaĢma maddesini vade tarihi ile birlikte yazmaya 

üĢenmeyin: Bu, Allah nazarında daha adil, kanıtlanma açısından daha güvenilir ve 

sonra sizi Ģüpheye düĢmekten alıkoymakta daha uygun olandır. Ama eğer aranızdaki 

muamele, birbirinize doğrudan doğruya hemen devredeceğiniz hazır mallar ile 

ilgiliyse onu yazmamanızda bir mahzur yoktur. Ve birbirinizle alıĢ veriĢ yapacağınız 

zaman bir Ģahit bulundurun, ancak bundan ne yazıcı ne de Ģahit bir zarara 

uğramasın; eğer onlara zarar verici bir iĢ yaparsanız, unutmayın ki, bu, sizin için 

                                                      
759

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 348 



211 

 

günahkârca bir davranıĢ olacaktır. Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun, 

çünkü sizi bu yolla eğiten Allah'tır ve Allah, her Ģeyin tüm bilgisine sahiptir. 

Yorumu: 

Âyette geçen “Ve birbirinizle alıĢ veriĢ yapacağınız zaman bir Ģahit 

bulundurun,” emri iki Ģey içermektedir: 

1- ġahitliğin mubah olduğu, kesin bir emir olmadığı, terk edenin günahkar 

olmadığı anlamıdır. 

2- ġahitliğin kesin bir emir olduğu ve terk edenin günahkâr olduğu 

anlamıdır. 

AlıĢveriĢte Ģahit istemek kesin bir emir değildir.
760

 

102/24 Nur 

37.Âyet:Kimseler vardır ki, bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah'ı 

anmaktan, salâtta devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak için verilmesi 

gerekeni,zekatı vermekten alıkoyabilir; böyleleri kalplerin ve gözlerin dehĢetle 

döneceği Gün'den korkarlar. 

110/62 Cuma 

9.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Cuma günü  namaz için çağrıldığınızda 

her türlü dünyevî alıĢ veriĢi bırakıp Allah'ı anmaya koĢun: eğer bilseniz, bu sizin 

yararınızadır. 

113/9 Tevbe 

111.Âyet:Bilesiniz ki, Allah yolunda savaĢan, öldüren ve öldürülen 

müminlerden Allah canlarını mallarını satın almıĢtır; hem de karĢılığında onlara 
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cenneti vaat ederek: Bu O'nun, yerine getirilmesini Tevrat'ta, Ġncil'de ve Kur‟an'da 

bizzat güvence altına aldığı gerçek bir vaattir. Kimdir verdiği sözü Allah'tan iyi 

tutan? Sevinin öyleyse, O'nunla böyle bir alıĢ veriĢ yaptığınız için; çünkü budur en 

büyük bahtiyarlık!  

1.2.4. BölüĢüme ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili Ayetler 

Ġktisat Bilimine göre bölüĢüm: “Üretime katılan sermaye, emek, tabi 

kaynaklar ve müteĢebbis adı verilen temel üretim faktörlerinin, üretime katılmaları 

sonucu üretilen Ģey üzerindeki rollerinin veya katılmalarının önemine göre o Ģeyden 

hisse almalarıdır.”
761

 BölüĢüm ikiye ayrılır. Fonksiyonel bölüĢüm ve kiĢisel bölüĢüm. 

Fonksiyonel bölüĢüm, üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların ne 

adar olduğunu ifade eder. ġöyle ki, belirli bir malın üretimine katılan iĢgücünün 

üretimden aldığı paya “ücret,”sermayenin payına “faiz,” tabi kaynakların payına 

“rant” ve giriĢimcinin payına “kar” denir. Bu durumda fonksiyonel bölüĢüm, bir 

toplumda belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin ne kadarının “ücret” olarak 

emek sahiplerine, ne kadarının “faiz” olarak sermaye sahiplerine, ne kadarının “rant” 

olarak toprak sahiplerinle, ne kadarının “kar “ olarak giriĢimcilere gideceğini ifade 

eder. 

KiĢisel bölüĢüm, bir ülkede belirli bir dönemde oluĢturulan hâsılanın 

toplumdaki kiĢiler arasında nasıl dağıldığını ifade eder. Toplumdaki kiĢilerin aynı 

zamanda üretim faktörlerinin sahipleri olmaları nedeniyle ücret, rant, faiz ve kar 
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gelirlerinin topluma nasıl dağıldığını gösteren kiĢisel bölüĢüm, sosyal adaletin 

sağlanması yönü ile önem arz etmektedir.
762

 

Bu açıladığımız süreçle ilgili Medenî Sûrelede gecen, kelimeleri ve ilgili 

ayetlerin yorumlarını bölüĢüme iliĢkin kelimeler ve iligili ayetlerin yorumu baĢlığı 

altında açıkladık. 

1.2.4.1.d1- “K-R-B” (لرب) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“K-R-B” (لشة) fiili uzaklığın zıddına delalet eder üç farklı baptan 

gelir.
763

BeĢinci baptan geldiğinde yaklaĢtı anlamında, dördüncü baptan geldiğinde 

geldi anlamında, üçüncü baptan geldiğinde ise bir iĢi yaptı anlamında kullanılır.
764

 

Misafire yedirmek, onu doyurmak anlamına da gelir.
765

 

“Elkurbu” )اٌمشة( , uzaklığın karĢıtıdır. Zaman, mekân, nesep, gözetmede, 

itibar etmede ve kuvvette kullanılır.
766

 

“Elkarâbetü” )اٌمشاثخ(, “elkurbâ” )ٟاٌمشث) soyda, nesepte yakınlık için söylenir. 

KiĢinin yakın akrabalarına “Ekaribu‟r-racüli” ّ)ًالبسةّاٌشج( denir.
767

 Falan kimse bana 

soy bakımından yakın anlamında Ģöyle dersin: ّّٟلشثز ّرٚ فالْ falan kiĢi benim yakın 

akrabamdır. 
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“Elkurbân” )ْاٌمشثب( mastardır. Kendisiyle Allah‟a yakınlık umulan Ģeye denir. 

Bu isim Allah‟a yakın kılınan Ģeye de verilir. Ayrıca padiĢahların yakınında 

bulunanlara da denir.
768

 

“Zi‟l-kurbâ” )ٌَْٝمُْشث ّا ٌْمُْشثَٝ( ”Ze‟l-kurbâ“ ,(ِرٞ ّا ٌْمُْشثَٝ)”ulu‟l- kurbâ “ ,)َرا ّا  ,(أٌُُٚٛ

“Zevi‟l-kurbâ”)ٌَْٝمُْشث ِّٚٞا ٌْمُْشثَٝ)”uli‟l- kurbâ “ ,(َر  :gibi ibarelerin anlamı ,(أٌُّٟٚا

“Zû”, merfu hali, “zî”, mecrur hali, “zâ”, mansup hali, “zâti” diĢil hali, eril 

çoğulu “zevû” ve “ulû‟,diĢil çoğulu ise “zevâti” olan, sahibi, bulunduran, içeren 

anlamlarına gelen bir isimdir.
769

 

“Zû” sahibi, anlamındaki kelime ile nesep ve soyda yakınlık anlamına 

gelen“elkurbâ” )ٟاٌمشث) isim tamlaması oluĢturunca “Zü‟l-kurbâ” )ٌَْٝمُْشث  kelimesi ,(رّٚا

yakın akraba anlamına gelir. Diğer tamlamalarda benzer anlamlara gelir. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“K-R-B” (لشة) kökünden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da farklı anlamlarda 

kullanılmıĢtır. Bu anlamlar: Mekânda yakınlık,
770

 zamanda yakınlık,
771

 nesepte 

yakınlık,
772

 mevkide yakınlık,
773

 mevki ve itibar,
774

 gözetmek,
775

 yetki ve kuvvette 

yakınlık
776

 anlamlarıdır.
777

 Bu kökten gelen kelimeler iktisadî alanla ilgili 12 yerde 

kullanılmıĢtır. Bunlardan 11 tanesi Medenî sûrelerde diğer bir tanesi ise Mekkî 

sûrelerde geçmektedir. 
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“K-R-B” (لرب) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde GeçenÂyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

83.Âyet:Ve bir zaman, ey Ġsrailoğulları, sizden Ģu konularda kesin taahhüt 

almıĢtık: “Allah'tan baĢkasına kulluk etmeyeceksiniz; akraba ve ebeveyninize, 

yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız; bütün insanlarla güzellikle konuĢacaksınız; 

namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve karĢılıksız yardımda 

bulunacaksınız.” Ama birkaçınız dıĢında bu sözünüzden döndünüz: zaten siz, inatçı, 

isyankâr bir toplumsunuz! 

Yorumu: 

Akrabalık, birlik ve beraberliğin, sevginin, kaynaĢmanın, gözetimin, 

yardımlaĢmanın gerçekleĢtiği veya gerçekleĢmesinin umulduğu bir zemindir. Bundan 

dolayıdır ki yakın akrabanın hukukunu gözetmek vacip kılındı. 

Akrabaya ve yetimlere iyilik etmenin zekattan farklı olması gerekir. Çünkü 

atıf harfi farklılığı gerektirir. 

Ayetin zahir anlamı delalet ediyor ki Ġsrailoğulları‟na akrabaya, yetimlere, 

miskinlere iyilik yapmak dinlerinde farz kılındı. 

Ġslam Hukuku‟nda da durum aynıdır. Bir kimsenin ihtiyacı çok Ģiddetli 

olursa, bizlerde bu ihtiyaca Ģahitlik edersek, zekat üzerimize vacip olmasa dahi o 

kimseye tasadduk etmek bize vaiptir. ġayet vereceğimiz zekat bu problemi 

çözmüyorsa bu durumda sadaka vacip olur.
778
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177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

malî yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir; ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

Yorumu: 

Bazı müfessirlere göre, kazanmaktan aciz oldukları durumlarda yakın 

akrabalara infak etme ve açlıktan ölme durumuna gelmiĢ kimseleri doyurma gibi 

durumlar sabit olan farzlardandır, zekât bunları nesh etmemiĢtir.
779

 

Âyet , akrabaları  mallardan vermede ilk sıraya aldı,
780

 müfessirlere göre 

bunun hikmetlerinden bazıları Ģunlardır: 

a) Yakın akrabaya verilen sadaka iki sadakadır. Bunlardan birisi akrabaya 

ulaĢmadır, diğeri ise sadakadır.
781

 

b) Ġnsanın, bütün fakirlerin ihtiyaçlarını karĢılaması mümkün değildir. Bun-

dan dolayı mutlaka fakirlerin bazısının bazısına tercih edilmesi gerekir. Tercih için 

mutlaka tercih ettirici bir sebebin olması gerekir.
782

 Akrabalık, malı ona verme 
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hususundaki  tercih sebeplerinin en kuvvetlisidir. Miras, vasiyet vb. birçok mali 

muamelelerde dikkate alınmıĢtır. 

c) KiĢinin kendisine yakın olan kimselerin ne derece ihtiyaç içinde 

olduklarını bilmesi daha önce gelir. 

d) Muhtaç akrabalar da bir yoksuldur.  Bunların, fazladan bir sıfatları, 

akraba oluĢları vardır.dolayısıyla bunların ihtiyaçlarının Ģiddeti, kiĢiyi kederlen-

direrek onun kalbini hüzünlendirir. KiĢinin kendi nefsinden zararı def etmesi, 

baĢkasının zararını def etmeden daha önce gelen bir husustur. 

e) Verenler, özellikle yakınlarına vermekle mükelleftirler. Bunun bir benzeri 

de Allah‟ın, "Sizden zenginlik ve bol mal sahibi olanlar, akrabalara vermek 

konusunda yemin etmesinler"
783

 ayetidir. 
784

 

180.Âyet:Herhangi birinize ölüm yaklaĢtığında, eğer arkasında yeterli bir 

servet bırakıyorsa, ebeveynine ve diğer yakın akrabalarına uygun Ģekilde vasiyette 

bulunmak size farz kılındı: Bu, Allah'a karĢı sorumluluk bilinci duyanlar için bir 

yükümlülüktür. 

Yorumu: 

Bu ayetten sonra miras ayeti indi ve anaya babaya vasiyet nesh olundu, 

mirasçı olmayan akrabaya vasiyet kaldı. Bu vasiyet malın 1/3‟nü 

geçmemelidir.
785

“Elakrabîn” )ٓااللشث١(, bu âyette, mirasçı olmayan akrabaları ifade 
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etmektedir.
786

 Anne ve baba dıĢındaki akrabalar, bazılarına göre ise mirastan hisse 

almayan akrabalardır.
787

 

“Elma‟rûf”ّ  ,içerisinde aĢırılık ve kısıtlamanın olmadığı bir tarzda ,)اٌّعشٚف(

adil bir Ģekilde anlamındadır.
788

 

Yüce Allah'ın: "el-akrabîn: akrabalar" buyruğu "ekrab" kelimesinin 

çoğuludur. Bir grup ilim adamı Ģöyle der: Yakın akrabaya vasiyet yabancılara 

vasiyetten daha iyidir. Çünkü yüce Allah, açıkça onları buyruğunda zikretmiĢtir. 

Hatta ed-Dahhâk Ģöyle der: Akrabası olmayanlara vasiyet ettiği takdirde amelini bir 

masiyet ile sona erdirmiĢ olur.
789

 

215.Âyet:BaĢkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: 

“Ġyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, önce ebeveyninize, yakın akrabanıza, 

yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi 

bilir.” 

Yorumu: 

Bu âyeti kerimede neyin infak edileceği soruluyor. Cevap olarak da kimlere 

infakta bulunulacağı açıklanıyor. ĠĢte bu ifade özellik taĢıyan bir ifadedir. 

Müfessirler burada kullanılan ifade tarzının, önemli bir hususun te'kid edilmek 

istenmesinden ileri geldiğini söylemiĢler ve demiĢlerdir ki: "Âyetin ifadesinden 

anlaĢılıyor ki her Ģeyi infak etmek, her türlü mal ve varlıktan harcama yapmak 

mümkündür. Ancak önemli olan bu harcamanın kimlere yapılacağıdır. ĠĢte bu 

hususun önemine binaen, harcanacak yerler sayılmıĢ ve ana babaya, akrabaya, 
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yetimlere, düĢkünlere ve yolda kalmıĢ olanlara harcanması gerektiğine iĢaret 

edilmiĢtir.
790

 

Ġnfakta daha yakın olan akrabayı tercih etmekle ilgilidir. ayet hem zekat hem 

de diğer nafile sadakalar içindir. Hükmü sabittir ve nesh olunmamıĢtır.
791

 

88/8 Enfal 

41.Âyet:Bilesiniz ki, savaĢta ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun 

beĢte biri Allah'a ve Rasûl'e; ve yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve 

yolda kalmıĢlara aittir. Eğer Allah'a ve o hakkın batıldan ayrıldığı, iki topluluğun 

savaĢta karĢı karĢıya geldiği gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız gözetmeniz 

gereken ölçü budur. Ki iĢte o gün tanık olduğunuz gibi Allah'ın her zaman, her Ģeyi 

irade etmeye gücü yeter.  

Yorumu: 

Bu âyette geçen “zi‟l-kurbâ” )ٌَْٝمُْشث .Hz. Peygamberin akrabalarıdır (ِرّٞا
792

 Hz. 

Peygamberin vefatından sonraki durum: 

ġafi‟ye göre Hz. Peygamberin akrabalarının zengin fakir olup olmadığına 

bakmaksızın ganimetten1/5'lik kısım bunlar arasında paylaĢtırılır. Erkeklere 

kadınların iki misli pay verilir. Malik‟e göre durum devlet baĢkanına bırakılmıĢtır. 

Ġster bunlar arasında paylaĢtırır. Ġsterse bir kısmına verir bir kısmına vermez.
793

 

Hanefi‟ye göre fakir akrabalarına verilir zengin akrabalarına verilmez.
794
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92/4 Nisa 

7.Âyet:Ebeveynin ve akrabanın geride bıraktıklarından erkekler bir pay 

alacaklardır. Ebeveynin ve akrabanın bıraktığında, ister az ister çok olsun, 

kadınların da bir payı olacaktır; Allah tarafından tayin edilen bir paydır bu! 

Yorumu: 

Cahiliye insanları, kadınlara ve çocuklara miras vermezler ve "mızraklarıyla 

vuruĢmayan, yurdunu müdafaa edemeyen ve ganimet elde edemeyen kimseler vâris 

olamazlar." derlerdi. ĠĢte bundan dolayı Allah, vâris olmanın erkeklere has olmayıp, 

erkeklerle kadınlar arasında ortak bir husus olduğunu beyan buyurmuĢ, bu âyette 

sadece bu kadarını zikredip, bundan sonra tafsilatını bildirmiĢtir. Cahiliye insanının, 

çocukları ve kadınları değil de, yetiĢkin erkekleri vâris sayma Ģeklinde bir örfleri 

olduğu için, Allah‟ın, onları tedricen bu örflerinden, baĢka bir uygulamaya 

geçirmiĢtir. Çünkü örf ve âdetlerden vazgeçmek, insan tabiatına ağır ve güç gelir. 

Binaenaleyh bu geçirme bir defada olursa, bunun güçlüğü kalpte artar. Ama bu 

tedricen olursa, kolaylaĢır. ĠĢte bundan dolayı Allah Teâlâ, hükmü önce mücmel 

olarak (kısaca) zikretmiĢ, peĢinden tafsilatını getirmiĢtir.
795

 

 Bu âyette akrabayı genel anlamda aldı yakın veya uzak olarak belirtmedi 

dolayısıyla mirasçı olmanın illeti akrabalıktır.
796

 

8.Âyet:Mirasın bölüĢtürülmesi sırasında öteki akrabalar, yetimler ve 

muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve 

onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 
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Yorumu: 

Bu ayet hakkında müfessirlerin görüĢleri Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

1- Miras ayetleriyle bu ayetin hükmü nesh olunmuĢtur. 

2- Hükmü sabittir, mirasta geçerlidir. 

3- Vefat eden kiĢinin mirastan alamayan kiĢiler için vasiyet etmesidir. 

4- Mirasın ta kendisidir; hakkı olanlara hakkını vermek hakkı olmayanlara da 

güzel söz söylemektir.
797

 

5- Mirasçı olmayan akrabalara mal çok ise bir miktar vermek mal az ise 

onlardan güzel sözle özür dilemektir.
798

 

33.Âyet:Herkes için bir Ģeyler bırakabileceği mirasçılar tayin etmiĢizdir: 

anne-babalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleĢtiğiniz kimseler; öyleyse onlara 

paylarını verin, zira Allah her Ģeye Ģahittir. 

Yorumu: 

“Mavâli” )ٌِٟٛا(: KiĢinin amcaoğulları ve akrabasından asebelerine denir. 

Bir adam diğer bir adamı severdi, o kimse ile birlikte olmaya, o kimsenin bir 

evladı gibi olamaya karar verirlerdi. Bir birlerine mirasçı olmak için aralarında 

yemin ederek sözleĢirlerdi. Miras ayeti geldiğinde bu durumdan hiç söz etmedi. 

Sonra Allah bu ayeti indirdi. Buyruluyor ki onlara belirlediğiniz kadar mirastan 

verin. Daha sonra Ahzap suresi 6. ayet indi, bu ayeti neshetti.
799

 

Âyette zikredilen ve "Mirasçılar" diye tercüme edilen“mavâli” )ٌِٟٛا( 

kelimesi, Abdullah b. Abbas, Mücahid ve Ġbn-i Zeyd tarafından, asabe olan baba, 
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kardeĢ vb. mirasçılar olarak izah edilmiĢtir. 

Âyette geçen ve "Yemin akdiyle mirasçı kıldıklarınız" Ģeklinde tercüme 

edilen cümlenin zahiri manası "Yeminlerinizin size bağladığı kimseler" demektir. 

Müfessirler bu kiĢilerden kimlerin kastedildiği ve bunlara verilecek payın ne olduğu 

hususunda farklı örüĢler zikretmiĢlerdir: 

1- Cahiliye döneminde, birbirlerine mirasçı olma hususunda yeminleĢerek 

antlaĢma yapan insanlardır. 

2- Resulullah'ın, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medinelilerle kardeĢ 

yaptığı Mekkeli muhacirlerdir.  

3- Cahiliye döneminde evlat edinilen baĢkalarına ait çocuklardır.Âyette 

bunlara verilmesi emredilen paylardan maksat ise bunlar için vasiyet yapmaktır. 

Allah, ölen kiĢinin terekesini mirasçılarına verince cahiliye döneminde evlatlık 

edinilen kimseler açıkta kalmıĢlar bu nedenle bunlara da vasiyet edilmesini 

emretmiĢtir. 

Taberi bu görüĢlerden üçüncü görüĢün tercihe Ģayan olduğunu söylemiĢ 

burada "Yeminlerin bağladığı kimselerden maksadın, kendileriyle yardım antlaĢması 

yapılan kimseler olduğunu, bunlara verilmesi emredilen paydan maksadın da mirasın 

dıĢında, yardımda bulunma, öğüt verme ve benzeri Ģeyler olduğunu beyan etmiĢtir. 

Zira Arapların tarihlerini ve haberlerini bilen ilim adamlarına malumdur ki Araplar, 

aralarında yaptıkları antlaĢmaları yemin ve ahitlerle yaparlardı. Resulullah, Ġslam 

geldikten sonra artık cahiliye döneminde yapılan antlaĢmaların olmayacağını, ancak 

cahiliye döneminde yapılmıĢ olan antlaĢmaların icaplarının yerine getirilmesi 



223 

 

gereğini beyan etmiĢtir.
800

 

Ebu Hanife‟ye göre iki kimse aralarında birbirlerini mirasçı olmak ve diyet 

ödemek konusunda yeminleĢmiĢ iseler, bu aralarında geçen velâyet anlaĢması 

nedeniyle mirasçı olur. ġafi‟ye göre olamaz.
801

 

101/59 HaĢr 

7.Âyet:Bu beldelerin halkından ganimet olarak ne alındıysa Allah, hepsini 

Elçisi'ne devretti, ganimetin tümü, Allah'a ve elçisi'ne, ölen müminlerin yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir; böyle yapıldı ki o, içinizden zaten zengin 

olanlar arasında dolaĢıp duran bir servet haline gelmesin. Bu nedenle, elçi size 

ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği Ģeyi istemekten 

kaçının ve Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun: çünkü Allah 

misillemesinde çetindir. 

102/24 Nur 

22.Âyet:Bunun içindir ki, haksız iftiralara uğramıĢ olsalar bile, içinizden 

Allah'ın bolluk ve geniĢlik bahĢetmiĢ olduğu kimseler yakınlarına, düĢkünlere ve 

kötülük diyarından Allah için göç eden kimselere yardımdan el çekmesinler; onları 

affedip geçsinler. Öyle ya, Allah'ın da sizi bağıĢlamasını istemez misiniz; hem de 

Allah'ın çok acıyıp esirgeyen gerçek bağıĢlayıcı olduğunu gördüğünüz halde? 
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Yorumu: 

Ġmkân sahipleri, zamanın sıkıntısına uğramıĢ kimselere buğz edip onlara 

yardım etmemek üzere yemin etmesin diye bu ayet, kıyamete kadar bütün ümmeti 

kapsamına alır.
802

 

1.2.4.2.d2- “Y-T-M”(ٌتم) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“Y-T-M”(ُ٠ز)fiili dördüncü baptan gelir, tek, yalnız kalmak; ihtiyaç duyduğun 

zaman babayı kaybetmek,
803

 gaflete düĢmek, kısmak, ara vermek, geciktirmek, 

yavaĢlatmak
804

 anlamlarına gelir. 

“Elyetîm” )ُا١ٌز١( çoğulu “îtâmun”ّ)َا٠زب( ve “yatâmâ”ّ)ِٟ٠زب(„dır.
805

 Babası ölen 

kiĢiye ergenlik çağına erinceye kadar bu isim verilir. Ergenlik çağına eriĢince bu isim 

o kimseden kaldırılır. Ġnsan için yetimlik sıfatı baba yönündendir. Araplarda tek 

kalan diĢi ve erkeğe  “yetîm” denir. Bu kelimenin bir anlamı gaflettir; babası ölen 

kiĢi çıkarlarından gaflette olduğu için bu isim verilmiĢtir diyenler vardır. Diğer bir 

anlamı da yavaĢlatmak, geciktirmektir. Babasız kalan çocuğa da bu isim verilmiĢtir, 

çünkü ona iyilikler geciktirilmektedir, yavaĢlatılmaktadır, bekletilmektedir. Kocası 

ölmüĢ kadına da evleninceye kadar bu isim verilir. Evlendiği zaman ondan bu isim 

kaldırılır.
806

 Tek ve yalnız kalan her Ģey yetimdir. Benzer pek az bulunan inciye 
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“durretün yatîmatün”ّ ٠ّز١ّخ(  denir. Bu hammaddesinin kalmadığına iĢaret olsun )دسح

diye bu isim verilir.
807

 

“Elyutmu” )ُا١ٌز) ergenlik öncesi çocuğun babasından kesilmesidir. diğer 

canlılarda ise annesinden kesilmesidir. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Y-T-M”(ُ٠ز) kökünden gelen kelimeler Kur‟an‟da 23 yerde geçmektedir. 

Bunlardan 9 tanesi “yetîm” )ُ٠ز١( Ģeklinde tekil olarak, 14 tanesi ise “yatâmâ”)ِٟ٠زب( 

Ģeklinde çoğul olarak geçmektedir. “Yetîm” )ُ٠ز١( Ģeklinde geçenlerin 8 tanesi Mekkî 

sûrelerde, 1 tanesi ise Medenî sûrelerde geçmektedir. “Yatâmâ”)ِٟ٠زب( Ģeklinde 

geçenlerin hepsi de Medenî sûrelerde geçmektedir. Bütünü dikkate alındığında 15 

tanesi Medenî sûrelerde, 8 tanesi Mekkî sûrelerde geçmektedir. 

“Y-T-M”(ٌتم) Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde GeçenÂyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2Bakara 

83.Âyet:Ve bir zaman, ey Ġsrailoğulları, sizden Ģu konularda kesin taahhüt 

almıĢtık: “Allah'tan baĢkasına kulluk etmeyeceksiniz; akraba ve ebeveyninize, 

yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız; bütün insanlarla güzellikle konuĢacaksınız; 

namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve karĢılıksız yardımda 

bulunacaksınız.” Ama birkaçınız dıĢında bu sözünüzden döndünüz: zaten siz, inatçı, 

isyankâr bir toplumsunuz! 

                                                      
807
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Yorumu: 

Hukukun gözetilmesi bakımından yetimler akrabalar gibidir. Küçük olduğu 

için faydasına olan Ģeyden yararlanamaz. Yetim oluĢu nedeniyle onu faydalandıracak 

birisi olmadığından dolayı kendisini yararlandıracak birisine ihtiyaç duyar. Yetime 

yardım eden kiĢinin katlandığı meĢakkat nispetinde Allah katında ki derecesi 

büyüktür. 

Akraba ve yetimlere iyilik yapmanın zekat ibadetinden farklı olması gerekir. 

Çünkü atıf farklılığı gerektirir.
808

 

177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir;  ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

malî yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

215.Âyet:BaĢkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: 

“Ġyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, önce ebeveyninize, yakın akrabanıza, 

yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi 

bilir.” 
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Yorumu: 

Anne baba, akrabalar, yetimler, yolda kalmıĢlar mallarınızı harcayacağınız 

yerlerdir.
809

 

220.Âyet:Bu dünya ve ahiret hakkında. Yetimlere nasıl davranılacağı 

hakkında sana sorarlar. De ki: “Onların durumlarını düzeltmek en hayırlı olanıdır.” 

Ve onların hayatlarını paylaĢırsanız unutmayın ki onlar sizin kardeĢlerinizdir. Zira 

Allah, bozgunculuk yapanları, düzeltmeye çalıĢanlardan ayırt etmesini bilir. Ve 

Allah dileseydi, taĢıyamayacağınız yükleri omuzlarınıza yüklerdi: Ama unutmayın ki 

Allah kudret sahibidir, hikmet sahibidir! 

Yorumu: 

Âyette geçen “Islâh” )اطالح(, kelimesi, yetimin malının velisinin veya 

vasisinin malına katılmasına, alıp satarak onda bir takım iĢlemlerde bulunmasına 

Ģayet yetimin lehine ise cevazına delalet vardır.Âyette, velinin yetimin malını 

mudarebe yoluyla çalıĢtırması için baĢkalarına vermesine veya kendisinin 

çalıĢtırmasına cevaz vardır. Yeni ortaya çıkan hükümler konusunda içtihada cevaz 

vardır. Çünkü neyin yetimin lehine olduğu ancak zanni galip ve içtihatla bilinir.
810

 

88/8 Enfal 

41.Âyet:Bilesiniz ki, savaĢta ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun 

beĢte biri Allah'a ve Rasûl'e; ve yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve 

yolda kalmıĢlara aittir. Gözetmeniz gereken ölçü budur, eğer Allah'a ve o hakkın 

batıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaĢta karĢı karĢıya geldiği gün kulumuza 
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indirdiğimize inanıyorsanız. Ki iĢte o gün tanık olduğunuz gibi, Allah'ın her zaman, 

her Ģeyi irade etmeye gücü yeter. 

Yorumu: 

Ganimetten pay almak için yetimde aranan üç vasıf: 

1- Buluğa ermemiĢ olacak, 

2- Müslüman olacak, 

3- Korunmaya muhtaç olacaktır.
811

 

92/4 Nisa 

2.Âyet:O halde yetimlere mallarını verin, kendi değersiz mallarınızı onlara 

ait güzel Ģeyler ile değiĢtirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınız ile 

birleĢtirerek tüketmeyin. Bu, doğrusu büyük bir suçtur. 

Yorumu: 

Taberi Ģöyle anlatıyor: Bazı vasiler yetimlerin güzel, kaliteli mallarını 

kendilerinin kötü ve düĢük kaliteli malları ile değiĢtiriyorlardı. Münzir b. Rifa‟a da 

bunlardan biriydi. Ġyisini alıp kötüsünü vermemeleri onlara emrolundu.
812

 Bunun 

anlamı, yetimlerin mallarını sizin mallarınıza karıĢtırmayın, sizin mallarınızla birlikte 

yemeyin.
813

 

3.Âyet:Eğer yetimlere karĢı adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman, 

size helal olan diğer kadınlardan biri ile evlenin - hatta ikisi, üçü veya dördü ile ama 

onlara adil bir tarafsızlıkla muamele edemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman 
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sadece bir tane il- yahut meĢru Ģekilde sahip olduklarınız ile evlenin. Bu, doğru 

yoldan sapmamanız için daha uygundur. 

6.Âyet:Sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaĢa gelinceye 

kadar deneyin; sonra aklen olgunlaĢtıklarını tespit ederseniz, mallarını onlara iade 

edin; sakın, onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını 

tüketmeyin. Zengin olan kimseyi vesayeti altındakinin malından tamamen uzak tutun. 

Fakiri ise ondan uygun bir Ģekilde istifade ettirin. Mallarını kendilerine teslim 

ettiğinizde, onlar adına Ģahitler bulundurun ve unutmayın ki nihai hesap sorucu 

olarak Allah kâfidir. 

Yorumu: 

Âyet, yetim kedisinde buluğ ve rüĢt bu iki Ģeyi bulunduruncaya kadar malının 

verilmemesine delalet etti.  

Buluğ: Kadın olsun erkek olsun kiĢinin 15 yaĢını tamamlamasıdır. ġayet 

kadın bu yaĢtan önce hayız görürse veya erkek ihtilam olursa buluğa ermiĢ sayılırlar. 

Müfessirler rüĢt için farklı açıklamalarda bulunmuĢlardır. Bunlardan öne 

çıkanlar:  

1- ġahadeti kabul olunacak Ģekilde dininde doğru olması ve malın yönetimini 

yapabilmesidir.
814

 

2- AnlayıĢlı olup dinde ve malda ehliyetli olmak.
815

 

3- Akıl sahibi olup dinde uygunluk, mal yönetiminde yetkinlik, yerinde, 

uygun olarak hareket etme ve uygun olanın bilgisidir.  
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ġayet rüĢtü, malda uygun davranma ve akıllı olmak olarak tanımlarsak çocuk 

facir olsa da buluğ çağına erdiğinde âkil ise ona malı teslim edilir.
816

 

“Ġsraf”ّ  ,Mubah olanın sınırını mubah olmayana doğru aĢmaktır :)ئسشاف(

geçmektir. Bu kısıtlama da veya aĢırılıkta olabilir. ġayet bu sınırı aĢma kısıtlama da 

olursa denilir ki “serife” )سشف(, Ģayet aĢırılıkta olursa “esrafe”)أسشف(.
817

 

“Maruf”: Malların emaneti kendilerine verilenler o mala muhtaç ve fakir ise o 

maldan yiyebilirler. Maruf için o maldan borç alabilirler diyenler de vardır. Maruf 

burada açlığını giderecek kadar yemek, avret yerini örtecek kadar giyinmektir.
818

 

8.Âyet:Mirasın bölüĢtürülmesi sırasında öteki akrabalar, yetimler ve 

muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve 

onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 

10.Âyet:Yetimlerin mallarını günahkârca yiyip bitirenler, sadece karınlarını 

ateĢle doldurmuĢ olurlar. Çünkü öteki dünyada yakıcı bir ateĢe mahkûm olacaklar. 

Yorumu: 

Bu âyet, yetim malının bazan haksız yere olmaksızın yenilebileceğine delâlet 

etmektedir. Eğer böyle olmasaydı, âyetin "zulüm (haksız olarak)" ifadesi ile tahsis 

edilmesinin bir manası olmazdı. Bu ise, daha önce de söylediğimiz gibi, muhtaç olan 

veli ve vasilerin maruf bir Ģekilde yetimin malından yiyebilmeleridir. 

Allah Teâlâ, âyette her ne kadar yemeyi zikretmiĢ ise de, bundan maksat her 

türlü yiyip bitirme ve harcamadır. Zira yetimin zararı, malının yenilmesi veya baĢka 

bir yolla bitirilmesi ile değiĢmez. Allah, âyette sadece yemeyi zikretmiĢ ve bununla, 
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Ģu sebeplerden ötürü her türlü bitirme yollarını kastetmiĢtir. 

a) O zamanlar, yetimlerin malları genel olarak etleri yenilen ve sütleri içilen 

hayvanlardı. Binaenaleyh âyet, onların âdetine göre ifade edilmiĢtir. 

b) Malını, ister hayır ister Ģer olsun, her türlü yönde israf eden kimseler 

hakkında, "O, malını yedi" denilmesi âdettir. 

c) Yeme, yapılan iĢlerde gözetilen en büyük gayedir.
819

 

36.Âyet:Yalnızca Allah'a kulluk edin ve O'ndan baĢka hiçbir Ģeye asla ilahlık 

yakıĢtırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi 

çevrenizden olan komĢulara ve yabancı komĢulara, yanınızdaki yakınınızdaki 

arkadaĢa, yolcuya ve meĢru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah 

böbürlenerek küstahça davrananları sevmez. 

127.Âyet:Onlar, kadınlar ile ilgili düzenlemeler konusunda kendilerini 

aydınlatmanı istiyorlar. De ki: “Bizzat Allah onlarla ilgili hükümler konusunda sizi 

aydınlatmaktadır”; nitekim kendiniz onlarla evlenmek istediğinizden onlar için 

emredileni kendilerine vermediğiniz sorumluluğunuz altındaki yetim kızlar ile 

kimsesiz çocuklar ve sizin yetimlere karĢı adil davranma yükümlülüğünüz hakkında 

size tebliğ edilen bu ilahî kelâmda Allah'ın iradesi tezahür etmiĢtir. Ve ne iyilik 

yaparsanız, unutmayın ki Allah onu tamamıyla bilir. 

Yorumu: 

Yetimlerin haklarını gözetmek, onlara insaflı ve adaletli davranmak, Allah 

katında kiĢiyi yüksek derecelere ulaĢtıran iĢlemlerdendir. Bunların korunması ve 
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gözetilmesi gerekir. Onların haklarını önemsemeyip ihlal eden kimseler Allah‟ın 

büyük gördüğünü hafife almıĢ olur. 

 Cahiliye döneminde kocası ölen kadını ve malını adam mülkiyetine alır, 

Ģayet kadını güzel görürse onunla evlenirdi ve malını yerdi. Onu ölünceye kadar 

evlilikten men ederdi. Ona mirasçı olurdu.
820

 

101/59 HaĢr 

7.Âyet:Bu beldelerin halkından ganimet olarak ne alındıysa Allah, hepsini 

Elçisi'ne devretti, ganimetin tümü, Allah'a ve Elçisi'ne, ölen müminlerin yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir; böyle yapıldı ki o, içinizden zaten zengin 

olanlar arasında dolaĢıp duran bir servet haline gelmesin. Bu nedenle, Elçi size 

ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği Ģeyi istemekten 

kaçının; ve Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun: çünkü Allah 

misillemesinde çetindir.  

98/76 Ġnsan 

8.Âyet:Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve 

esirlere yedirirler. 

Yorumu: 

Bil ki, bütün Ġtaatler, Ģu iki Ģeydedir: 

1- Allah'ın emirlerine alabildiğince saygı duymadadır.  

2- Mahlukata Ģefkat duymadadır.  

Bu âyette her ikisine de değinilmiĢtir. 
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Âyette geçen gruplar Razi tarafında Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

1) "Miskin": "Bizatihi çalıĢıp çabalamaktan aciz olan, çalıĢıp çabalayamayan 

kimse" demektir. 

2) "Yetim": ÇalıĢıp çabalayanı ölen, böylece de, çalıĢıp çabalayanı, öldüğü 

için, küçüklüğünden dolayı, geçimini teminden aciz kalan kimsedir. 

3) "Esir": Kendisine hiçbir faydası dokunmayan, çaresiz olan ve mülkiyeti 

(boynu) bulunduğu toplumda köle olarak alınan kimse demektir.
821

 

1.2.4.3.d3- “S-K-N” (سكه) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“S-K-N” (ٓسى) fiili, aslen sarsıntı ve hareketin zıddına delalet eder.
822

 Ġkinci 

baptan gelir. SakinleĢti, karar kıldı,
823

 hareketsizleĢti, ikamet etti,
824

 huzurlu oldu
825

 

yağmur dindi, rüzgâr durdu, öfke yatıĢtı
826

 vatan edindi
827

  anlamlarında kullanılır. ة 

(bi) harfi ile kullanıldığında ikamet etti anlamına gelir.
828

 

“Eskene” )ٓاسى(, miskin kıldı,
829

 miskin oldu
830

 anlamlarında kullanılır. 

“Sekkene” (ٓسّى) sakinleĢtirdi
831

 anlamındadır. 

“Ġstekene” )ٓاسزى( boyun eğdi, alçaldı anlamlarına gelir.
832
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 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, c. 5, s 2137 
824

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-k-n” (ٓسى) maddesi 
825

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 335 
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“Essukûn” )ْٛاٌّسى( harekenin giderilmesidir.
833

 Bir Ģeyin hareketten sonra 

sabitleĢmesine denir.
834

 

“Essekînetü” )اٌسى١ٕخ( yumuĢak huyluluk ve vakar için söylenir.
835

 

“Elmeskanetü” )اٌّسىٕخ( boyun eğmektir, bu boyun eğmenin nedeni ve baĢka 

bir durum olabilir.
836

 

“Miskîn” (ِٓسى١) ism-i fâil olmasına rağmen ism-i mefûl anlamında 

kullanılmıĢtır. Ailesine yetecek nafakası olmayan veya hiçbir Ģeyi olmayan kiĢiye 

denir. Ġhtiyaç sahibi olması, onun hareketini azaltıp sakinleĢtirdiği için bu isim ona 

verilmiĢtir. Rezil, zayıf, fakirden daha zor durumdadır. Fakir, kendisiyle ayakta 

kalabileceği bir Ģeyleri olan kimsedir. Miskîn ise bu Ģeylere de sahip değildir.  “Fakir 

evine oturur, istemez, miskîn ise ister”
837

diyenler olduğu gibi “miskîn istemez verilir, 

bir lokmaya dahi ihtiyacı vardır, reddetmez.”
838

 Diyenler de vardır. Bazıları da 

miskînin durumunun fakirden daha iyi olduğunu söylemiĢlerdir. 
839

Her ikisinin de 

ortak olan özellikleri ihtiyaç sahibi olmalarıdır. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Miskîn” kelimesi Kur‟an‟da yirmi üç yerde geçmektedir. Bunlardan on bir 

tanesi tekil olarak, on iki tanesi çoğul olarak geçmektedir, yoksul anlamında 

kullanılmıĢtır. Çoğul olanların 11 tanesi Medenî sûrelerde, 1 tanesi Mekkî sûrelerde 

geçmektedir. Tekil olanların ise 3 tanesi Medenî sekiz tanesi Mekkî sûrelerde 
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geçmektedir. Genel olarak 14 tanesi Medenî sûrelerde 9 tanesi Mekkî sûrelerde 

geçmektedir. 

“S-K-N” (سكه) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

83.Âyet:Ve bir zaman, ey Ġsrailoğulları, sizden Ģu konularda kesin taahhüt 

almıĢtık: “Allah'tan baĢkasına kulluk etmeyeceksiniz; akraba ve ebeveyninize, 

yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız; bütün insanlarla güzellikle konuĢacaksınız; 

namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve karĢılıksız yardımda 

bulunacaksınız.” Ama birkaçınız dıĢında bu sözünüzden döndünüz: zaten siz, inatçı, 

isyankâr bir toplumsunuz! 

Yorumu: 

“Miskîn” (ِٓسى١) ihtiyacından dolayı, tevazu gösteren, hor ve hakir durumda 

bulunan kimsedir. “Elmeskanetü” )اٌّسىٕخ( kelimesinden “mif‟îl” kalıbından 

gelmiĢtir. “Elmeskanetü” ise ihtiyacın yoksulluğun kiĢiyi küçük düĢürmesidir.
840

 

“Miskîn” (ِٓسى١) lâfzının müfredi, "sükûn" kelimesinden alınmıĢ olan lâfzıdır. 

Sanki fakirlik onda konaklamıĢtır. Bu kelime, ekseri dil âlimlerine göre fakirden 

daha muhtaç olan kimseyi ifade eder ki bu, Ebu Hanife'nin görüĢüdür. Ġmam ġafiî ye 

göre ise, daha kötü durumda olana "fakir" denir. Çünkü "fakir" kelimesi, "Sırtın 

omurga kemiği" tabirinden alınmıĢtır. Sanki onun omurgası, ihtiyacının fazlalığından 

dolayı kırılmıĢ gibidir.  

                                                      
840
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Miskinlerin (fakirlerin) derecesi, yetimlerden sonra gelmiĢtir, çünkü bazen 

miskinlerden hizmet etmeleri suretiyle istifade olunur. Bu sebeple onlarla iliĢki 

içinde olma temayülü, yetimlerle iliĢkili olma temayülünden daha fazladır Bir de 

miskin, kendi iĢi ve maiĢeti (geçimi) ile meĢgul olması mümkündür. Yetim ise böyle 

değildir. ĠĢte bundan dolayı Allah Teâlâ, miskinden önce yetimi saymıĢtır.
841

 

Bu, miskinlere sadaka vermeyi teĢvik etmeyi, bunun için dayanıĢmayı, 

onların durumlarını araĢtırmayı içine alır.
842

 

177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

malî yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

Yorumu: 

"Mesâkîn" (Yoksullar), ihtiyaç sahibidirler. Sonra bunlar iki kısımdırlar. Bir 

kısmı, istemekten utananlardır ki, burada murat edilen onlardır. Bir kısmı ister ve 

yüzsüzlük yaparak ısrar ederler.
843

 

184.Âyet:ّOruç sayılı günlerdedir. Ancak sizden kim, hasta veya seyahatte 

olursa diğer zamanlarda aynı gün sayısı kadar oruç tutmalıdır ve bu gibi hallerde 
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gücü yetenlere bir muhtacı doyurarak fidye vermek, bir yükümlülüktür. Her kim, 

yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa kendisine iyilik yapmıĢ olur; 

zira oruç tutmak kendinize iyilik yapmaktır, keĢke bunu bilseydiniz. 

Yorumu: 

“Men tatavve‟a hayran..” )...ّخ١شا ّرطٛع ِٓ), "her kim, yapmaya yükümlü 

olduğundan daha fazla iyilik yaparsa…" ifadesinin yorumu hakkında üç görüĢ vardır:  

1- Bir veya daha fazla miskin doyurması yani miskin sayısını artırması,
844

 

2- Doyurduğu miskine verdiği miktarı artırarak vermesi yani miktarı 

artırması,
845

 

3- Hem oruç tutması hem de fidye vermesidir.
846

 

215.Âyet:BaĢkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: 

“Ġyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, önce ebeveyninize, yakın akrabanıza, 

yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi 

bilir.” 

Yorumu: 

Anne baba, akrabalar, yetimler, yolda kalmıĢlar mallarınızı harcayacağınız 

yerlerdir.
847

 

Âyette yetimlerden sonra miskinleri andı çünkü miskinlerin nafakalarını elde 

etme gücü yetimlere nispetle daha yüksektir. Burada anne baba için yeterince 

harcanması farz olan nafaka, yetimler ve miskinler için de zekât murat edilmiĢtir.
848
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88/8 Enfal 

41.Âyet:Bilesiniz ki, savaĢta ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun 

beĢte biri Allah'a ve Rasûl'e; ve yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve 

yolda kalmıĢlara aittir. Gözetmeniz gereken ölçü budur, eğer Allah'a ve o hakkın 

batıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaĢta karĢı karĢıya geldiği gün kulumuza 

indirdiğimize inanıyorsanız. Ki iĢte o gün tanık olduğunuz gibi, Allah'ın her zaman, 

her Ģeyi irade etmeye gücü yeter. 

92/4 Nisa 

8.Âyet:Mirasın bölüĢtürülmesi sırasında öteki akrabalar, yetimler ve 

muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve 

onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 

36.Âyet:Yalnızca Allah'a kulluk edin ve O'ndan baĢka hiçbir Ģeye asla ilahlık 

yakıĢtırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi 

çevrenizden olan komĢulara ve yabancı komĢulara, yanınızdaki-yakınınızdaki 

arkadaĢa, yolcuya ve meĢru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah 

böbürlenerek küstahça davrananları sevmez. 

98/76 Ġnsan 

8.Âyet:Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve 

esirlere yedirirler. 

101/59 HaĢr 

7.Âyet:Bu beldelerin halkından ganimet olarak ne alındıysa Allah, hepsini 

Elçisi'ne devretti, ganimetin tümü, Allah'a ve Elçisi'ne, ölen müminlerin yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir; böyle yapıldı ki o, içinizden zaten zengin 
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olanlar arasında dolaĢıp duran bir servet haline gelmesin. Bu nedenle, Elçi  size 

ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği Ģeyi istemekten 

kaçının; ve Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun: çünkü Allah 

misillemesinde çetindir. 

102/24 Nur  

22.Âyet:Bunun içindir ki, haksız iftiralara uğramıĢ olsalar bile, içinizden 

Allah'ın bolluk ve geniĢlik bahĢetmiĢ olduğu kimseler yakınlarına, düĢkünlere ve 

kötülük diyarından Allah için göç eden kimselere yardımdan el çekmesinler; onları 

affedip geçsinler. Öyle ya, Allah'ın da sizi bağıĢlamasını istemez misiniz; hem de 

Allah'ın çok acıyıp esirgeyen gerçek bağıĢlayıcı olduğunu gördüğünüz halde?  

Yorumu: 

Ayetin nüzul sebebi: 

Bu âyetin, Hz. Ebubekir hakkında nazil olduğu rivayet edilmektedir. Hz. 

Ebubekir, teyzesinin oğlu Mistah'a, fakir olduğu için yardımlarda bulunuyordu, 

Mıstah, Hz. AiĢe'ye yapılan iftira dedikodusuna katılmıĢtı. Bu sebeple Hz. Ebubekir, 

Mıstah'a artık yardım etmeyeceğine dair yemin etmiĢti. ĠĢte bunun üzerine bu âyet 

nazil oldu.
849

 

Ġmkân sahipleri, zamanın sıkıntısına uğramıĢ kimselere buğz edip onlara 

yardım etmemek üzere yemin etmesin diye bu ayet, kıyamete kadar bütün ümmeti 

kapsamına alır.
850
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105/58 Mücadele 

4.Âyet:Ancak buna imkânı olmayan, bunun yerine, birbirlerine yeniden 

dokunmadan önce peĢ peĢe iki ay oruç tutacak ve buna gücü yetmeyen altmıĢ yoksulu 

doyuracak: bu, Allah'a ve Elçisi'ne inancınızı ispat etmeniz için gereklidir. Bunlar 

Allah'ın koyduğu sınırlardır ve hakikati inkâr edenleri öteki dünyada Ģiddetli bir 

azap beklemektedir. 

112/5 Maide 

89.Âyet:Allah, düĢünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı 

sizi sorumlu tutmaz, ama bilerek ve isteyerek yaptığınız yeminlerden sorumlu 

tutacaktır. Böylece, yemininizi bozma karĢılığında, on yoksulu kendi ailenize 

yedirdiğinizin hemen hemen aynısı ile beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir 

insanı özgürlüğüne kavuĢturmanız gerekir; buna imkânı olmayan ise onun yerine üç 

gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin 

kefareti iĢte bu olacaktır. Öyleyse yeminlerinize sadık olun! Allah mesajlarını size 

böylece açıklar ki Ģükredici olasınız. 

Yorumu: 

Her bir fakire ½ sa‟ olmak üzere 10 fakiri doyurur veya giydirir veya köle 

azat eder, köle Hıristiyan, Yahudi, Mecusi veya sabii olabilir. Bunlara güç yetiremez 

ise üç gün oruç tutar.
851

 

95.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Hac yaparken av hayvanı öldürmeyin. 

Ve sizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğüne eĢ değerdeki hayvanı –iki dürüst 

kiĢinin onunla ilgili vereceği karara istinaden– kurban edilmek üzere Kâbe'ye 
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getirerek tazmin etmekle yükümlüdür yahut muhtaçları doyurmak suretiyle veya ona 

denk olacak kadar oruç tutarak günahının kefaretini ödemelidir: Bu, yaptığı fiilin 

tam ağırlığını hissedebilsin diyedir. Allah geçmiĢi silmiĢtir. Ama her kim onu yeniden 

iĢlerse, Allah cezasını ona gösterecektir. Zira Allah kudret sahibidir, kötülerden 

intikam alandır. 

113/9 Tevbe 

60.Âyet:Allah için sunulan Ģeyler, yalnızca yoksul ve düĢkünler, bu konuyla 

ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir ve insanları 

boyunduruklarından kurtarmak için ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar 

için ve Allah uğruna giriĢilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmıĢ kimseler için: 

bu, Allah'tan uyulması zorunlu bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve 

hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.  

Yorumu: 

Taberi diyor ki: Fakir'den maksat, ihtiyacı olduğu halde dilenmeyen, 

miskin'den maksat ise ihtiyaçlı olan ve dilenen kimsedir." Zira miskin'in lügat 

manası zillete düĢen kimsedir. Fakirler dilendikleri takdirde bu hale düĢtüklerinden 

onlara bu ad verilmiĢtir. Nitekim bir âyette fakirlerin kimler oldukları Ģöyle beyan 

edilmiĢtir. "Sadaka kendilerini Allah yoluna vakfeden fakirler içindir. Bunlar, rızık 

aramak için yeryüzünde dolaĢmazlar/dilenmezler. Durumlarını bilmeyen kimse hayâ 

ve iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları, yüzlerinden tanırsın. 

Onlar, insanlardan ısrarla dilenmezler.
852

 

                                                      
852

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 307 
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Fakir istemeyendir, miskin isteyendir. Miskin aynı zamanda kendisine kazanç 

isabet etmeyen kimsedir. Miskin madden fakirden daha zor durumdadır.
853

 

Malik ve ġafiî mezhebine mensup ilim adamlarının benimsedikleri görüĢ olan 

yoksul ile fakir aynı Ģeylerdir.
854

 

Münafıklar, Hz. Peygamber'i, zekât ve sadaka dağıtımı hususunda tenkit edip 

ayıplayınca, Hz. Peygamber onlara, sadakaların (zekâtların) verileceği kimselerin 

ancak bunlar olduğunu, kendisinin bununla bir ilgisi olmadığını ve onlardan kendisi 

için hiç bir pay olmadığını beyan etmiĢtir. Böylece geriye, münafıkların, sadaka 

(zekât) aldı diye Hz. Peygamberi tenkit edecek bir tutamakları kalmamıĢtır.
855

 

1.2.4.4.d4- “ĠBNÜ‟S-SEBÎL” (اتهّانسثٍم)  ve (فًّسثٍمّهللا)  KELĠMELERĠ 

Anlamı 

“S-B-L”)ًسج( fiili üsten alta bir Ģeyin gönderilmesi ve uzamaya delalet eder,  

örtüyü yukardan aĢağı saldığında “esbeltü‟s sitra” )اسجٍذّاٌسزشح( dersin.
856

 

“Sebbele “)ًّسج( vakfetti anlamında kullanılır.
857

 

“Sebîl” (ًسج١), yol anlamındadır. Çoğulu “subül”(ًسج) dür.
858

 Yola “sebîl” 

ismi uzadığı için verilmiĢtir.
859

 

“Ġbnü‟s-sebîl” (ًّاٌسج١  in, kelime olarak manası yolun oğlu anlamına (اثٓ

gelmektedir. Yolculuğu çok olan kiĢiye yola bağlı olduğu için bu isim verilmiĢtir. 

Yolda kalmıĢ, yola devam etmek istiyor fakat yola devam edebilecek azığa ve diğer 

                                                      
853

 el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 324 
854

 Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 170 
855

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c.16, s. 80 
856

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”s-b-l” )سجً(ّ  maddesi 
857

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 7, s. 263; Ġbn Manzur, a.g.e, “s-b-l” )سجً(ّ  maddesi 
858

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 7, s. 263 
859

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”s-b-l” )سجً(ّ  maddesi 
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imkânlara sahip olmayan, bu nedenle memleketine dönemeyecek durumda olan 

kiĢilere denir. Bu kimseler için zekâttan pay ayrılır.
860

 

“Fi sebîlillah” )ّهللا ّسج١ً  genel bir kelimedir. Farz, sünnet ve diğer ,)فٝ

ibadetlerden birini yerine getirerek sırf Allah rızasının gözetildiği her bir yol için 

denir. Mutlak olarak kullanıldığında cihat amaçlanır. Çünkü bu anlamda kullanımı 

daha çoktur.
861

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“S-B-L”)ًسج( kökünden gelen kelimeler Kur‟an‟da yol anlamının yanı sıra 

çözüm
862

, sebep,
863

 anlamlarında da kullanılmıĢtır.“Ġbnü‟s-sebîl” ifadesi Kur‟an‟da 

sekiz yerde geçmektedir. Bunlardan iki tanesi Mekkî sûrelerde altı tanesi Medenî 

sûrelerdedir. Yolda kalmıĢ anlamında kullanılmıĢtır. 

“Fi sebîlillah” سج١ًّهللا(ّٝ)ف , kelimesiiktisadî bağlamda 15 yerde geçmektedir. 

Bu  sûrelerin hepsi de Medenîdir. 

“Ġbnü‟s-Sebîl” (ّانسثٍم  Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde  (اته

GeçenÂyetlerin Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

177.Âyet: Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir;  ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

                                                      
860

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-b-l” )ًسج( maddesi 
861

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-b-l” )سجً(ّ  maddesi 
862

 42/25 Furkan 9 
863

 42/25 Furkan 27 
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malî yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

Yorumu: 

“Ġbnü‟s-sebîl” (ًّاٌسج١  .sadakaların himayesine aldığı kimselerdendir , (اثٓ

MeĢru bir gaye için yolculuk yapmak istiyor, fakat arzuladığı gaye için yardıma 

muhtaçtır.
864

 

Bu kimse memleketinde malı olmuĢ olsa dahi fakir konumundadır.
865

 

215.Âyet:.BaĢkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: 

“Ġyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, önce ebeveyninize, yakın akrabanıza, 

yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi 

bilir.” 

Yorumu: 

Anne baba, akrabalar, yetimler, yolda kalmıĢlar mallarınızı harcayacağınız 

yerlerdir.
866

 

Yetimlerden sonra miskinleri andı çünkü miskinlerin nafakalarını elde etme 

gücü yetimlere nispetle daha yüksektir. Burada anne baba için yeterince harcanması 

farz olan nafaka, yetimler ve miskinler için de zekât murat edilmiĢtir.
867

 

                                                      
864

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 166 
865

 el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 250 
866

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 112 
867

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 23 
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88/8 Enfal 

41.Âyet:Bilesiniz ki, savaĢta ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun 

beĢte biri Allah'a ve Rasûl'e; ve yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve 

yolda kalmıĢlara aittir. Gözetmeniz gereken ölçü budur, eğer Allah'a ve o hakkın 

batıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaĢta karĢı karĢıya geldiği gün kulumuza 

indirdiğimize inanıyorsanız. Ki iĢte o gün tanık olduğunuz gibi, Allah'ın her zaman, 

her Ģeyi irade etmeye gücü yeter. 

Yorumu: 

“Ġbnü‟s-sebîl” (ًّاٌسج١  yolcu veya yola çıkmak istiyor, bu yol namazı ,(اثٓ

kısaltacak bir yoldur ve kiĢinin ihtiyaç duyduğu nafakasını sağlayacak imkanı 

yoktur.
868

 

92/4 Nisa 

36.Âyet:Yalnızca Allah'a kulluk edin ve O'ndan baĢka hiçbir Ģeye asla ilahlık 

yakıĢtırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi 

çevrenizden olan komĢulara ve yabancı komĢulara, yanınızdaki-yakınınızdaki 

arkadaĢa, yolcuya ve meĢru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah 

böbürlenerek küstahça davrananları sevmez. 

Yorumu:  

“Ġbnü‟s-sebîl” (ًاثّٓاٌسج١), geçerken uğrayan yolcu, sana yolcu olarak uğrayan 

kimse aslen zengin dahi olsa ona sadaka verilir. Misafirin hem seferde hem de 

mukimken hakkı vardır.
869

 

                                                      
868

 Ġbn Kesir, a.g.e, c. 4, s. 85 
869

 et-Taberî, a.g.e, c. 8, s. 347 
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101/59 HaĢr 

7.Âyet:Bu beldelerin halkından ganimet olarak ne alındıysa Allah, hepsini 

Elçisi'ne devretti, ganimetin tümü, Allah'a ve Elçisi'ne, ölen müminlerin yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir; böyle yapıldı ki o, içinizden zaten zengin 

olanlar arasında dolaĢıp duran bir servet haline gelmesin. Bu nedenle, Elçi size 

ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği Ģeyi istemekten 

kaçının; ve Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun, çünkü Allah 

misillemesinde çetindir. 

113/9 Tevbe 

60.Âyet:Allah için sunulan Ģeyler, yalnızca yoksul ve düĢkünler, bu konuyla 

ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir ve insanları 

boyunduruklarından kurtarmak için ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar 

için ve Allah uğruna giriĢilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmıĢ kimseler için: 

bu, Allah'tan uyulması zorunlu bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve 

hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. 

Yorumu: 

“Ġbnü‟s-sebîl” (ًّاٌسج١ .yoluna devam eden ve ihtiyacı olan yolcudur ,(اثٓ
870

 

Memleketinden ayrılıp baĢka yere giden ve herhangi bir sebeple yolda iken fakir 

düĢen kimsedir. Bu gibi kimselere memleketlerine sağ selim ulaĢtıracak kadar, 

zekâttan pay verilebilir.
871

 Malı ile irtibatı kesilmiĢ yolcu, memleketinde zengin de 

olsa malı ile irtibatı kesildiği için fakirdir.
872

 ġayet bu kimseye borç verecek birisi 

                                                      
870

 Mukatil b. Süleyman, 2. Cilt, 54. sayfa 
871

 Taberi, 14cilt, 321. sayfa 
872

 KeĢĢaf, 2. Cilt, 270. sayfa 
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çıkarsa zekâttan bu kimse için verilmez.
873

 Bir memlekette zengin diğerinde muhtaç 

ise bulunduğu yere göre hüküm verilir.
874

 

ّهللا) ّسثٍم  Kelimesi ile Ġlgili Medenî sûrelerde GeçenÂyetlerin Nüzul(فً

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

195.Âyet:Ve Allah yolunda harcayın, kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin ve 

iyilik yapmaya azimle devam edin: unutmayın ki Allah iyilik yapanları sever. 

261.Âyet:Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi 

baĢak çıkan ve her baĢakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer: Allah 

dilediğine kat kat verir ve Allah her Ģeyi kuĢatan, her Ģeyi bilendir. 

262.Âyet:Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini baĢa kakıp 

muhtaç kiĢinin duygularını inciterek bu harcamalarının değerini düĢürmeyenler 

mükâfatlarını Rableri katında bulacaklar; onlar için artık ne korku vardır, ne de 

üzüntü. 

88/8 Enfal 

60.Âyet:O halde, onlara karĢı toplayabildiğiniz kadar kuvvet ve binek 

hayvanı hazır edin ki bununla hem Allah'ın, hem sizin düĢmanınız olan bu insanları, 

hem de sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği baĢkalarını yıldırıp caydırabilesiniz ve 

bilin ki, Allah yolunda her ne sarf ederseniz size bütünüyle ödenecek ve size haksızlık 

yapılmayacaktır. 

                                                      
873

 Ġbni Arabi, 4. Cilt, 339. sayfa 
874

 Kurtubi, 8. Cilt, 187. sayfa 
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72.Âyet: Öte yandan imana eriĢen, zulmün egemen olduğu diyardan göç 

eden, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba gösterip duran kimselere ve onlara 

kol kanat açıp, yardım edenlere gelince; iĢte bunlar sahiden birbirlerinin dostu ve 

hâmîleridir. Fakat inanmıĢ oldukları halde sizin beldenize göç etmemiĢ olan 

kimselere gelince; onların korunup gözetilmesinden hiçbir bakımdan siz sorumlu 

değilsiniz, tâ ki sizin yanınıza göç edecekleri vakte kadar. Yine de, dinsel baskılara 

karĢı sizden yardım isterlerse, onlara yardım elinizi uzatmaktır size düĢen; yeter ki 

bu yardım kendileriyle aranızda antlaĢma bulunan bir topluluğa karĢı olmasın; 

çünkü Allah yaptığınız her Ģeyi görmektedir. 

92/4 Nisa 

95.Âyet:Bir mazeretleri olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile Allah 

yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz: Allah, mallarıyla ve 

canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir 

mertebeye yüceltmiĢtir. Allah bütün müminlere nihai güzellik vaat etmiĢ olmasına 

rağmen, Allah yolunda üstün çaba gösterenleri, kendilerine büyük bir mükâfat vaat 

ederek mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıĢtır. 

94/57 Hadid 

10.Âyet:Göklerin ve yerin mirasının tek baĢına Allah'a ait olduğunu 

gördüğünüz halde neden Allah yolunda sınırsızca harcamazsınız? Ġçinizden Fetih'ten 

önce Allah yolunda harcayan ve savaĢanlar bundan kaçınanlar ile eĢit olmazlar: bu 

öncekilerin derecesi Fetih'ten sonra harcamaya ve savaĢmaya baĢlayanların 

derecesinin üstündedir, hâlbuki Allah kendi yolunda çaba sarf edecek herkese en 

güzeli vaat etmiĢtir. Ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
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95/47 Muhammed 

38.Âyet:Bakın, ey müminler, sizler Allah yolunda harcamayapmaya 

çağrılıyorsunuz: ama sizin aranızda bile cimrice davrananlar var! Ve kim Allah 

yolunda cimrice davranırsa, sadece kendisine karĢı cimrilik yapmıĢ olur: Çünkü 

Allah kendi-kendine yeterlidir, hâlbuki siz O'na muhtaçsınız ve Ģayet O'ndan yüz 

çevirirseniz, baĢka toplumları sizin yerinize geçirir ve onlar sizin gibi yapmazlar! 

106/49 Hucurat 

15.Âyet:ġunu bil ki, gerçek müminler, yalnızca, Allah'a ve Elçisi'ne iman 

edenler ve bu konuda bütün Ģüphelerden uzak duranlardır ve Allah yolunda bütün 

malları ve canları ile cihat edenlerdir: iĢte onlardır sözlerinde duranlar! 

109/61 Sâf 

11.Âyet:Allah'a ve Peygamberi'ne inanır ve Allah yolunda malınız ve 

canınızla gayret gösterirsiniz: bu sizin kendi iyiliğinizedir; keĢke bilseydiniz. 

113/9 Tevbe 

20.Âyet:Ama inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda 

mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimselere gelince, Allah katında en 

yüksek onur payesi onlarındır ve onlardır, sonunda kazanacak olan! 

34.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını, haksızcasına yiyip yutuyor ve onları Allah'ın yolundan 

alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüĢü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar 

var ya, iĢte onlara sonraki hayat için çok çetin azabı müjdele. 
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41.Âyet:Sizin için bu kolay da olsa zor da olsa, savaĢa çıkın ve mallarınızla, 

canlarınızla Allah yolunda yürekten çaba gösterin; çünkü eğer bilirseniz, bu sizin 

kendi iyiliğiniz içindir! 

60.Âyet:Allah için sunulan Ģeyler, yalnızca yoksul ve düĢkünler, bu konuyla 

ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir ve insanları 

boyunduruklarından kurtarmak için; ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar 

için; ve Allah uğruna giriĢilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmıĢ kimseler 

için: bu, Allah'tan uyulması zorunlu bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve 

hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. 

81.Âyet:Geride bırakılan bu münafık kimseler, Allah Elçisi'nin sefer için 

ayrılmasının ardından kendilerinin savaĢtan uzak kalmalarına sevindiler; çünkü 

Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaĢmak düĢüncesi bunların hoĢuna gitmiyor 

ve hatta birbirlerine “Bu sıcakta savaĢa çıkmayın!” diyorlardı. De ki: “Cehennem 

ateĢi çok daha sıcaktır!” Tabii, eğer bu gerçeği kavrayabilirlerse! 

1.2.4.5.d5- “S-E-L” ( سأل) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“S-E-L” (سأي) fiili üçüncü baptan gelip soru sormak, istemek, soruĢturmak 

anlamlarına gelir.
875

 

“Tesâele” )ًرسبئ), bir kısım insan diğer bir kısım insandan bir talepte bulundu 

anlamındadır.
876

 

                                                      
875

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-e-l” ( سأي) maddesi; 
876

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-e-l” ( سأي) maddesi 
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“Sâil” (ًسبئ) ism-i fâildir ve isteyen anlamındadır. Fakir kimseler, 

baĢkalarından ihtiyacından dolayı istediği için bu isimle isimlendirilir.
877

 Ġstemek ya 

mal cinsinden bir Ģeyi, ya da bilgi cinsinden bir Ģeyi taleple olur. Bilgi cinsinden 

olunca istemek, bazen farz bazen müstahap olur. Mal cinsinden bir Ģeyler istemek ise 

tasvip edilmemiĢtir. Hatta ihtiyaç duymadan istemiĢ ise kınanmıĢtır. Ġhtiyaç sahibi 

bazı kimseler dalaĢıp baĢkalarından dilendiği için bu isim yoksullara verilmiĢtir.
878

 

fakir ihtiyaç duyduğu bir Ģeyi istediği zaman bu isimle isimlendirilir.
879

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “Sâil” kelimesi yedi yerde geçmektedir. Bunlardan altı tanesi 

Mekkî sûrelerdedir. Bir tanesi ise Medenî sûrelerdedir.
880

 Dilenen
881

 ve soru sorup 

öğrenmek isteyen kiĢi
882

 anlamlarında kullanılmıĢtır. Fussilet Sûresi 10. âyette ise 

hem gıdaya ihtiyaç duyup talep eden hem de yerin ve göğün kaç günde yaratıldığını 

soran kiĢi anlamlarına gelmektedir.
883

 

“S-E-L” (سأل) Kelimesinin Medenî Sûrelerde Ġktisadi Anlmada Geçtiği 

Tek Âyet Olan Bakara 177. Ayetin Anlam ve Yorumu  

87/2 Bakara 

177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir;  ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

                                                      
877

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-e-l” maddesi; Lane, Edward William, , a.g.e, c. 3, s. 10 
878

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, a.g.e, c. 2, s. 182; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl 

Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 29, s. 157 
879

  Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 29, s. 157  
880

 87/2 Bakara 177 
881

 11/93Duha 10 
882

 53/12Yusuf 7 
883
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akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

malî yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

Yorumu: 

"Mesâkîn" (Yoksullar)a gelince, onlar da ihtiyaç sahibidirler. Sonra bunlar iki 

kısımdırlar. Bir kısmı, istemekten utananlardır ki, burada murat edilen onlardır. Bir 

kısmı da ister ve yüzsüzlük yaparak ısrar ederler.ayetteki “Sâilîn” ( ١ٓسبئٍ ) (dilenciler) 

sözü ile kastedilenler de bunlardır. Allah, "miskin" üzerindeki meskenet, onun 

halinden anlaĢılacağı için, bu iki kısmı ayrı ayrı ifade etmiĢtir. Çünkü dilenci, yoksul 

gibi değildir. Zira o, kendi fakirliğini ve ihtiyacını isteyerek belli eder.
884

 

1.2.4.6.d6- “R-G-B” ( ةلر ) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“R-g-b” ( تلس ) fiili tek bir asla sahiptir. Bir Ģeyi gözetlemek için ayakta 

durmaya delalet eder.
885

 Bekledi anlamın da da kullanılır.
886

 

“Teraggabe” ( تلّّرش ) ummak anlamındadır.
887
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“Erragîb” ( تل١اٌش ), Allah‟ın isimlerindendir. Koruyan, gözetleyen 

anlamındadır.
888

 O‟ndan hiçbir Ģeyin gizli kalmayacağı anlamına gelir.
889

 gözetim 

yerinden çıkarak kavmi koruyan bekçiye denir.
890

 

“Ragabe” ( جخلس ), asıl anlamı boynun son kısmıdır. Çoğulu “rigâb” 

( ةلبس )‟dır.
891

 AnlaĢmalı kölelere denir. Hürriyetlerine kavuĢmaları için zekâttan 

onlara bir miktar verilir.
892

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“R-g-b” ( تلس ) kökünden gelen kelimeler sözleĢmeli köle anlamında 

Kur‟an‟da 6 yerde tekil olarak “Ragabe” ( جخلس ), Ģeklinde iki yerde de çoğul olarak 

“rigâb” ( ةلبس ) Ģeklinde gelmektedir. Bunlardan yalnız bir tanesi Mekkî sûrelerde 

tekil olarak geçmektedir.
893

 Diğer 7 tanesi ise Medenî sûrelerdegeçmektedir. 

“R-G-B” ( ةلر ) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

177.Âyet:Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir;  ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, vahye 

ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- 

akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları 

kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı 

malî yükümlülüğünü ifa eden kiĢidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde 

                                                      
888

 Ġbn Manzur, a.g.e, “r-g-b” ( تلس )  maddesi 
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 Ġbn Manzur, a.g.e, “r-g-b” ( تلس ) maddesi; 
890
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sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: ĠĢte onlardır 

sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar. 

Yorumu: 

Allah, mükâteb köleleri en sonra zikretmiĢtir. Çünkü köleliği gidermek, o 

anda çok fazla önemli olan bir Ģey değildir.
894

 

92/4 Nisa 

92.Âyet:Hataen olmadıkça bir müminin baĢka bir mümini öldürmesine asla 

izin verilemez. Bir mümini hataen öldüren kiĢi, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ve maktulün akrabalarına diyet ödemekle yükümlüdür, meğer ki onlar 

bundan vazgeçmiĢ olsunlar. Maktulün, kendisi bir mümin olmasına rağmen, sizinle 

savaĢ halinde olan bir topluluğa mensup ise, diyet, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ile sınırlı olacaktır; ama o, sizin anlaĢma ile bağlı bulunduğunuz bir 

topluluğa mensup ise ödenecek bedel, mümin bir canı özgürlüğüne kavuĢturmanın 

yanında akrabalarına ödenecek bir diyeti de kapsayacaktır. Fakat yeterli imkanlara 

sahip olmayan, bunun yerine peĢ peĢe iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah tarafından 

emredilen bir karĢılıktır ve Allah gerçekten her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

105/58Mücadele 

3.Âyet:O halde, “Sen bana annem kadar haramsın!” diyerek hanımlarından 

ayrılanlara ve sonra söylediklerinden geri dönenlere gelince, onların keffâreti 

eĢlerin tekrar birbirlerine dokunmalarından önce bir köleyi özgürlüğüne 

kavuĢturmak olacaktır: size burada tavsiye edilen budur; çünkü Allah yaptığınız her 
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 37 
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Ģeyden tamamıyla haberdardır. 

112/5 Maide 

89.Âyet:Allah, düĢünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı 

sizi sorumlu tutmaz, ama bilerek ve isteyerek yaptığınız yeminlerden sorumlu 

tutacaktır. Böylece, yemininizi bozma karĢılığında, on yoksulu kendi ailenize 

yedirdiğinizin hemen hemen aynısı ile beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir 

insanı özgürlüğüne kavuĢturmanız gerekir; buna imkânı olmayan ise onun yerine üç 

gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin 

kefareti iĢte bu olacaktır. Öyleyse yeminlerinize sadık olun! Allah mesajlarını size 

böylece açıklar ki Ģükredici olasınız. 

Yorumu: 

Her bir fakire ½ sa‟ olmak üzere 10 fakiri doyurur veya giydirir veya köle 

azat eder, köle Hıristiyan, Yahudi, Mecusi veya sabii olabilir. Bunlara güç yetiremez 

ise üç gün oruç tutar.
895

 

113/9 Tevbe 

60.Âyet:Allah için sunulan Ģeyler, yalnızca yoksul ve düĢkünler, bu konuyla 

ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir ve insanları 

boyunduruklarından kurtarmak için ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar 

için ve Allah uğruna giriĢilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmıĢ kimseler için: 

bu, Allah'tan uyulması zorunlu bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve 

hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.  
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Yorumu: 

Âyette geçen “rigâb” ( ةلبس ) köleler, efendisiyle hürriyetine kavuĢma 

konusunda anlaĢma yapmıĢ kölelerdir.
896

 Kölelerin zekattan hisseleri, boyunlarının 

kölelikten kurtulması için ayrılır. Dolayısıyla o hisse onların kendilerine verilmez ve 

onlar o hissede istedikleri gibi tasarrufta bulunamazlar. Aksine bu hisse, onlar için 

ödenmek suretiyle, kölelikten kurtulmaları için harcanır.
897

 

1.2.4.7.d7- “V-S-Y” ( ًوص) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“V-s-y” (ٟٚط) fiili ikinci baptan gelir, bitiĢti, birleĢti, ulaĢtı anlamlarında 

kullanılır.
898

 

B u kökten gelen“Evsâ” )ٝط ْٚ ٝ( ”ve “vessâ )أَ  fiilleri ise birinin )ٚطَّ

sorumluluğuna bırakmak, vasiyet etmek
899

, görevlendirmek, bir kimseyi vasi 

kılmak,
900

 tavsiyede bulunmak, salık vermek
901

 anlamlarında kullanılırlar. Bu fiiller 

Allah için kullanıldığında emir ifade eder ve farzdır.
902

 

“Tevâsâ” )ٝرَٛاَط( fiili ise bazısı bazısına tavsiyede bulundu, vasi kıldı 

anlamlarında kullanılır.
903

 

“Elvesâtü” ُّطبح َٛ ّ)اٌ ), “elvisâyetü” )ُِٛطب٠َخ ّاٌ (,“elvasiyyetü” )ُِط١َّخ َٛ  hepsi ,)اٌ

vasiyet edilen Ģey için isim olarak kullanılır. Vasiyet ettiğin Ģey ölen kimsenin 
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emrine bağlandığı için bu isimle isimlendirilmiĢtir.
904

 “Elvasiyyetü” )ُِط١َّخ َٛ  bir )اٌ

baĢkasına yapacağı iĢi bir öğüde bağlı olarak sunmaktır.
905

 

“Elvasiyyü” ) ُّٟ ِط َٛ  zıd anlamda kullanılan kelimelerdendir. Hem vasiyet )اٌ

eden hem de vasiyet edilene delalet eder. Çoğulu “evsiyâ” )اٚط١بء( dir.
906

 

“Mûsâ” )َُِٝٛط ( kendisine vaiyet edilen kimse için söylenir. “Mûsî” )ُِِٟٛط ( 

vasiyet eden kimseye denir.
907

 

Terim Anlamı  

Vasiyet: Bir malı veya menfaati ölümden sonraya izafetle bir Ģahsa, veya bir 

hayır cihetine karĢılıksız temlik etmektir. 

Vasi: Bir kimsenin mallarında veya çocuklarının iĢlerinde tasarruf etmek 

üzere tayin edilen kimsedir. Kendisine «musa ileyh» denildiği gibi haiz olduğu sıfata 

da «vesayet» denilir. 

Müsi; Bir malı veya menfaati vefatından sonraya izafetle bir Ģahsa veya bir 

hayır cihetine karĢılıksız tahsis ve temlik eden kimsedir. 

Musa leh; Kendisine vasiyet olunan Ģahıs veya bir hayır cihetidir. 

Musa bih; Kendisiyle vasiyet olunan, yani ölümden sonraya izafetle 

karĢılıksız temlik edilen mal veya menfaattir. 
908

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“V-s-y” (ٟٚط) fiilinden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da farklı anlamlarda 

kullanılmıĢtır. Allah‟tan bir emir anlamında,
909

 bazılarının bazılarına tavsiyede 
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bulunma anlamında
910

 baĢkasına yapacağı bir Ģeyi öğüt olarak sunma anlamında,
911

 

vasiyet anlamlarında kullanılmıĢtır.
912

 Biz bu çalıĢmamızda, iktisadî alana iliĢkin 

olması nedeniyle “mal vasiyeti” anlamında kullanımları inceleyeceğiz. Bu anlamda 

bu kelime Kur‟an‟da 9 yerde geçmektedir. Bunların hepsi Medenî sûrelerdedir. 

“V-S-Y” (ًوص) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

180.Âyet:Herhangi birinize ölüm yaklaĢtığında, eğer arkasında yeterli bir 

servet bırakıyorsa, ebeveynine ve diğer yakın akrabalarına uygun Ģekilde vasiyette 

bulunmak size farz kılındı. Bu, Allah'a karĢı sorumluluk bilinci duyanlar için bir 

yükümlülüktür. 

Yorumu: 

Vasiyet ölenin malının 1/3 ile sınırlıdır. Diğer kalanı ise mirasçılarındır. Borç 

ise hem vasiyet hem de mirastan önce gelir. Borç ödeninceye kadar ne vasiyet ne de 

miras dikkate alınmaz
913

. Mirasçı için vasiyet yoktur.
914

 

Taberi bu âyeti Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: "Ey iman edenler, sizden birinize 

ölüm gelip çattığı zaman Ģayet o kimse geride mal bırakacak durumda ise onun, anne 

ve babasına ve kendisine mirasçı olmayan akrabalarına, dinen tayin edilmiĢ olan üçte 

bir sınırını aĢmamak üzere vasiyet etmesi farz kılınmıĢtır. Bu, Allah'tan korkan 

müminler üzerine bir haktır." 
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Görüldüğü gibi Taberi, anneye babaya ve mirasçı olmayan akrabalara 

vasiyette bulunmanın farz olduğu ve vasiyet edilecek malın miktarının da terekenin 

üçte birini aĢmaması gerektiği kanaatindedir.
915

 

Allah‟ın mirasçılar için mirası farz kılması vasiyeti neshetmez, ikisi bir arada 

olabilir. Diğer mirasçılar müsaade etmiĢ ise mirasçıya vasiyet etmek caiz 

görülmüĢtür. Miras ve vasiyetin aynı Ģahısta birleĢmesi dahi mümkündür.
916

 

182.Âyet:Ama her kim, vasiyet edenin bir hata yaptığından veya bilerek bir 

kusur iĢlediğinden endiĢe eder ve bunun üzerine mirasçılar arasında bir uzlaĢma 

sağlarsa bu nedenle kendisine bir günah terettüp etmez. Doğrusu Allah çok 

affedicidir, rahmet kaynağıdır.  

Yorumu: 

Önceleri kiĢi malından istediği miktarı istediği kimseye bu kimse ister mirasçı 

olsun ister olmasın vasiyet edebiliyordu. Miras ayeti bunu kaldırdı. Dolayısıyla 

mirasçı kimse için vasiyet yoktur. Vasiyet ise malın 1/3‟nü aĢamaz.
917

 Kim haktan 

sapmaktan veya günaha düĢmekten korkarsa vasiyet edilenlerin aralarını hukukun 

emrettiği Ģekilde düzeltsin. Böyle yapan kimseye bir günah yoktur. çünkü bu insanın 

yaptığı değiĢiklik yanlıĢtan doğruya doğru bir değiĢikliktir. Önce batıl ile değiĢtireni 

sonra hak ile değiĢtirenin andı. Bunu her iki değiĢikliğin aynı olmadığını hak ile 

değiĢtirenin günahkâr olamadığını bildirmek için yaptı.
918

 

240.Âyet:Eğer içinizden biri ölür ve arkasında kadınlar bırakırsa, dul 

eĢlerine, ölmüĢ kocalarının evini terk etmeksizin bir yıllık geçimlerini vasiyet 
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  et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 388 
916

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 205 
917

 Ferra, a.g.e, c. 1, s. 99 
918

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 250 



260 

 

etsinler. Ama eğer kendi arzularıyla ayrılırlarsa kendileri hakkındaki meĢru 

tasarruflarından dolayı onlara bir günah yoktur. Ve Allah kudret ve hikmet sahibidir.  

Yorumu: 

Bu ayet miras ayetinden önce indi. Hükmü kalkmıĢtır. Hanıma vasiyeti bir 

yıllık eĢya ile sınırlıyor. Bu nafakası, giyinmesi ve barınmasıdır. Kocanın ehli, 

hanımı çıkaramaz hanım ise kendisi çıkıp çıkmamakta serbesttir.
919

 Vasiyet bir yıllık 

eĢyadır. Oturum ise nesh olunmuĢtur. Ġddetleri ise 4 ay 10 gündür.
920

 

 Ġddet süresi ile bu bir yıl nesh olundu. Miras ayetiyle de nafaka nesh olundu. 

Barınma yani oturum konusunda ihtilaf vardır. Ebu Hanife ve arkadaĢlarına göre 

onların oturum hakları yoktur.
921

 

92/4 Nisa 

11.Âyet:Çocukların varisliği konusunda Allah size Ģunu emreder: Erkek, iki 

kadının hissesine eĢit bir miktar alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, 

ebeveynlerinin geride bıraktıklarının üçte-ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, 

onun yarısını alacaktır. Ölenin anne-babasına gelince, geride bir çocuk bırakması 

durumunda, her biri terekenin altıda-birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamıĢsa 

ve anne-babası onun tek]mirasçısı ise, annesi üçte-birini alacaktır; eğer ölenin erkek 

ve kız kardeĢleri varsa, o zaman annesine, yapmıĢ olduğu herhangi bir vasiyeti veya 

ödemek zorunda olduğu borcu düĢüldükten sonra terekenin altıda-biri verilecektir. 

Anne-babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve 

imkânlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan gelen emirler. iĢte bu 

nedenledir. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir.  
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Yorumu: 

 Ölmekte olan kimsenin çoluk çocuğunun durumuna kendi çoluk çocuğunun 

düĢmesi gibi dikkat etsin. Onların baĢına gelecek felaketin kendi çocuklarının baĢına 

geliyormuĢ gibi dikkatli olsun. Böylece ölmekte olan kiĢiye onu günaha sokacak 

Ģeyde ısrar etmesin, emretmesin.
922

 

Miras borç ve vasiyetten sonradır.
923

 Hz. Peygamberin arkadaĢları vasiyetin 

1/3‟e ulaĢmamasını tercih ederlerdi. Mirasçılara zarar vermeden yani 1/3‟ü aĢmadan 

vasiyet etmek gerekir.
924

 

12.Âyet:Çocukları olmayan kadınlarınızın terekelerinin yarısı sizin olacaktır; 

ama bir çocuk bıraktılarsa, yapmıĢ oldukları vasiyet veya ödemek zorunda oldukları 

borçları düĢüldükten sonra terekelerinin dörtte-birini alacaksınız. Eğer çocuğunuz 

yoksa dul zevceleriniz, terekenizin dörtte-birini alacaktır; ama eğer geride 

çocuğunuz varsa, yapmıĢ olduğunuz vasiyet veya ödemek zorunda olduğunuz]borçlar 

düĢüldükten sonra terekenizin sekizde-birine sahip olacaklardır. Eğer kadın veya 

erkek, birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse, ama bir erkek veya kız kardeĢi 

varsa, bunların her birine altıda-bir düĢer; ama ikiden fazla kiĢi varsa, o zaman, 

yapılmıĢ olan vasiyetler veya ödenmekle yükümlü olunan borçlar düĢüldükten sonra 

kalan mirasın üçte-birini alacaklardır. Bu her iki durumda da mirasçılar bir zarara 

uğratılmamalıdır. Bu, Allah'ın bir emridir ve Allah, her Ģeyi bilendir, halimdir. 

                                                      
922

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 217 
923

 el-Cassas, a.g.e, c. 3, s. 28 
924

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 517 
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Yorumu : 

“Ğayra mudârrin” zarara uğratmaksızın: 

1- 1/3‟den fazla vasiyet ederek, 

2- Mirasçıya vasiyet ederek,  

3- Uygun olmayan bir durumda aslı olmayan bir borç ikrarında bulunmak v.b 

gibi.
925

 

112/5 Maide 

106.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ölüm size yaklaĢtığında ve vasiyette 

bulunmak üzereyken yapacaklarınız için Ģahitler bulundurun. Kendi aranızdan iki 

dürüst kiĢi yahut eğer evinizden uzakta, seyahatte iken ölüm iĢaretleri baĢ 

göstermiĢse namazdan sonra, misafir olduğunuz topluluktan iki kiĢiyi alıkoyun ve 

eğer içinize bir Ģüphe düĢerse her birini Allah'a Ģöyle yemin ettirin. “Bu sözümüzü, 

yakın bir akrabanın hatırı için olsa da hiçbir bedel karĢılığında satmayacağız ve 

Allah'ın huzurunda Ģahit olduğumuz hiçbir Ģeyi gizlemeyeceğiz, yoksa günahkârlar 

arasına gireriz”. 

Yorumu: 

Vasiyetin zorunlu iĢlerden ve vacip olduğuna bu ayet delalet eder. Onu 

küçümsemek ve basite almak doğru olmaz.
926

 

                                                      
925

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 220 
926

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 719 
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1.2.4.8.d8- “F-D-Y” (فذي) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“F-d-y” (ٞفذ) asıl iki anlama sahiptir: 

1- Bir Ģeyi, diğer bir Ģeyi korumak amacıyla o Ģeyin yerine koymaktır. 

2- Yiyecek türü olan bir Ģeydir.
927

 

“F-d-y” (ٞفذ) fiili ikinci baptan gelir.
928

  Kendisiyle veya kendi yerine bir 

bedel vererek korudu,
929

 bir Ģeyler harcayarak baĢkasını sıkıntıdan kurtardı,
930

 feda 

etti, kurban etti
931

 anlamlarında kullanılır. 

“Ġftedâ” ّْزََذٜ(اف ) kiĢi kendisi için fidye verdi,
932

 kendini birisi için feda etti, feda 

etti,
933

 anlamlarında kullanılır. Kadının kocasına bir miktar mal ödeyerek kocasının 

nikâhından ayrılmasında da bu fiil kullanılır.
934

 

“Tefâdâ”ّ  bir kiĢi bir Ģeyler ödeyerek diğerini korudu, insanların )رَفبَدٜ(

bazılarının bazılarını koruması,
935

 bazısının bazısı için feda olması,
936

 sakındı, 

uyanık oldu,
937

 anlamlarında kullanılır. 

“Fidyetün” )فِْذ٠َخ(, bu kelime kötülüğü kaldırmak için bir Ģeyi diğer bir Ģeyin 

yerine koymak anlamındadır, çoğulu “fiden”  )ٜفًِذ( ve “fidyâtun”ّ ّفِذ٠بد( ( 

                                                      
927

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, c. 4, s. 483 
928

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 39, s. 220 
929

 Makayis, 4. Cilt, 483. sayfa 
930

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, c. 1, s. 374  
931

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 650 
932

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, c. 1, s. 374 
933

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 650 
934

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 39, s. 220 
935

 Ġbn Manzur, a.g.e, “f-d-y” (ٞفذ) maddesi 
936

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 39, s. 220 
937

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 650 
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Ģekillerindedir.
938

 KiĢinin kusurlu olduğu ibadette kendini kurtarması için yemin 

kefareti, oruç kefareti gibi malından yapmıĢ olduğu harcamaya denir.
939

 

Terim Anlamı  

Fidye: Esaretten kurtulmak için ödenen bedele veya edası sırasında bir takım 

kusurların iĢlenmesi halinde ödenen dinî-mali yükümlülüğü ifade eder.
940

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“F-d-y” (ٞفذ)fiilinden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 11 yerde geçmektedir. 

Bunlardan 2 tanesi Mekkî sûrelerde, diğer 9 tanesi Medenî sûrelerde  geçmektedir. 

Bu kelimeler bazı yerlerde terim anlamıyla,
941

 bazı yerlerde lügat
942

 anlamıyla 

kullanılmıĢtır. Fakat iktisadî bağlamda 4 yerde geçmektedir. Bunların hepsi de 

Medenî ayetler içindedir. 

“F-D-Y” (فذي) Kelimesi ile Ġlgili Medenî SûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

184.Âyet:Oruç sayılı günlerdedir. Ancak sizden kim, hasta veya seyahatte 

olursa diğer zamanlarda aynı gün sayısı kadar oruç tutmalıdır ve bu gibi hallerde 

gücü yetenlere bir muhtacı doyurarak fidye vermek, bir yükümlülüktür. Her kim, 

yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa kendisine iyilik yapmıĢ olur; 

zira oruç tutmak kendinize iyilik yapmaktır, keĢke bunu bilseydiniz. 

                                                      
938

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 39, s. 220 
939

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  c. 1, s. 374  
940

 Karagöz, Ġsmail, a.g.e, s. 187 
941

 87/2 Bakara 184,196 
942

 94/57 Hadid 15 



265 

 

Yorumu: 

Bir Ģey için fidye olan Ģey onun bedeli veya ondan bedeldir. O Ģeyin 

cinsinden olmayıp o Ģeye denktir. Ona dönüĢü ceza olması boyutuyladır. YaratılıĢta 

ve Ģekilde benzemesi dolayısıyla değildir.
943

 

“Fidyetün” )فِْذ٠َخ(, kelimesi fidye verilen ve kendisinin yerine fidye alınan 

Ģeyleri gerektirir. Bu âyette fidye olarak verilen Ģey yemek, yerine fidye alınan Ģey 

ise oruçtur.
944

 

196.Âyet:Haccı ve Umreyi Allah için ifa edin; fakat yapmaktan alıkonursanız 

gücünüzün yeteceği bir kurban kesin ve kurban kesilinceye kadar baĢlarınızı tıraĢ 

etmeyin; ama içinizden hasta olan yahut baĢında rahatsızlık olan kimse, oruç tutarak 

veya sadaka vererek veya baĢka türlü bir ibadet ile vaktinden önce tıraĢ olma özrünü 

karĢılayacak bir Ģey yapmalıdır. Sağlıklı ve emniyette olduğunuzda, hac vaktinden 

önce umre yapan, gücünün elverdiği türden bir kurban kessin; ama kurbana gücü 

yetmeyen, hac sırasında üç gün ve döndükten sonra yedi gün, yani tam on gün oruç 

tutsun. Bütün bunlar, Mescid-i Harâm civarında yaĢamayanlar içindir. Allah'a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah karĢılık vermede Ģiddetlidir.  

Yorumu: 

“Fidyetün”)فِْذ٠َخ(, Ģu üç Ģeyden birisidir: 

1- Altı miskini doyurma, 

2- Oruç tutma, 

3- Kurban kesmedir.
945

 

                                                      
943

 et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 35 
944

 et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 439 
945

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 104 



266 

 

Oruç olursa 10 gün, 6 miskini doyurmak her bir miskine ½ sa‟ buğday 

vermek, Kurban olursa bir keçi veya koyun kurban etmek Ģeklinde olur.
946

 

229.Âyet:Bir boĢama iki defa geri alınabilir ki bu durumda evlilik ya iyilikle 

devam eder veya güzel bir Ģekilde sona erdirilir. Ve kadınlarınıza verdiklerinizden 

herhangi bir Ģeyi geri almanız, her iki tarafın da Allah'ın koyduğu sınırları 

koruyamamaktan korkmaları hali dıĢında, sizin için helal değildir. O halde, ikisinin 

de Allah'ın koyduğu sınırları koruyamayacaklarından korkuyorsanız, kadının 

serbestliğe kavuĢması için kocasına bazı Ģeyler bırakmasında her iki taraf için de bir 

günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır; onları ihlal etmeyiniz: Zira kim 

Allah'ın koyduğu sınırları ihlal ederse, iĢte onlar zalimlerdir! 

Yorumu: 

Kays b. ġems ve eĢi Ümmü Habîbe hakkında indi. Kocası ona mehir için bir 

bahçe vermiĢti. Kadın bahçeyi geri verdi ve ondan ayrıldı.
947

 

92/4 Nisa 

92.Âyet:Hataen olmadıkça bir müminin baĢka bir mümini öldürmesine asla 

izin verilemez. Bir mümini hataen öldüren kiĢi, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ve maktulün akrabalarına diyet ödemekle yükümlüdür, meğerki onlar 

bundan vazgeçmiĢ olsunlar. Maktulün, kendisi bir mümin olmasına rağmen, sizinle 

savaĢ halinde olan bir topluluğa mensup ise, diyet, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ile sınırlı olacaktır; ama o, sizin anlaĢma ile bağlı bulunduğunuz bir 

topluluğa mensup ise ödenecek bedel, mümin bir canı özgürlüğüne kavuĢturmanın 

yanında akrabalarına ödenecek bir diyeti de kapsayacaktır. Fakat yeterli imkânlara 

                                                      
946

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 268 
947

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 121 
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sahip olmayan, bunun yerine peĢ peĢe iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah tarafından 

emredilen bir karĢılıktır ve Allah gerçekten her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Mikyas b. Dababe kardeĢini öldürülmüĢ olarak buldu. Hz. Peygambere 

giderek durumu izah etti. Hz. Peygamber Mikyas ile birlikte bir adamı ensara 

gönderdi ve onlara Ģu sözü söyledi: Biliyorsanız Mikyas‟a kardeĢinin katilini teslim 

edin, bilmiyorsanız diyet ödeyiniz. Onlar da Mikyas‟a 100 deve  ödediler.
948

 

1.2.4.9.d9- “K-R-Z” (لرض) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“K-R-Z” (لشع) fiili kesme anlamına delalet eder, bu anlamdan diğer 

anlamları türemiĢtir. Sülasisi ikinci baptan gelir.
949

 Kopardı, kesti, yolu ortaladı, 

öldü, geçti,
950

 kemirdi ucundan aĢındırdı
951

, bir Ģeyden vazgeçip diğerine yöneldi,
952

 

karĢılık verdi, mükâfatlandırdı
953

 anlamlarında kullanılır. 

“Ġstekraza”ّ)ّاْسزَْمشَع( borç istedi anlamındadır.
954

 

“Kâraza” ( سعبل )malının mudarebe olarak verdi, Ģiir söyledi, bağı koptu yani 

öldü, sağa sola döndü anlamlarında kullanılır.
955

 

“Karraza” ( علشّّ ) övdü veya yerdi anlamlarına gelir.
956

 

“Ekraze”)الشع( fiili, borç verdi, öne geçirdi, ödünç verdi anlamlarına gelir.
957

 

                                                      
948

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 249 
949

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”k-r-z” (لشع) maddesi; Zebidi, 

Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 19, s. 14 
950

 el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, c. 8, s. 5454 
951

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 700 
952

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-r-z” (لشع) maddesi 
953

 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e, c. 1, s. 81 
954

 Cevheri, Ġsmail b. Hammad, a.g.e, c. 1, s. 1101 
955

 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e, c. 1, s. 81 
956

 Cevheri, Ġsmail b. Hammad, a.g.e, c. 1, s. 1101 
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 “Ġkteraza” (الزشع) borç aldı anlamında kullanılır.
958

 

“Karz” (لَشع) veya “kırz” (لِشع) kiĢinin kendisine geri ödemesi Ģartıyla 

malından baĢkasına verdiği Ģeye denir. Sanki o, malından kestiği bir Ģey gibidir.
959

 

KarĢılığında mükâfat beklenen sadaka ve güzel bir iĢe de “karz” denir.
960

 

Çoğulu “kuruz” (لشٚع) dür. Bugün borç, kredi anlamlarında kullanılmaktadır.
961

 

 “Karzan hasenen”)ّدسٕب  sadaka manasınadır. “Hasenen” olarak )لشػب

sıfatlandırılması, karĢılığının mutlak verilecek olup aralarında dostluğun 

kaybolmayacağına iĢaret içindir. Diğer bir görüĢe göre borç sadakadan daha faziletli 

olduğu için bu Ģekilde ifade edilmiĢtir.
962

 

“Mukâraza” (ِمبسػخ), mudârebe anlamındadır. KiĢinin malının bir kısmını, 

kârda ortak olmak Ģartıyla ticaret yapması içi bir baĢkasına vermesidir.
963

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “k-r-z” fiilinden türemiĢ kelimeler onüç yerde geçmektedir. 

Bunlardan üç tanesi Mekkî sûrelerde diğerleri Medenî sûrelerdedir. Kehf Sûresi hariç 

diğer bütün sûrelerde Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine harcama yapma, borç 

verme,
964

 anlamında kullanılmıĢtır. Kehf Sûresinde ise geçmek
965

 anlamındadır. 

                                                                                                                                                      
957

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, a.g.e, c. 3, s. 301 
958

 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e, c. 1, s. 81 
959

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”k-r-z” (لشع)  maddesi 
960

 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 13, s. 339 
961

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 700 
962

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, a.g.e, c. 3, s. 301 
963

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 19, s. 14 
964

 3/73Müzzemmil  20 
965

 69/18Kehf 17 
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Terim Anlamı 

Ġslam Hukuku Biliminde bir ıstılah olan “karz”: Daha sonra geri almak üzere 

verilen misli maldır. Diğer bir ifade ile “karz”, misli bir malın bir baĢkasına o malın 

mislini geri vermesi Ģartıyla vermesini konu edinen bir akittir.
966

 

“K-R-Z” (لرض) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

245.Âyet:Allah'ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O'na 

verecek olan kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla geri verir ve hepiniz sonunda 

O'na döndürüleceksiniz. 

Yorumu: 

Âyette geçen “karz” (لَشع), bir kiĢinin malından bir kısmını bir baĢkasına 

geri ödemek Ģartıyla onu sahip kılacak Ģekilde vermesidir.
967

 “Karz” (لَشع)‟ın lügat 

anlamı parça demektir. Kim malından bir parçasının Allah için koparırsa Allah onun 

ödülünü kat kat artırır.
968

 

“Karz” (لَشع)‟, “hasenen” )دسٕب( güzel, olarak nitelendirildi. "Karz"ın güzel 

olmasının birkaç izahı bulunmaktadır: 

a) Allah bununla, kendisine haram karıĢmamıĢ, helâl ve halis malı, infakı 

kastetmiĢtir. Çünkü Ģüphe ile beraber karıĢıklık ortaya çıkar; karıĢıklıkla beraberde, 

çoğu zaman yapılan fiiller çirkin olur. 

b)Bu infakın peĢinden baĢa kakma ve eziyetin gelmemesidir. 

                                                      
966

 Zuhayli, Vehbe, a,g,e, c. 6, s. 10  
967

 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s.  282 
968

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 306 



270 

 

c)Bu infakın, Allah'a yakınlaĢma niyetiyle yapılmıĢ olmasıdır. Çünkü riya ve 

gösteriĢ için yapılan infak, sevaba müstahak olamaz.
969

 

94/57 Hadid 

11.Âyet: Allah'a güzel, bereketli bir borç verip onu kat kat fazlasıyla geri 

alacak olan kimdir? Böyle yapanlar değerli ve anlamlı bir mükâfat görecekler. 

Yorumu: 

Müfessirlerden Razi borcun güzel bir borç olabilmesi için bazı özellikleri 

taĢıması gerektiğini bildirmiĢtir. Bu özellikler: 

a. Bunun helal maldan olması, 

b. Bu karzın, insanın sahip olduğu malların en iyi tarafından olması ve 

insanın, infak olarak kötü malını vermemesi, 

c. Sevdiği ve ona muhtaç olduğu halde, sırf âhiret hayatını elde etmek 

maksadıyla, insanın o sevdiği Ģeyi tasadduk etmesi, vermesi, 

d. Sadakayı, onu almaya en layık ve en muhtaç olana vermesi, 

e. Mümkün olduğunca, sadakayı gizlice vermesi ve gizli tutması, 

f. Sadakanın peĢi sıra, baĢa kakmaya ve eziyete yeltenmemesi.  

g. Sadaka vermek ile sadece Allah'ın rızasını gözetip, riyaya düĢmemesi, 

h. Çok da olsa, verdiği Ģeyi önemsiz görmesi, 

i. Verdiği sadakanın, ona göre mallarının en sevimlilerinden olması, 

j. Kendini aziz (üstün), fakiri zelil (aĢağı) görmemesidir.
970
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 143 
970

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 193 
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18.Âyet:Hakikati tasdik eden kadınlara ve erkeklere ve böylece Allah'a güzel 

bir borç verenlere gelince, onlara kat kat fazlası geri ödenecek ve öteki dünyada 

değerli bir mükâfat kazanacaklar. 

108/64 Teğabun 

17.Âyet:Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, O bunu fazlasıyla size geri 

ödeyecek ve günahlarınızı bağıĢlayacaktır: çünkü Allah, Ģükrün karĢılığını her 

zaman verendir, halimdir. 

112/5Maide 

12.Âyet:Ve gerçek Ģu ki, liderlerinden onikisini casus olarak Kenan'a 

gönderdiğimiz zaman, Allah Ġsrailoğulları'ndan benzer bir kesin taahhüt almıĢtı. Ve 

Allah demiĢti: “Bilin ki sizinle beraber olacağım! Eğer namazlarınızda dikkatli ve 

daim olur ve karĢılıksız yardımda bulunursanız; Benim Peygamberlerime inanır ve 

onlara yardım ederseniz ve Allah'a büyük bir borç verirseniz kötü fiillerinizi mutlaka 

silerim ve sizi içinden ırmakların aktığı has bahçelere koyarım. Ama bundan sonra 

içinizden kim, hakikati inkâr ederse, doğru yoldan kesinlikle sapmıĢ olacaktır!” 

1.2.4.10.d10- “F-K-R” ( فمر) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“F-k-r” (فمش) aslı bir Ģeydeki ayrılmaya, patlamaya ve yarılmaya delalet eder. 

Bu ayrılma, çatlama veya patlama bir organda veya baĢka bir Ģeyde olabilir.
971

 

BeĢinci baptan geldiğinde fakir oldu, mala ihtiyaç duydu anlamlarına gelir.
972

 Birinci 

ve ikinci baptan gelir, ikinci baptan geldiğinde kazmak, delmek anlamlarında 

                                                      
971

 Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, a.g.e, ”f-k-r” (فمش)  maddesi 
972

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 340 
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kullanılır.
973

 Birinci baptan geldiğinde hem bu anlama hem de fakir olmak, 

fakirleĢmek, yoksullaĢmak anlamlarına delalet eder.
974

 

“Efkara”ّ  fakir kıldı, yoksullaĢtırdı, deveyi binmesi için bir baĢkasına )افمش(

ödünç verdi,
975

 muhtaç kıldı anlamlarında kullanılır.
976

 

“Ġftekara”ّ)افزمش( genele bu kalıptan kullanılır, sülasisi fazla kullanılmaz, fakir 

oldu, muhtaç oldu anlamlarına gelir.
977

 

“Elfakru”ّ  ,zenginliğin zıddıdır, ihtiyaç ,)اٌفمش(
978

 talep, zorunlu ihtiyaç, 

Ģiddetli ihtiyaç durumları için bu isim verilir.
979

 

“Elfakîru” )اٌفم١ش(, bel kemiğinin kırılmasıdır. “Elfakâru” )اٌفمبس( bel kemiğine 

verilen isimdir, omurga kemiklerinin arasında ara, yarık olduğu için bu ismi aldı. 

Ġhtiyacı bel kemiğinin kıracak kadar ağır olduğu için ihtiyaç içinde olan kimseye 

de“elfakîru” )اٌفم١ش( ismini vermiĢlerdir.
980

 Bu kelime dört Ģekilde kullanılır: 

1- Zaruri ihtiyacın olmasıdır. Bu, bütün yaratılmıĢlar için söz konusudur.
981

 

2- Yiyeceğin bulunmaması durumudur.
982

 

3- Nefsin, kalbin fakirlik durumudur. 

4- KiĢinin kendisini Allah‟a muhtaç hissetmesi durumudur.
983

 

Fakir, kendisiyle ayakta kalabileceği bir Ģeyleri olan kimsedir. Miskîn ise bu 

Ģeylere de sahip değildir. “Fakir evine oturur, istemez, miskîn ise ister”
984

diyenler 

                                                      
973

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 340 
974

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 669 
975

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 151 
976

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 669 
977

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 340 
978

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”f-k-r” (فمش)  maddesi 
979

 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e, c. 1, s. 588 
980

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”f-k-r” (فمش)  maddesi 
981

 43/35 Fatır 15 
982

 87/2 Bakara 273 
983

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e . s. 383  
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olduğu gibi “miskîn istemez verilir, bir lokmaya dahi ihtiyacı vardır, reddetmez.”
985

 

Diyenler de vardır. Bazıları da miskînin durumunun fakirden daha iyi olduğunu 

söylemiĢlerdir. 
986

Her ikisinin de ortak olan özellikleri ihtiyaç sahibi olmalarıdır. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“F-k-r” (فمش) kökünden gelen kelimeler Kur‟an‟da genel zaruri ihtiyaç,
987

 

günlük ihtiyaçlardan yoksun olma
988

 ve kiĢinin Allah‟a olan ihtiyacı
989

 anlamlarında 

kullanılmıĢtır.
990

 Bu kökten gelen kelimeler Kur‟an‟da 13 yerde geçmektedir. 

Bunlardan 11 tanesi Medenî sûrelerde  2 tanesi ise Mekkî sûrelerde geçmektedir. 

“F-K-R” (فمر) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2Bakara 

268.Âyet:ġeytan sizi fakirlik ihtimali ile korkutur ve cimriliği telkin eder. 

Oysa Allah, size bağıĢlamasını ve lütfünü vaat eder: Allah kudret ve egemenlikte 

sınırsızdır, her Ģeyi bilendir. 

Yorumu: 

“FahĢê”(ّ ّ  olarak )فبدشب(”cimriliktir. Araplar cimri kimseyi “fâhiĢenفذشبء(

isimlendirirler. Bu âyette cimrilik ve cimri olanlar zemmedildi.
991

 

“Fazlen” )فؼال( harcanan Ģeyden daha üstün olanı veya ahiretteki ödül.
992

 

                                                                                                                                                      
984

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 13, s. 340 
985

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, c, 5, s. 2137 
986

 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 10, s. 64 
987

 43/35 Fatır 15 
988

 87/2 Bakara 273 
989

 47/28 Kasas 24 
990

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 383  
991

 el-Cassas, a.g.e, c. 2, s. 177 
992

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 343 
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ġeytan iki Ģey vaat ediyor: 

1- Fakir kalma korkusu, 

2- FuhĢu emrediyor. 

Allah ise iki Ģey vaat ediyor: 

1- BağıĢlamayı 

2-  Rızıkta fazlalığı
993

 

271.Âyet:Yardımları açıktan yapmanız güzeldir; ama muhtaca gizlice 

vermeniz sizin için daha hayırlı olur ve günahlarınızın bir kısmını bağıĢlatır. Allah 

yaptığınız her Ģeyden haberdardır. 

Yorumu: 

Bu ayet, bütün sadakaların ihtiyaç sahipleri için harcanmalarına iĢaret eder. 

Sadaka ancak fakirlikle elde edilir, baĢka bir Ģeyle değil. Tevbe suresi 60. adı gecen 

“çalıĢanlar” ve “kalpleri ısındırılmak istenenler"e sadakanın verilmesinin nedeni ise 

birincisine çalıĢmasına karĢılık ikincisi ise Müslümanlardan eziyeti defetmek ve 

imana meyletmelerini sağlamak içindir.
994

 

273.Âyet:Ve Allah yoluna kendilerini tamamen adamıĢ oldukları için 

yeryüzünde rızık aramak niyetiyle gezip dolaĢamayan muhtaçlara yardım edin. 

Onların durumunun farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü istemekten 

çekinirler; ancak sen onları bazı özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız bir 

Ģekilde istemekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini 

bilir. 

                                                      
993

 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s. 571 
994

 el-Cassas, a.g.e, c. 2, s. 178 
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Yorumu: 

Müslümanların fakirlerine verilen sadakaların daha üstün olduğu konusunda 

alimler arasında farklı düĢünen yoktur.
995

 

Burada adı geçen fakirlerin beĢ vasfı vardır. Bunlar: 

1- Kendilerini Allah yoluna vakfetmiĢ olmaları, 

2- Ticaret için gezip dolaĢamaz olmaları, 

3- Muhtaçlıklarını bilmeyenler onları zengin görmeleri, 

4- Ġçlerinin yüzlerinden okunur olması, 

5-  Israrla Ġstemez olmalarıdır.
996

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

181.Âyet:“Allah fakirdir, ama biz zenginiz!” diyenlerin sözlerini Allah 

duymuĢtur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere 

öldürdüklerini kaydedeceğiz ve Hesap Günü onlara diyeceğiz: “Tadın bakalım ateĢin 

azabını. 

92/4 Nisa 

6.Âyet:Sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaĢa gelinceye 

kadar deneyin; sonra aklen olgunlaĢtıklarını tespit ederseniz, mallarını onlara iade 

edin; sakın, onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını 

tüketmeyin. Zengin olan kimseyi vesayeti altındakinin malından tamamen uzak tutun. 

Fakiri ise ondan uygun bir Ģekilde istifade ettirin. Mallarını kendilerine teslim 

ettiğinizde, onlar adına Ģahitler bulundurun ve unutmayın ki nihai hesap sorucu 

olarak Allah kâfidir. 

                                                      
995

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 317 
996

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 17, s. 71 
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Yorumu: 

Fakir velinin sorumluluğu altındaki yetimin malından istifade etmesi 

konusundaki müfessirlerin görüĢleri: 

1- ġayet veli fakir ise yetimin malından borç alsın imkan bulursa ödesin 

bulamaz ise bir Ģey gerekmez.
997

 

2-Veli, sevk ve idare etmesinin karĢılığında teamülü esas alarak yetimin 

malından belli bir ücret alabilir. Bu, velinin hakkıdır. Yetimin malı sayılmaz.
998

 

3- Fakir velinin yetimin malından ücret alması geçersizdir.
999

 

4-Ġsrafa kaçmaksızın onun malından yemesi ve bunu geri ödemekle yükümlü 

olmamasıdır. 

5- Yetimin bütün mallarından yiyebilir. Yediği Ģeyleri geri ödemesi 

gerekmez. Yeter ki, kendi mallarını yetimin malına tercih etmesin ve yetimin malını 

kendisine mal edinmesin.
1000

 

135.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Sizin, ebeveyninizin ve akrabalarınızın 

aleyhine de olsa, Allah rızası için hakikate Ģahitlik yaparak adaleti gözetmeye 

azmedin. O kiĢi zengin de olsa fakir de olsa, Allah'ın hakkı onların her birinin 

hakkının önüne geçer. Öyleyse, kendi boĢ arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten 

uzaklaĢmayasınız. Çünkü eğer hakikati çarpıtırsanız, bilin ki Allah bütün 

yaptıklarınızdan haberdardır. 

                                                      
997

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 216 

 
998

 et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 575-584 
999

 el-Cassas, a.g.e, c. 2, s. 364 
1000

 et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 575-584 
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95/47 Muhammed 

38.Âyet:Bakın, ey müminler, sizler Allah yolunda harcama yapmaya 

çağrılıyorsunuz: ama sizin aranızda bile cimrice davrananlar var! Ve kim Allah 

yolunda cimrice davranırsa, sadece kendisine karĢı cimrilik yapmıĢ olur: Çünkü 

Allah kendi kendine yeterlidir, hâlbuki siz O'na muhtaçsınız ve Ģayet O'ndan yüz 

çevirirseniz, baĢka toplumları sizin yerinize geçirir ve onlar sizin gibi yapmazlar! 

101/59 HaĢr 

8.Âyet:Böylece, bu ganimetlerin bir kısmı zulüm ve kötülük diyarını terk 

etmiĢ olanlar arasındaki yoksullara verilecektir: yurtlarından ve mülklerinden 

sürülmüĢ, Allah'ın lütfünü ve rızasını arayan ve Allah'a ve Elçisinin davasına yardım 

edenler: sözlerinde duranlar iĢte onlardır! 

Yorumu: 

Buradaki adı geçen fakirler, KureyĢ‟in muhacirleridir. Bunlar evlerini, 

aĢiretlerini, ailelerini ve mallarını Allah ve Elçisine olan sevgilerinden dolayı terk 

edip hicret ettiler. Öyle ki açlıklarını gidermek için karınlarına taĢ bağladırlar.
1001

 

102/24 Nur 

32.Âyet:Ve içinizden bekâr olanları ve kadın ya da erkek kölelerinizden 

evlenmesi uygun olacak olanları evlendirin. Evlenmeye niyeti olanlar yoksul iseler, 

bu sizi kaygılandırmasın, Allah onları lütfüyle destekleyecektir. Çünkü Allah her 

Ģeyin aslını eksiksiz bilmekte ve bu itibarla herkesi bağıĢ ve kayrasıyla 

kuĢatmaktadır. 

                                                      
1001

 et-Taberî, a.g.e, c.2 3, s. 281 
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103/22 Haç 

28.Âyet:Bunun kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve kurban için 

belirlenen günlerde, bu amaçla O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar 

üzerine Allah'ın ismini ansınlar ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki 

yoksulu da doyurun. 

Yorumu: 

“Elkâni‟” )اٌمبٔع( dilenen kimseye denir. “Elmu‟ter” )اٌّعزش( rastgele uğrayan 

kimseye denir. 
1002

 

113/9 Tevbe 

60.Âyet:Allah için sunulan Ģeyler, yalnızca yoksul ve düĢkünler, bu konuyla 

ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir; ve insanları 

boyunduruklarından kurtarmak için; ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar 

için; ve Allah uğruna giriĢilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmıĢ kimseler 

için: bu, Allah'tan uyulması zorunlu bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve 

hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. 

Yorumu: 

Zekât verilecek sınıfları ihtiyaçlı olmaları birleĢtirir. Diğer özellikleri farklılık 

gösterir. 
1003

 

“Fukarâ” kelimesinin baĢındaki “ي” harfinin anlamı konusunda müfessirler 

farklı görüĢ sahibidirler. BaĢlıca iki görüĢ vardır: 

                                                      
1002

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 2, s. 86 
1003

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 162 
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ّاالجً“ -1  dir. Ġçin anlamına gelir. Yani zekâtın bu sınıflara ait olduğu ”الَ

baĢkalarına harcanmaması gerektiği anlamındadır. Ebu Hanife ve Malik bu 

görüĢtedirler. 

ّاٌز١ٍّه“ -2  sahip kılma anlamındadır. ġafi bu görüĢü ”الَ

benimseyenlerdendir.
1004

 

Müfessirler, fakirlerle miskinler arasındaki farkı, çeĢitli Ģekillerde izah et-

miĢlerdir. 

a) "Fakir"den maksat, muhtaç olan, bununla birlikte iffetinden dolayı 

dilenmeyen kiĢidir. "Miskin" ise muhtaç olan ve dilenen kimsedir. 

b) "Fakir" vücudunda sakatlık bulunan muhtaç kimsedir. "Miskin" sağlam 

olan muhtaç kimsedir. 

c) Fakîr, müzmin ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve mesleği de yoktur. Mesleği olsa 

bile geliri çok düĢüktür. Ġnsanlardan ister dilensin ister dilenmesin. Miskin, 

malı ve mesleği var ama bu durum o kimsenin geçinmesi için yeterli 

değildir. Dilensin dilenmesin fark etmez.
1005

 

d) Fakir'den maksat Müslümanların muhtaçlarıdır. Miskin'den maksat ise ehl-

i kitabın muhtaçlarıdır. 

e) Fakir ve miskin aynı sınıftırlar.
1006

 

Taberi diyor ki: "Bu görüĢlerden tercihe Ģayan olanı, birinci görüĢtür. Fa-

kir'den maksat, ihtiyacı olduğu halde dilenmeyen, Miskin'den maksat ise ihtiyaçlı 

olan ve dilenen kimsedir." Zira miskin'in lügat manası zillete düĢen kimsedir. 

Fakirler dilendikleri takdirde bu hale düĢtüklerinden onlara bu ad verilmiĢtir. 

                                                      
1004

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 521 
1005

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 162 
1006

 Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 170 
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Nitekim bir âyette fakirlerin kimler oldukları Ģöyle beyan edilmiĢtir. "Sadaka 

kendilerini Allah yoluna vakfeden fakirler içindir. Bunlar, rızık aramak için 

yeryüzünde dolaĢmazlar/ dilenmezler, durumlarını bilmeyen kimse hayâ ve 

iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları, yüzlerinden tanırsın. Onlar, 

insanlardan ısrarla dilenmezler.
1007 

1.2.4.11.d11- “Ğ-N-Y” (غىى) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“Ğ-N-Y” (ٟٕغ) fiili, aslen yeterli olma ve ses anlamlarına delalet eder.
1008

 

Sülasisi ikinci baptan
1009

 ve dördüncü baptan
1010

 gelip malı çok oldu, ikamet etti, 

muhtaç olmadı,
1011

 zengin oldu
1012

, kendi kendine yeterli oldu
1013

 anlamlarında 

kullanılır. 

“Ġsteğnê” (ٕٝاسزغ) fiili, istifâl babındandır. Zengin oldu, zenginlik istedi, kendi 

kendisine yeterli olmasını istedi
1014

 anlamlarında kullanılır.
1015

 

“Eğnê”)ٕٝاغ( fiili, ifâl babındandır. Zengin kılmak zenginleĢtirmek 

anlamlarına gelir
1016

 

“El-Ğaniyyü” (ٟٕاٌغ) Allah‟ın isimlerindendir. Hiçbir Ģeye ihtiyaç duymayan 

anlamındadır. 

                                                      
1007

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 307 
1008

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”ğ-n-y” (ٟٕغ) maddesi 
1009

 Ġbni Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 3, s. 153 
1010

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”ğ-n-y” (ٟٕغ) maddesi 
1011

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, c. 5, s. 2450 
1012

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 637 
1013

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”ğ-n-y” (ٟٕغ) maddesi 
1014

 Ġbn Manzur, a.g.e, “ğ-n-y” (ٟٕغ) maddesi 
1015

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 8, s. 451 
1016

 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 7, s. 201; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 

637 
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“El-Muğnî” (ٕٝاٌّغ) de Allah‟ın isimlerinden olup kullarından istediğini 

zengin kılan manasına gelir.
1017

 

“Ğınen” (ٕٝغ) zenginlik anlamındadır. Farklı durumlar için kullanılır: 

1- Hiçbir Ģeye ihtiyaç duymamak, hiç ihtiyacı olmamak durumu, bu durum 

yalnız Allah için söz konusudur.   

2- Ġhtiyacın azalması, baĢkalarına karĢı daha az ihtiyaçlı bir durumda 

bulunması durumu. 

 3- Diğer insanlara nispetle kiĢinin malının çok olması durumu. Son iki 

durum yaratılmıĢlar için söz konusudur.
1018

 

“Ğani” (ٕٝغ) zengin, bol mal sahibi, ihtiyaç duymayan anlamlarında 

kullanılır.
1019

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Ğ-n-y” kelimesi Kur‟an‟da, farklı kalıplarda 59 yerde geçmektedir. 

Bunlardan 36 tanesi Mekkî sûrelerde, 23 tanesi Medenî sûrelerdegeçmektedir. 

Zengin kılma,
1020

 insanın kendisini baĢkasına muhtaç görmemesi,
1021

 hiçbir Ģeye 

ihtiyaç duymayan,
1022

 zengin
1023

, bir fayda sağlamak,
1024

 bir anlam ifade etmek,
1025

 

anlamlarında kullanılmıĢtır. 

                                                      
1017

 Ġbn Manzur, a.g.e, “ğ-n-y” (ٟٕغ) maddesi 
1018

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e ,s. 368; Semin, Ahmet b. Yusuf el-

Halebi, a.g.e, c. 3, s. 212 
1019

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 8, s. 451; Ġbn Manzur, a.g.e, “ğ-n-y” (ٟٕغ) maddesi 
1020
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1021
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“Ğ-N-Y” (غىى) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

263.Âyet:Gönül alıcı bir söz ve baĢkasının eksiğini gizlemek, peĢinden 

incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır ve Allah Kendine yeterlidir, 

tahammül (hilm) Sahibidir. 

267.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Kazandığınız güzel Ģeylerden ve 

topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden baĢkaları için harcayın; ama harcamak 

için, size verildiğinde küçümser Ģekilde bakıĢlarınızı çevirmeden kabul etmeyeceğiniz 

bayağı Ģeyleri seçmeyin. Ve bilin ki Allah kendine yeterlidir, her zaman övgüye layık 

olandır. 

273.Âyet:Ve Allah yoluna kendilerini tamamen adamıĢ oldukları için 

yeryüzünde rızık aramak niyetiyle gezip dolaĢamayan muhtaçlara yardım edin. 

Onların durumunun farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü istemekten 

çekinirler; ancak sen onları bazı özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız bir 

Ģekilde istemekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini 

bilir. 

Yorumu: 

Onların durumunu bilmeyen kiĢi dıĢ görünümlerinden veya elbiselerinden 

onları zengin zanneder.  

Buradan anlaĢılıyor ki kıymetli kumaĢlardan elbise giyenlere zekat vermekte 

bir engel yoktur. Aynı Ģekilde yine anlaĢılıyor ki vücut yapısı sağlam olanlara zekat 

vermekte bir engel yoktur.TefriĢat, elbiseler, binek, hizmetçi gibi genel ihtiyaçlar 
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kendisine ihtiyaç duyulan bir durumda ise kiĢi bunlardan dolayı zengin olamaz. 

Zenginlik ihtiyacını aĢandadır.
1026

 

88/8 Enfal 

19.Âyet:Ey inananlar! Zafer mi istiyordunuz; iĢte ulaĢtı size zafer. ġimdi eğer 

günahtan kaçınmak istiyorsanız, bu sizin kendi iyiliğinize olacaktır; yok, eğer 

günaha geri dönerseniz, Biz de yardım vaadimizden geri döneriz ve bu durumda 

topluluğunuzun size bir yararı olmaz, velev ki sayıca çok da olsanız. Çünkü bilin ki 

Allah ancak inananlarla beraberdir. 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

10.Âyet:Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara gelince, ne dünya malları ne de 

çocukları Allah'a karĢı onlara en ufak bir fayda sağlamaz: ĠĢte ateĢin yakıtı olanlar 

onlardır! 

97.Âyet:Apaçık iĢaretlerle dopdolu. Orası bir zamanlar Ġbrahim'in durduğu 

yerdir; kim içine girerse huzur bulur. Bundan dolayı, mâbedi haccetmek, gücü yeten 

bütün insanların Allah'a karĢı yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. 

Hakikati inkâr edenlere gelince, bilsinler ki, Allah, yarattığı âlemlerden bağımsızdır, 

her bakımdan Kendine yeterlidir. 

116.Âyet:Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara gelince; onları ne dünya 

malları ne de evlatları Allah'a karĢı koruyabilir. ĠĢte onlar içinde yaĢayıp 

kalacakları ateĢe mahkûm edilmiĢlerdir. 

                                                      
1026

 el-Cassas, a.g.e, c. 2, s. 162 
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Yorumu:  

Âyet bütün inkar edenleri kapsar çünkü inkar edenler çok mal ile üstünlük 

taslarlar ve Hz. Peygamber ve yanındakileri ihtiyaç sahibi oldukları için ayıplarlardı. 

ġöyle derlerdi: “ġayet hak peygamber olsaydı. Bu Ģekilde Ģiddet ve ihtiyaç içinde 

bırakılmazdı.” 

Burada Allah, mal ve evlatları özellikle andı. Çünkü canlıların en hayırlısı 

evlattır. Cansızların en hayırlısı maldır.
1027

 

181.Âyet: “Allah fakirdir, ama biz zenginiz!” diyenlerin sözlerini Allah 

duymuĢtur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere 

öldürdüklerini kaydedeceğiz ve Hesap Günü onlara diyeceğiz: “Tadın bakalım ateĢin 

azabını”. 

91/60 Mümtehine 

6.Âyet:Onlarda, Allah'ı ve Ahiret Günü'nü ümit ve korku ile bekleyen herkes 

için güzel bir örnek bulursunuz. Eğer biriniz yüz çevirirse, bilsin ki Allah hiç kimseye 

muhtaç değildir, bütün övgülere tek layık olandır. 

92/4 Nisa 

6.Âyet:Sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaĢa gelinceye 

kadar deneyin; sonra aklen olgunlaĢtıklarını tespit ederseniz, mallarını onlara iade 

edin; sakın, onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını 

tüketmeyin. Zengin olan kimseyi vesayeti altındakinin malından tamamen uzak tutun. 

Fakiri ise ondan uygun bir Ģekilde istifade ettirin. Mallarını kendilerine teslim 

                                                      
1027

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 8, s. 168 
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ettiğinizde, onlar adına Ģahitler bulundurun ve unutmayın ki nihai hesap sorucu 

olarak Allah kâfidir. 

Yorumu: 

Veli zengin olabilir, fakir olabilir. ġayet zengin ise yetimin malından uzak 

dursun. Fakir ise üç görüĢ vardır: 

1- Ġhtiyacı kadar yetimin malından yer çalıĢtığı kadar ücretini alır. 

2- Ġhtiyaç olarak aldığının borç olarak alır. Sonra ödeme imkanı bulduğunda 

öder. Ödeme imkânı bulmadan ölmüĢ ise sorumlu değildir. 

3- Hiçbir Ģekilde almaz.
1028

 

131.Âyet:Ve göklerde ve yerde olan her Ģey Allah'a aittir. Biz, hem sizden 

önce vahiy verilenlere, hem de size Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde 

olmanızı emretmiĢizdir. Eğer O'nu inkâr ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan 

her Ģey Allah'a aittir ve Allah Kendi kendine yeterlidir, övülmeye layık olandır. 

135.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Sizin, ebeveyninizin ve akrabalarınızın 

aleyhine de olsa, Allah rızası için hakikate Ģahitlik yaparak adaleti gözetmeye 

azmedin. O kiĢi zengin de olsa fakir de olsa, Allah'ın hakkı onların her birinin 

hakkının önüne geçer. Öyleyse, kendi boĢ arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten 

uzaklaĢmayasınız. Çünkü eğer hakikati çarpıtırsanız, bilin ki Allah bütün 

yaptıklarınızdan haberdardır. 

                                                      
1028

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 156 
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94/57 Hadid 

24.Âyet:Ki onlar Allah'ın nimetleri üzerinde cimrilik edip baĢkalarına da 

cimrice davranmayı tavsiye ederler! Ve sırtını bu hakikate çevirenler bilsin ki Allah 

kendi-kendine yeterlidir, bütün övgülere layıktır! 

95/47 Muhammed 

38.Âyet:Bakın, ey müminler, sizler Allah yolunda harcamayapmaya 

çağrılıyorsunuz: ama sizin aranızda bile cimrice davrananlar var! Ve kim Allah 

yolunda cimrice davranırsa, sadece kendisine karĢı cimrilik yapmıĢ olur: Çünkü 

Allah kendi kendine yeterlidir, hâlbuki siz O'na muhtaçsınız ve Ģayet O'ndan yüz 

çevirirseniz, baĢka toplumları sizin yerinize geçirir ve onlar sizin gibi yapmazlar! 

101/59 HaĢr 

7.Âyet:Bu beldelerin halkından ganimet olarak ne alındıysa Allah, hepsini 

Elçisi'ne devretti, ganimetin tümü, Allah'a ve Elçisi'ne, ölen müminlerin yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir; böyle yapıldı ki o, içinizden zaten zengin 

olanlar arasında dolaĢıp duran bir servet haline gelmesin. Bu nedenle, Elçi size 

ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği Ģeyi istemekten 

kaçının ve Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun: çünkü Allah 

misillemesinde çetindir. 

Yorumu: 

Âyette geçen "Dûle” kelimesi, bir topluluğun mal olarak elden ele 

dolaĢtırdıkları Ģeyin adıdır.
1029

 

                                                      
1029

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s.  248 
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Allah, fey'e böyle bir uygulamayı öngördük ki; bunu baĢkanlar, zenginler, 

güçlüler, fakir ve zayıfları dıĢarıda tutarak kendi aralarında paylaĢtırmasınlar. Çünkü 

cahiliye dönemi insanları bir ganimet elde ettiler mi baĢkanları o ganimetin dörtte 

birini kendisine ayırırdı ki; buna "el-mirbâ"' denilirdi. Bundan sonra da yine 

istediğini kendisi için seçerdi.
1030

 

102/24 Nur 

33.Âyet:Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerine lütfüyle bu imkânı 

verinceye kadar iffetli davransınlar. Yasal olarak sahip bulunduğunuz kimselerden 

azatlık sözleĢmesi yapmak isteyen olursa, kendilerinde iyi niyet görüyorsanız bu 

sözleĢmeyi onlar için yazın ve Allah'ın size bahĢettiği kendi zenginliğinden onlara 

paylarını verin. Ve eğer evlenerek iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın, dünya 

hayatının geçici hazları peĢine düĢerek, hürriyeti sizin elinizde bulunan cariyelerinizi 

fuhĢa zorlamayın; kim onları buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu 

zorlanmadan ötürü, Allah onları acıyıp esirgeyecek ve bağıĢlayacaktır! 

103/22 Hac 

64.Âyet: Göklerde ve yerde var olan her Ģey O'na aittir. Allah'tır, Yalnız 

O'dur, bütün övgülere layık ve kendine yeterli olan. 

105/58 Mücadele 

17.Âyet:Ne dünyevî servetleri ne de soy sopları onları Allah'a karĢı 

koruyamayacaktır: Onlar, kalıcı meskenleri olan cehenneme mahkûm edilmiĢlerdir! 

                                                      
1030

 Kurtubi, a.g.e, c.18, s. 17 
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107/66 Tahrim 

10.Âyet:Hakikati inkâra ĢartlanmıĢ olanlara gelince, Allah, Nuh‟un karısı ile 

Lût'un karısının kıssalarını örnek getirmektedir. Onlar iki dürüst ve erdemli 

kulumuzun nikâhı altında idiler, ama kocalarına ihanet etmiĢlerdi. Bu iki kadına 

Hesap Günü: “Haydi bütün öteki günahkârlar ile birlikte ateĢe girin!” denildiğinde 

iki kocanın da onlara bir faydası dokunmayacaktır! 

108/64 Tegâbun 

6.Âyet:Böyledir, çünkü onlara elçileri hakikatin bütün kanıtları ile defalarca 

geldiler, ancak onlar her defasında: “Yalnızca ölümlü insanlar mı bizim rehberimiz 

olacak?” Ģeklinde cevap verdiler. Böylece hakikati inkâr ettiler ve ondan 

uzaklaĢtılar. Ama Allah onlara muhtaç değildi: çünkü Allah Kendine yeterlidir, 

övgüye layık olandır. 

113/9 Tevbe 

28.Âyet:Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, Allah'tan baĢkalarına tanrılık 

yakıĢtıranlar düpedüz kirlenmiĢ kimselerdir; bu yüzden bu yıldan sonra artık 

Mescid-i Harâm'a yaklaĢmasınlar. Eğer yoksul düĢmekten kaygı duyuyorsanız, o 

zaman bilin ki, Allah, dilerse sizi bolluk ve cömertliğiyle zengin kılacaktır: Çünkü 

Allah mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen sınırsız bilgi sahibidir! 

Yorumu: 

Müslümanlar müĢrikleri hacca gelmekten alıkoyunca -ki, müĢrikler yiyecek 

ve ticaret malları getirir gelirlerdi- Ģeytan müminlerin kalplerine fakirlik korkusunu 

saldı ve: Peki nereden yaĢayıp geçineceğiz dediler. Yüce Allah onlara lütfüyle 
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kendilerini zengin edeceği vaadinde bulundu.
1031

 

74.Âyet:Ġkiyüzlüler, kötü bir Ģey söylemedikleri konusunda Allah'a yemin 

ediyorlar; oysa onların hakkı inkâra varan bir söz sarf etmiĢ oldukları ve böylece, 

önce Allah'a teslimiyetlerini ifade edip sonra da hakkı inkâr etmiĢ oldukları bilinen 

bir Ģey: böyle yaparken onlar, ulaĢamayacakları bir amaç peĢindeydiler. Allah‟ın ve 

O'nun lütuf ve cömertliği sayesinde Elçisi'nin kendilerini ruhen ve manevî olarak 

zengin ve yetkin kılmasından baĢka bir hata ya da eksiklik bulamazlardı. Bundan 

sonra, eğer piĢman olup tevbe ederlerse, bu onların kendi iyiliklerine olacaktır; ama 

yüz çevirirlerse, Allah onları hem bu dünyada hem de öte dünyada pek çetin bir 

azaba uğratacak ve onlar da bu dünyada kendilerine ne bir koruyucu ne de bir 

yardımcı bulabileceklerdir. 

Yorumu: 

Münafıkların zenginleĢmelerinden maksat: 

1- Hz. Peygamber Medine'ye geldikten sonra, bol ganimetler almaları, mallar 

edinmeleri, böylece güç ve kuvvete ermeleridir. 

2- Rivayet olunduğuna göre Cülâs'ının bir kölesi öldürülür. Bunun üzerine 

Hz Peygamber, o kölenin diyeti olarak onikibin dirhem verilmesini emreder. Böylece 

de Cülâs, zengin olur.
1032

 

93.Ayer:Yalnızca, savaĢa katılmak için her bakımdan müsait ve varlıklı 

oldukları halde senden katılmamak yönünde izin isteyenler haklı olarak kınanıp 

sorumlu tutulabilir. Böyleleri evde kalanlarla birlikte oturmayı yeğlediler; Allah da 

bu yüzden onların kalplerini mühürledi; öyle ki, artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. 
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 Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 206 
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 109 
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1.2.4.12.d12- “R-B-V” (رتا) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“R-B-V” (سثب) fiili, artma, geliĢme, büyüme anlamlarına delalet eder
1033

. 

Sülasisi birinci baptan gelir. Yara büyüdüğü, yer kabardığı, mal veya herhangi bir 

Ģey arttığı zaman bu durumları ifade ederken bu fiil kullanılır. “Rabe‟l-mâlu”  ّ سثب

 .mal faizle arttığı zaman söylenir (اٌّبي(
1034

 

“Ribâ” ( بسث ) kelimesi, artıĢ, ziyadelik, sermayedeki artıĢ demektir. Ġslam 

Hukukunda ise tek taraflı artıĢa has kılınmıĢtır.
1035

 Taraflardan birisi için bedelsiz 

fayda sağlamaktır.
1036

 Araplar borç alıyorlardı, borcun ödeme zamanı geldiğinde, 

borçlu kimse Ģöyle diyordu: “Süreyi uzat borcu artır”, böylece az ile çoğu 

değiĢiyorlardı.
1037

 

“Ribe‟n-nesie” (ّإٌسئخ  ödemeyi geciktirmeden dolayı elde edilen kazanca ,(سثب

denir.  

“Ribe‟l-fazl” (ًسثبّاٌفؼ), verilen Ģeyin üzerine ek olarak alınan fazlalığı ifade 

eder.
1038

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

 Bu kökten gelen kelimeler Kur‟an‟da kabarmak, yükselmek
1039

 Ģiddet
1040

 ve 

faiz anlamlarında kullanılmıĢtır.“Ribâ” (سثب) kelimesi Kur‟an‟da sekiz âyette faiz 

                                                      
1033

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”r-b-v” (سثب)  maddesi 
1034

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 8, s. 283  
1035

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 193 
1036

 Cürcani, Seyyid ġerif âli b. Muhammed el-Curcani, a.g.e, s. 146 
1037

 Ġbn Manzur, a.g.e, “r-b-v” (سثب)   maddesi 
1038

 Lane, Edward William, An Arabic, a.g.e, c. 3, s. 129 
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 103/22 Hac 5;96/13 Ra‟d 17;61/41 Fussilet 39 
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anlamında geçmektedir. Bu ayetlerden bir tanesi Mekkî sûrelerde
1041

 ve diğer 7 

tanesi Medenî sûrelerdegeçmektedir. 

Terim Anlamı 

Ġslam Hukuku Bilimi ıstılahı olan “Ribâ”nın değiĢik tanımları yapılmıĢtır. 

Hambelilere göre “Ribâ”:  Özel bir takım Ģeylerde ki fazlalıktır. 

Hanefilere göre “Ribâ”: Malın mal ile bir bedelle değiĢtirilmesi halinde, 

bedelsiz olarak bir mal fazlalığıdır. “Ribâ” ile hükmen dahi olsa mal fazlalığı maksat 

olarak gözetilir. Böyle bir durumda “Ribâ”, “Ribe‟n-nesie”yi ve fâsit satıĢları da 

kapsar. Çünkü iki bedelden birisindeki vade, hissedilir ve maddi bir ıvaz karĢılığında 

olmayan hükmi bir fazlalıktır. Vade fazlalığı ile adeta fazladan bir bedel verilir.
1042

 

“R-B-V” (رتا) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

275.Âyet: Faiz yiyenler, Ģeytanın çarptığı kimseler gibi davranırlar; çünkü 

onlar “AlıĢveriĢ de bir tür faizdir!” derler, hâlbuki Allah alıĢveriĢi helal ve faizi 

haram kılmıĢtır. Bu nedenle, kim Rabbinin öğüdünü dinler ve hemen faizden 

vazgeçerse, evvelki kazançlarını koruyabilir ve onun hakkında karar vermek artık 

Allah'a kalır; ona, faize geri dönenlere gelince; içinde yaĢayıp kalacakları ateĢe 

mahkûm olanlar iĢte böyleleridir. 
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276.Âyet: Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karĢılıksız 

yardımları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah, inatçı nankörleri ve günahta 

ısrarlı olanları sevmez. 

277.Âyet: Ġmana ermiĢ olanlar, doğru ve yararlı iĢler yapanlar, 

namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar ve zekatlarını verenler; iĢte onlar 

mükafatlarını Rablerinden alacaklardır ve onlara ne korku vardır, ne de üzülürler. 

278.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Allah'a karĢı sorumluluğunuzun 

bilincinde olun ve eğer gerçekten müminseniz faizden doğan kazançların tümünden 

vazgeçin. 

279.Âyet: Çünkü eğer böyle yapmazsanız, bilin ki Allah'a ve Elçisine savaĢ 

açmıĢ olursunuz. Ama eğer tevbe ederseniz, anaparanızı geri almaya hak 

kazanırsınız: Böylece ne haksızlık yapmıĢ ne de haksızlığa uğramıĢ olursunuz. 

 280.Âyet: Ancak borçlu güç durumda ise, rahatlayıncaya kadar ona bir vade 

verin; eğer bilirseniz, bir karĢılık beklemeden borcu tamamıyla silmek, sizin kendi 

iyiliğinize olacaktır. 

Yorumları: 

Âyette geçen “ribâ” (سثب) kelimesi hakkında müfessirler farklı açıklamalarda 

bulunmuĢlardır: 

1- Âyette kast olunan yasaklanan cahiliye döneminde bilinen ve uygulanan 

"ribâ" dır. Bu görüĢ sahibi olanlar görüĢlerini Ģu Ģekilde açıklarlar:  

Riba, “Ribe‟n-nesie” (ّإٌسئخ  ödemeyi geciktirmeden dolayı elde edilen ,(سثب

artıĢ ve “Ribe‟l-fazl” (ًسثبّاٌفؼ), verilen Ģeyin üzerine ek olarak alınan fazlalığı ifade 
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eden artıĢ
1043

olmak üzere iki kısımdır. 

Bunlardan Ribe'n-nesie, cahiliye devrinde bilinen ve yaygın olan faiz Ģeklidir. 

çünkü cahiliye Arapları birisine verilen anapara aynı kalmak Ģartıyla, her ay belli bir 

miktar almak üzere borç para verirlerdi. Borcun vakti geldiği zaman da, borçlu 

olandan, verdikleri parayı aynen isterlerdi. Eğer borçlu bu parayı veremez ise, 

alacaklı olanlar, hem borcun müddetini uzatırlar, hem de alınacak para veya malın 

miktarını artırırlardı. Cahiliye dönemindeki insanların yaptıkları ribâ (faiz) Ģekli iĢte 

budur.
1044

Âyet ise sadece bunu yasaklamaktadır.
1045

 

2- Âyette kast olunan yasaklanan "ribâ" cahiliye ribâsı dahil olmak üzere 

bütün ribâlardır. Bunların açıklaması ise Ģu Ģekildedir: 

“Riba”, kelimesi lügat anlamalarından baĢka anlamlarda kullanıldı ve Ġslam 

Hukukunda bir isim oldu. Araplar, altının altınla, gümüĢün gümüĢ ile vadeli satıĢının 

“riba” olduğunu bilmiyorlardı. Bu durumda bu kelime diğer kapalı kelimeler gibi 

açıklamaya ihtiyaç duyan bir isim oldu. Namaz, oruç gibi lügatten Ġslam Hukukuna 

taĢınan kelimelerden oldu. 

Akitlerde, herhangi bir Ģeye Ġslam Hukukunda bir delil olmadıkça genelden 

yola çıkarak “riba” demek doğru olmaz.
1046

 

Arapların uygulaya gediği “riba,” dirhem veya dinar cinsinden kiĢilerin 

aralarında borcun belli bir oranında anlaĢtıkları bir fazlalık ile belli bir süreye kadar 

borç vermekti. Para ile paranın satıĢının “riba” olduğunu bilmiyorlardı. Aynı cinsten 

meydana gelen bu fazlalık onlar arasında bilinen ve yaygın olan “riba” idi. Allah 
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onların bildiği bu “riba”yı iptal ettiği gibi diğer bazı alıĢveriĢleri de iptal etti ve onları 

da “riba” olarak nitelendirdi.
1047

 Dolayısıylaâyette geçen “riba”yı, (faizi) haram 

kılmıĢtır” ifadesi, “riba” isminin bu anlama gelen her Ģeyi kuĢatması, içine alması 

nedeniyle bütün faizleri yasakladığı anlamana gelir.  

Âyette geçen “Allah alıĢveriĢi helal ve faizi haram kılmıĢtır” ifadesi hakkında 

temelde iki yorum vardır: 

1- Bütün alıĢveriĢlerin helal olması açısından genel bir ifadedir. Burada geçen 

“elbey‟” )اٌج١ع( kelimesi lügat anlamı üzerine konulmuĢtur. Bu anlam ise karĢılıklı 

rıza ile bir mala diğer bir mal karĢılığı sahip olmaktır. Bu âyette bu kelime genel 

olarak gelmiĢ olsa da özel anlam kast olunmuĢtur. Çünkü bir takım alıĢveriĢlerden 

kaçınılması konusunda ittifak vardır. Kabzedilmeyen malın satımı, kiĢinin yanında 

bulunmayan Ģeyi satması, aĢırı aldatma ile yapılan satıĢlar bunlardan bazılarıdır. 

Ayetin lafzı bu satıĢları caiz kılsa da delillerle bu satıĢlar ayetin kapsamı dıĢında 

kalmıĢtır. Tahsis (sınırlama) yapılması konusunda delil olmayan konularda ayetin 

lafzına umum olarak itibar etmeye bir engel yoktur.AlıĢveriĢlerden riba olarak 

isimlendirilmeyenler vardır, umum oluĢu onlar için geçerlidir. ġüphelendiklerimizi 

ise riba var mı yok mu diye araĢtırmalıyız. Riba olmadığına kesin kanaat getirirsek 

bu ayet ile onun haram kılındığına Ģeklinde bir itirazda bulunma hakkımız yoktur.
1048

 

2- Bu emir, helâl ve haram kılınan alıĢveriĢler ile tefsir edilen Kur'ân‟ı 

Kerîm'in mücmel buyruklarındandır. Dolayısıyla Peygamber 'in sünnetinden bir 

beyan edicinin birlikte bulunmaksızın alıĢveriĢin helâl veya haram kılınıĢına dair bu 
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buyruğun kullanılmasına imkân yoktur. Ġsterse bu buyruk etraflı bir açıklama söz 

konusu olmaksızın genel olarak bütün alıĢveriĢlerin mubah olduğuna delalet etsin.
1049

 

“AlıĢveriĢ de bir tür faizdir!” derler, ifadesi inkar edenlerden hikaye edilerek 

anlatılıyor. Bunlar riba ile elde edilen fazlalık ile alıĢveriĢ türlerinden birisi yoluyla 

elde edilen kârı aynı zannediyorlar. ġöyle diyorlardı:  "Değeri bir dirhem olan malı 

iki dirheme almak caiz ise iki dirhemin kendisinin bir dirheme alınması niye caiz 

olmasın." Hatta bu konuda o kadar ileri gittiler ki alıĢveriĢin helalliğinden Ģüpheye 

düĢtüler de ribayı helal kıldılar. Allah ise “Allah alıĢveriĢi helal ve faizi haram 

kılmıĢtır” ifadesi ile onların riba ve alıĢveriĢi eĢit görmelerini reddetmektedir.
1050

 

Âyette geçen "faiz yiyenler" ifadesinden neyin kast olunduğunu müfessirler 

Ģu Ģekilde açkılamıĢlardır; 

Taberi diyor ki: Faizi sadece yiyenler değil, her türlü faizli muamelede 

bulunanlar bu âyetin beyan ettiği hükme dâhildir. Ancak, âyetin indiği zaman 

faizcilerin, faizden elde ettikleri kazancı en çok yeme ve içmelerinde kullandıkları 

için âyette "faiz yiyenler" ifadesi yer almaktadır. Yoksa bütün faizle muamele ya-

panlar bu âyetin kapsamına girmektedirler.
1051

 

Müfessirler, ribânın haram oluĢunun hikmetlerini Ģu Ģekilde sıralamıĢlardır: 

a) Ribâ, insanın malını, bir karĢılık vermeden almak anlamına geldiği için 

yasaklanmıĢtır. 

b) Ribâ, insanları çalıĢmaktan alıkoyacağı için haram kılmıĢtır.  

c) Ribânın insanlar arasında bilinen ve yaygın olan borçlanmanın sona 

ermesine sebep olmasının umulduğu için yasaklanmıĢtır. 
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d)  Genel olarak borç veren zengin, borç alan da fakirdir.  Dolayısıyla ribâ 

fakirden zengine doğru bir gelir transferi olduğu için yasaklanmıĢtır.
1052

 

Sadaka ile ribâyı sonuç bakımında karĢılaĢtıran Bakara 276. Ayetin 

açıklamasında Razi Ģöyle der: 

Riba (faiz) ile sadaka arasında, zıt yönden bir münasebet vardır. Çünkü 

sadaka, Allah'ın emri sebebiyle, kiĢinin malını noksanlaĢtırmasıdır. Ribâ ise, Allah'ın 

yasakladığı bir Ģekilde, kiĢinin malını artırma isteğinden ibarettir. Bu bakımdan, bu 

iki Ģey birbirinin zıddıdırlar. ĠĢte bundan dolayı Allah, "Allah ribanın bereketini 

tamamen giderir, sadakaları ise artırır." buyurmuĢtur. Binaenaleyh riba sadaka 

arasında, iĢte bu yönden bir çeĢit ilgi bulunduğu için, Allah sadakanın hükmünden 

sonra, ribânın hükmünü zikretmiĢtir.
1053

 

Allah Teâlâ, bu ayetlerde ribâdan son derece sakındırıp ve bu âyetlerden 

önceki âyetlerde de tasadduku emretme hususunda gerekli dikkat ve itinayı 

gösterince, burada da sadakayı terk edip ribâ ile meĢgul olmaya bir çağrı yerine 

geçen Ģeyleri zikretmiĢ ve bunun yanlıĢlığını ortaya koymuĢtur. Bu böyledir, çünkü 

ribâ iĢiyle meĢgul olmaya çağıran Ģey, daha çok mal elde etme arzusu, sadakadan 

men eden ise, malın noksanlaĢmasından kaçınma arzusudur. ĠĢte bunun üzerine 

Allah, ribânın, her ne kadar o anda bir artıĢ ve fazlalık temin etse de, hakikatte onun 

bir noksanlaĢma sebebi olduğunu; yine sadakanın ise, görünüĢte her ne kadar bir 

noksanlaĢma sebebi olsa dahi, aslında onun bir artıĢ ve ziyadelik olduğunu beyan 

buyurmuĢtur.
1054

 

Darlık (el-usre): Mal yokluğu dolayısıyla darlık halidir. ĠĢte zorluk ordusu 
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anlamına gelen, "ceyĢu'1-usra" tabiri de buradan gelmektedir.
1055

 

"Ġ'sâr" )اعسبس(, kiĢinin mülkü içerisinde, o Ģeyi ayniyle ödeyeceği bir Ģey 

bulamaması ve satması halinde borcunu ödeyebilecek bir Ģeyin de olmaması 

demektir
1056

 

Buradaki "tasadduk etme" hakkında iki görüĢ vardır: 

1- Bunun manası, "sıkıntıda olana üzerinde olan alacağınızı tasadduk 

etmeniz, sadaka olarak bağıĢlamanız, sizin için daha hayırlıdır.  

2- Burada tasadduktan murat, mühlet vermedir. 

Ġkinci görüĢ zayıftır. Çünkü zaman tanımanın gerekmesi, önceki âyet ile sabit 

olmuĢ bir hükümdür. Binaenaleyh bu âyeti, değiĢik bir manaya hamletmek 

gerekir.
1057

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran  

130.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ribâyı kat kat arttırarak boğazınıza 

geçirmeyin;  ama Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki mutluluğa 

erebilesiniz. 

Yorumu: 

Kat kat faizi artırmanın anlamı: 

Cahiliye döneminde bir kimsenin bir baĢkası üzerinde, belirli bir zamana 

kadar yüz dirhem alacağı olduğunda, borcun ödenme zamanı gelip de, borçlu kimse 

o borcu ödeyemediğinde alacaklı olan kimse, "Benim için, sen malı artır; ben de sana 
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ödeme mühletini uzatayım" derdi. Çoğu kez, bu yüz dirhemi ikiye katlayarak, ikiyüz 

dirhem yapardı. Daha sonra, bu ikinci ödeme zamanı gelince, aynı Ģeyi yapardı. Bu 

iĢ, pek çok kereler yapılırdı. Böylece alacaklı olan kimse, o yüz dirheme mukabil, 

onun kat kat fazlasını alırdı. ĠĢte, "Kat kat" tabirinden murat budur.
1058

 

92/4 Nisa 

161.Âyet: Yasaklandığı halde faiz alıyorlardı ve baĢkalarının malını haksız 

yere harcıyorlardı. Böylece, onlar arasından hakikati inkâr etmeye devam edenler 

için Ģiddetli bir azap hazırladık. 

Yorumu: 

Müfessirlere göre, Yahudilerin iĢlemiĢ oldukları günahlardan biri de 

insanların mallarını haksız yere yemeleridir. Bundan maksat ise verecekleri hüküm 

karĢılığında rüĢvet almaları, kendileri herhangi bir Ģey yazarak "Bu Allah 

katındandır." demek suretiyle para almaları ve benzeri murdar kazançlar 

sağlamalarıdır. ĠĢte bu günahlar yüzünden Allah Teâlâ onları cezalandırmıĢ ve onlar 

için helal kıldığı Ģeyleri haram kılmıĢtır.
1059

 

Bunlarda temel özellikleri nedeniyle iki grupta toplanır: 

1- Ġnsanlara zulmetmek, 

2- Hak dinden yüz çevirmektir.
1060
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1.2.4.13.d13- “D-Y-N” (دان) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“D-y-n” (ْدا) fiili ikinci baptan gelir.
1061

 Tek bir asla sahiptir, diğer bütün 

anlamları bu asıl anlama döner. Bu asıl anlam da itaat gösterme ve boyun eğmedir; 

alçalmadır. Boyun eğdi, itaat etti,
1062

 yönetti, yönetimini üstlendi,
1063

 borç aldı,
1064

 

anlamlarında kullanılır. 

“Edâne” )ْادا( borç verdi, borçlu kıldı,
1065

 borç karĢılığı sattı insanlardan 

alacağı meydana geldi,
1066

anlamlarına gelir. 

“Dâyane” )ٓدا٠( fiili, kiĢi vererek veya alarak borç iliĢkisine girdiği zaman 

kullanılır.
1067

 

“Ġstedâde” )ْاسزذا( mümkün gördüğü kimseden borç istedi
1068

, borç aldı, borca 

girdi
1069

 anlamlarında kullanılır. 

“Tedâyane” )ٓرذا٠( borçla alıĢveriĢ yaptı, borçlandı anlamında kullanılır.
1070

 

“Eddeynü” )ٓاٌذ٠( hazırda bulunmayan her bir Ģeye denir, çoğulu “duyûn” 

.dur‟)د٠ْٛ(
1071

 Borç, maddi yaptırım ve zorunluluk anlamlarında kullanılır.
1072

 

“Eddeyyânu” ) ُْ ٠ّب  Allah Teâlâ‟nın isimlerinden bir isimdir,  hükmeden )اٌذَّ

yargılayan kahreden anlamlarına gelmektedir.
1073
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Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

 Bu kökten gelen kelimeler iktisadî anlamda borcun dıĢında Kur‟an‟da 

ceza,
1074

 din,
1075

anlamlarında kullanılmıĢtır. Borç anlamında is 6 yerde geçmektedir. 

Bunların hepsi Medenî sûrelerdegeçmektedir. 

“D-Y-N” (دان) Kelimesi ile Ġlgili Medenî SûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

282.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ne zaman belli bir vade ile borç verir 

veya alırsanız yazıyla tespit edin. Bir yazıcı, tarafsız olarak onu kaydetsin. Ve hiçbir 

yazıcı, Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmayı reddetmesin: öylece, olduğu gibi yazsın. 

Borçlanan taraf taahhüdünü kaydettirsin, Rabbine karĢı sorumluluğunun bilincinde 

olsun ve taahhüdünden bir Ģey eksiltmesin. Ve eğer borç altına girenin aklî veya 

bedenî bir zaafı varsa veya kendisi iĢlemi kaydettirebilecek durumda değilse, onun 

menfaatini kollamakla görevli olan kimse, onu adil bir Ģekilde kaydettirsin. Ve 

içinizden iki erkek Ģahit tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, kabul edebileceğiniz 

kimselerden bir erkek ve iki kadını Ģahit tutun ki onlardan biri hata yaparsa diğeri 

ona hatırlatabilsin. Ve Ģahitler çağrıldıklarında Ģahitlik yapmayı reddetmesinler. 

Küçük olsun büyük olsun, her anlaĢma maddesini vade tarihi ile birlikte yazmaya 

üĢenmeyin: Bu, Allah nazarında daha adil, kanıtlanma açısından daha güvenilir ve 

sonra sizi Ģüpheye düĢmekten alıkoymakta daha uygun olandır. Ama eğer aranızdaki 

muamele, birbirinize doğrudan doğruya hemen devredeceğiniz hazır mallar ile 

ilgiliyse onu yazmamanızda bir mahzur yoktur. Ve birbirinizle alıĢ veriĢ yapacağınız 
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zaman bir Ģahit bulundurun, ancak bundan ne yazıcı ne de Ģahit bir zarara 

uğramasın; eğer onlara zarar verici bir iĢ yaparsanız, unutmayın ki, bu, sizin için 

günahkârca bir davranıĢ olacaktır. Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun, 

çünkü sizi bu yolla eğiten Allah'tır ve Allah, her Ģeyin tüm bilgisine sahiptir. 

Yorumu: 

Ayetin önceki ayetlerle iktisadî anlamda sıkı bir irtibatı vardır. Bu irtibatı  

Razi iki maddede özetler: 

1- Önceki ayetlerde malın eksilmesi sayılabilecek faizin yasaklanması ve 

infak yapılması emirlerini veren Allah, bu âyette de helâl malın korunması ve yok 

olup zayi olmaktan muhafaza edilmesi hususunda, son derece dikkat çekici bir 

biçimde tavsiye ve emirler vermiĢtir. 

2- Allah Teâlâ, bir önceki âyette faizi yasaklayınca, faizden elde edilmek 

Ġstenen bütün faydalar "selem" akdinde de söz konusu olduğu için, bu ayetin 

tamamında selem akdine izin vermiĢtir. Bundan dolayı bazı âlimler söyle 

demiĢlerdir: 

Allah, haram bir yolla ulaĢılan her lezzet ve faydayı elde etmek için, mutlaka 

helâl ve meĢru olan baĢka bir yol koymuĢtur.
1076

 

“Tedâyane” )ٓرذا٠( kelimesi, deyn )ٓاٌذ٠( kelimesinin mastarından türemiĢ  

"tefaül" vezninde bir kelimedir. "Deyn"in gerçek mahiyeti, iki bedelden birisinin 

peĢin, diğerinin ise zimmette vadeli olduğu her türlü muameledir.
1077

 

Karz)لشع(  ve deyn )ٓاٌذ٠( kelimeleri arasındaki iliĢkiyi Razi Ģöyle izah eder: 
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Karz )لشع( kelimesinin ifâde ettiği mâna, deyn )ٓاٌذ٠(  kelimesinin ifâde 

ettiğinden farklıdır. Çünkü (karz), insanın para, hububat veya hurma veyahut da buna 

benzer bir Ģeyi baĢkasına borç olarak vermesidir. Bunda bir süre ve bir mühlet 

tanımak caiz değildir. "Deyn" de ise, mühlet caizdir. Bir kimse malını, bedelini 

muayyen bir süre sonunda almak üzere sattığında deyn kökünden olmak üzere (َّْ ا (ادَّ  

denilir. Ama onu "karz" borç olarak verdiğinde veya istediğinde ّ)ْدا( denilir.
1078

 

Ayetin baĢındaًّّٝ َس ُِ ّ ًٍ ّأََج ّئٌَِٝ ٍٓ ّثَِذ٠ْ ُْ ْٕزُ ّرََذا٠َ ّئَِرا ُٕٛا َِ ّآ َٓ ّاٌَِّز٠ َب ّأ٠َُّٙ ٠َّب )") Ey iman edenler, 

belirli bir vadeye kadar birbirinize borçlandığınız zaman" ifadesinde geçen 

"borçlanma" ( رََذا٠َّٓ ) ifadesine müfessirler farklı anlamlar vermiĢlerdir: 

1- Taberi buradaki "Borçlanma"( رََذا٠َّٓ ) ifadesine vadeli alıĢ, vadeli satıĢ, bir 

malı sipariĢ etme, sipariĢ verme, bir malın bedelini verip belli bir süre sonra teslim 

edilmek üzere ısmarlama, ödünç verme gibi bütün borçlanmaların dâhil olduğunu ve 

âyetin bunların hepsinin yazılmasını emrettiğini söylemiĢtir. 

2- Abdullah b. Abbas‟a göre ise buradaki "Borçlanma" ( رََذا٠َّٓ ) ifadesinde, 

sadece Ġslam hukukunda "selem" diye adlandırılan, parası peĢin verilip malın 

sonradan teslim alınması Ģeklinde olan alıĢ veriĢ girmektedir.Âyette, borçlanmanın 

yazılması emredilmektedir.
1079

 

3- Razi'ye göre iki alıĢveriĢ Ģekli, "müdâyene" ayetinin hükmüne dâhildir: 

a)- Borçlanarak mal almak, bu, parasını daha sonra vermek üzere bir Ģey satın 

almaktır. 

b)- Parayı peĢin verip, malı sonra almak, buna, "selem" denilir.
1080

 

                                                      
1078

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 95 
1079

et-Taberî, a.g.e, c. 6, s.  79 
1080

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
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Âyette geçen “Ve birbirinizle alıĢ veriĢ yapacağınız zaman bir Ģahit 

bulundurun,” emri iki Ģey içermektedir: 

1-  ġahitliğin mubah olduğu, kesin bir emir olmadığı, terk edenin günahkar 

olmadığı anlamıdır. 

2- ġahitliğin kesin bir emir olduğu ve terk edenin günahkâr olduğu anlamıdır. 

ġafi ikinci görüĢü tercih etmiĢtir. ġafi'ye göre alıĢveriĢte Ģahit istemek kesin 

bir emir değildir.
1081

 

92/4 Nisa 

11.Âyet:Çocuklarınızın varisliği konusunda Allah size Ģunu emreder: Erkek, 

iki kadının hissesine eĢit bir miktar alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, 

ebeveynlerinin geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, 

onun yarısını alacaktır. Ölenin anne babasına gelince, geride bir çocuk bırakması 

durumunda, her biri terekenin altıda birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamıĢsa 

ve anne babası onun tek mirasçısı ise, annesi üçte birini alacaktır. Eğer ölenin erkek 

ve kız kardeĢleri varsa, o zaman annesine, yapmıĢ olduğu herhangi bir vasiyeti veya 

ödemek zorunda olduğu borcu düĢüldükten sonra terekenin altıda biri verilecektir. 

Anne babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve 

imkânlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan gelen emirler, ĠĢte bu 

nedenledir. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

12.Âyet:Çocukları olmayan kadınlarınızın terekelerinin yarısı sizin olacaktır; 

ama bir çocuk bıraktılarsa, yapmıĢ oldukları vasiyet veya ödemek zorunda oldukları 

borçları düĢüldükten sonra terekelerinin dörtte birini alacaksınız. Eğer çocuğunuz 

                                                      
1081

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 2, s. 224 
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yoksa dul zevceleriniz, terekenizin dörtte birini alacaktır; ama eğer geride 

çocuğunuz varsa, yapmıĢ olduğunuz vasiyet veya ödemek zorunda olduğunuz borçlar 

düĢüldükten sonra terekenizin sekizde birine sahip olacaklardır. Eğer kadın veya 

erkek, birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse, ama bir erkek veya kız kardeĢi 

varsa, bunların her birine altıda bir düĢer; ama ikiden fazla kiĢi varsa, o zaman, 

yapılmıĢ olan vasiyetler veya ödenmekle yükümlü olunan borçlar düĢüldükten sonra 

kalan mirasın üçte birini alacaklardır. Bu her iki durumda da mirasçılar bir zarara 

uğratılmamalıdır. Bu, Allah'ın bir emridir ve Allah, her Ģeyi bilendir, halimdir. 

1.2.4.14.d14- “N-F-L” )وفم) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“N-f-l” )ًٔف) kökü, vermeye ve hediye etmeye delalet eder. Vacip olmadığı 

halde verme anlamında kullanılır.
1082

 Sülasisi birinci baptan gelir.
1083

 Zorunlu 

olmadan fazladan yaptı, bağıĢ verdi, hediye verdi,
1084

 ganimet verdi,
1085

 yemin 

etti
1086

, anlamlarına gelir. 

“Nefele, enfele, neffele” َّٔ، ًَ ْٔفَ ّأَ ّ)َٔفًَ، ) فًَّ  hepsi de ganimet verdi anlamında 

kullanılabilir.
1087

 

“Neffele” ) ًَ  .birini baĢkasına tercih etti, ganimet verdi anlamınadır ,)َٔفَّ
1088

 

“Ennefelü” )ًَإٌَّف(, ganimet ve hibe anlamlarında kullanılır, çoğulu “enfâl veya 

nifâl” ِّٔ،ْٔفَبي فَبي()أَ  olarak gelir.
1089

 Diğer ümmetlere yasaklanan ganimet Hz. 

                                                      
1082

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”n-f-l” ٔفً(ّ ) maddesi 
1083

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 32, s. 22 
1084

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 906 
1085

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” ٔفً(ّ )  maddesi 
1086

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 32, s. 22 
1087

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” ٔفً(ّ )  maddesi 
1088

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” ٔفً(ّ )  maddesi 
1089

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” )ًٔف) maddesi 
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Muhammed‟e helal kılınarak üstün kılındığı için ganimete bu isim verildi.
1090

 

Ganimet ile aynı anlamdadır fakat algılama değiĢtiği için isim de değiĢmiĢtir. 

SavaĢarak elde edilirse ganimet ismi veriliyor, savaĢmadan elde edilirse “nefel” ismi 

veriliryor. ġu Ģekilde açıklama yapanlar da vardır: DüĢmandan elde edilen her Ģeye 

ganimet ismi veriliyor, bu malların bölüĢülmeden önceki adına da “nefel” deniyor. 

BaĢka bir ayrım da Ģöyledir: SavaĢmadan elde edilen mallara “fey”, ganimetin 

taksiminden sonra ayrılan Ģeye de “nefel” denir.
1091

 

“Ennâfiletü” )ُإٌَّبفٍَِخ(, asıl olana eklenen Ģeylere denir. Vacip olmadığı halde 

Allah için yapılan Ģeylerdir.
1092

 Ganimetlere, el ile verilen hediye ve bahĢiĢlere de bu 

isim verilir.
1093

 Çocuğun çocuğuna da bu isim verilir.
1094

 

“Enneflü” )ًإٌَّْف(, vacip olamadan Allah için yapılan ibadet, verilen bahĢiĢ ve 

hediyeye denir, fazlalık anlamındadır.
1095

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kuran‟ı Kerim‟de “n-f-l” )ًٔف) kökünden gelen kelimeler dört yerde 

bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi Medenî sûrelerdediğer iki tanesi ise Mekkî 

sûrelerde geçmektedir. Medenî sûrelerdegeçen kelimeler ganimet anlamında 

kullanılmıĢtır. Mekke suresinde geçen kelimeler ise “fazladan”,
1096

ve “torun”
1097

 

anlamlarında kullanılmıĢtır.
1098

 

                                                      
1090

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” ٔفً(ّ )  maddesi 
1091

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 502  
1092

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”n-f-l” )ًٔف) maddesi 
1093

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” فً(ّٔ )  maddesi 
1094

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 8, s. 325 
1095

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”n-f-l” ٔفً(ّ )  maddesi 
1096

 50/17 Ġsra 79 
1097

 73/21 Enbiya 72 
1098

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 502 
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“N-F-L” )وفم) Kelimesi ile Ġlgili Medenî SûrelerdeGeçen Ayetin Anlam ve 

Yorumları 

88/8 Enfal 

1.Âyet: Sana ganimetler hakkında soracaklar. De ki: "Bütün ganimetler 

Allah‟a ve Onun Elçisine aittir" Öyleyse, Allah'tan yana bilinç ve duyarlılık içinde 

olun; aranızda kardeĢlik bağlarınızı canlı tutun; Allah'a ve O'nun Elçisine karĢı 

duyarlılık gösterin, eğer gerçekten inanan kimselerseniz! 

Yorumu: 

Ganimetler için üç isim vardır: 

1- “Enfâl, ziyade anlamındadır. Ganimet de bu kapsama girer, çünkü yalnız 

bu ümmet için helal kılınmıĢtır. 

2- Ganimet, kâfirlerden savaĢ sonucu elde edilen mallardır. 

3- “Fey”, kâfirlerden savaĢmaksızın elde edilen mallardır.
1099

 

“Ennefelü” )ًَإٌَّف(, hak edilen Ģeyin üzerine eklenen Ģeye denir. Farz 

namazlara ek olarak kılındığı için sünnet namazlara “nâfile” denmiĢtir. 
1100

 

Bu âyetten geçen ve "ganimet" olarak tercüme edilen “Enfâl” )ْٔفَبي  ,)أَ

kelimesinden neyin kastedildiği hususunda Ģu açıklamalar yapılmaktadır: 

a) "Ganimetler" demektir.Âyet, ganimetlerin o sırada sadece Resulullah'a ait 

olduğunu, baĢka kimsenin bunda bir hakkı olmadığını bildirmektedir.  

b)Müfrezelerin elde ettikleri ganimetlerdir.  

c) SavaĢ sırasında kaçıp Müslümanlar tarafına geçen, asker, köle, cariye, 

                                                      
1099

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 275 
1100

 el-Cassas, a.g.e, c. 4, s. 223 



307 

 

hayvan vb. Ģeylerdir. Bunlar, Resulullah'a aittir. O, bunlardan dilediği gibi tasarrufta 

bulunur.  

d) Ganimetlerin beĢte biridir.  

e) Resulullah'ın veya yerine geçen halifesinin, ganimet malının taksimi 

bittikten sonra bazı mücahitlere verebileceği, öldürdükleri düĢmanın, elbise kılıç 

benzeri eĢyalarıdır.  

f) SavaĢtan önce, Peygamberimizin veya halifesinin, bazı mücahitlere 

vermeyi vaat ettiği ganimet mallarıdır. 

Taberi ise "Enfal" kelimesinin, devlet baĢkanının, ordunun bir kısmına veya 

tümüne ganimet paylarından fazla olarak verdiği mallar mânâsına geldiğini 

söylemiĢtir. 
1101

 

1.2.4.15.d15- “Ğ-N-M” )غىم) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“Ğ-n-m” )ُٕغ) kökü sahih bir asla sahiptir, daha önce sahip olunmayan bir 

Ģeyden faydalanmaya delalet eder. Daha sonraları savaĢarak, galip gelinerek 

müĢriklerden alınan mallara has kılındı.
1102

 Sülasisi dördüncü baptan gelir,
1103

 

ganimet elde etti, zorluk çekmeden bir Ģeyi kazandı,
1104

 baĢardı,
1105

 ganimet kazandı, 

yağmaladı anlamlarına gelir.
1106

 

“Eğneme”ّ)َُٕأَْغ( fiili bir Ģeyi bir kimse için ganimet kıldı anlamına gelir.
1107

 

                                                      
1101

 et-Taberî, a.g.e, c. 13, s.  361- 377 
1102

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”ğ-n-m )ُٕغ) maddesi 
1103

 Ġbn Manzur, a.g.e, , ”ğ-n-m” غُٕ(ّ ) maddesi 
1104

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 4, s. 426 
1105

 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e, c. 5, s. 545 
1106

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 636 
1107

 Ġbn Manzur, a.g.e, , ”ğ-n-m” )ُٕغ) maddesi 
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“Ğanneme” )  fiili bir kimseye ganimette hakkından fazlasını )َغَُّٕ

vermek,
1108

ihsan etmek, lütfetmek
1109

 anlamlarına gelir. 

“Ġğteneme” اْغزََُٕ(ّّ ) fiili bir Ģeyi ganimet saymak,
1110

 ganimet bilmek, ganimet 

olarak ele geçirmek
1111

 anlamlarında kullanılır. 

“Tağanneme” ) ,fiili hırslı olmak, bir Ģeyi ganimet saymak )رََغَُّٕ
1112

 ganimet 

edinmek
1113

 

“Elğanîmetü” )اٌَغ١ِّٕخ(, çoğulu “ğanâim” ) ُُ  elmağnemü” çoğulu“,)َغَٕبئِ

“meğânim” غبُٔ(ّ) َِ  ve “ğunmü” ) ُُ ْٕ  hepsi ganimet anlamındadır. SavaĢarak elde)ُغ

edilirse ganimet ismi veriliyor, savaĢmadan elde edilirse “nefel” ismi veriliyor. ġu 

Ģekilde açıklama yapanlar da vardır: DüĢmandan elde edilen her Ģeye ganimet ismi 

veriliyor, bu malların bölüĢülmeden önceki adına da “nefel” deniyor. BaĢka bir ayrım 

da Ģöyledir: SavaĢmadan elde edilen mallara “fey”, ganimetin taksiminden sonra 

ayrılan Ģeye de “nefel” denir.
1114

 

“Elğanemü” )َُٕاٌَغ( çoğulu “eğnâm” )َأَْغٕب( koyun,
1115

 küçükbaĢ havan
1116

 

anlamlarında kullanılır. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Ğ-n-m” )ُٕغ) kökünden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 9 yerde geçmketedir. 

Bunlardan üç tanesi Mekkî sûrelerde geçmektedir
1117

 ve koyun anlamında 

                                                      
1108

 Ġbn Manzur, a.g.e, , ”ğ-n-m” غُٕ(ّ )  maddesi 
1109

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 636 
1110

 Ġbn Manzur, a.g.e, , ”ğ-n-m” )ُٕغ) maddesi 
1111

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 636 
1112

 Ġbn Manzur, a.g.e, , ”ğ-n-m” غُٕ(ّ )  maddesi 
1113

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 33, s. 187 
1114

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 502  
1115

 Ġbn Manzur, a.g.e, , ”ğ-n-m” )ُٕغ) maddesi 
1116

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 636 
1117

 55/6 Enam 146; 73/21 Enbiya 78; 45/20 Taha 18 
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kullanılmıĢtır. Diğer 6 tanesi ise Medenî sûrelerdegeçmektedir ve ganimet anlamında 

kullanılmıĢtır. 

“Ğ-N-M” )غىم) Kelimesi Ġle Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Ayetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam Ve Yorumları 

88/8 Enfal 

41.Âyet: Bilesiniz ki, savaĢta ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun 

beĢte biri Allah'a ve Rasûl'e; ve yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve 

yolda kalmıĢlara aittir. Gözetmeniz gereken ölçü budur eğer Allah'a ve o hakkın 

batıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaĢta karĢı karĢıya geldiği gün kulumuza 

indirdiğimize inanıyorsanız. Ki iĢte o gün tanık olduğunuz gibi Allah'ın her zaman, 

her Ģeyi irade etmeye gücü yeter.  

Yorumu: 

Allah Teâlâ âyette, müminlerin, aldıkları ganimetleri nasıl taksın edeceklerini 

beyan ediyor: 

Müfessirler, bu âyette zikredilen ganimetle HaĢr suresinde zikredilen "Fey" 

kelimesinin aynı anlamamı yoksa farklı anlamlara mı geldikleri hususunda çeĢitli 

görüĢler zikretmiĢlerdir: 

a) Ganimet, düĢmandan zorla alınan mal'dır. "Fey" ise yine düĢmandan zorla 

alınan arazidir. 

b) "Ganimet" Müslümanların kâfirlerle savaĢarak zorla aldıkları Ģeylerdir. 

"Fey" ise Müslümanların, savaĢmaksızın, sulh yoluyla düĢmandan aldıkları 

mallardır. Bu beĢe bölünmez hepsi bu âyette zikredilen kimselere verilir. 
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c)Ganimet ve fey, aynı anlama gelmektedir. Bu itibarla bu âyet, HaĢr 

suresinde "Fey' "in hükmünü beyan eden yedinci âyeti neshetmiĢtir. Böylece sulh 

yoluyla alınan mallar dahi beĢe bölünür. Dördü, savaĢan müminlere verilir. Biri ise 

bu âyette beyan edilen kimselere verilir.  

Taberi diyor ki: "Ganimet, Müslümanların, galip gelerek ve savaĢarak al-

dıkları mallardır. Fey' ise müĢriklerle savaĢmaksızın, sulh yapılarak alınan mallardır. 

Bu itibarla bu âyetin, HaĢr suresinde zikredilen fey ile ilgili âyeti neshettiğini 

söylemek isabetli değildir. Zira her birinin hükmü diğerinden ayrıdır. Birbirleriyle 

çeliĢmemektedirler. 

Taberi ganimetin bölüĢümü hakkında, Ģöyle diyor: Ganimetin tümü beĢ'e 

taksim edilir. Bunun dördü, savaĢan mücahitlere verilir. BeĢte biri ise tekrar beĢe 

bölünür, bunun da biri Resulullah'a diğeri akrabalarına, bir diğeri yetimlere 

dördüncüsü yoksullara beĢincisi ise yolda kalan yolculara verilir.Âyette Allah 

Telala'nın isminin zikredilmesi ise hürmet içindir. Taberi, sözlerine devamla diyor ki: 

"Ġlim ehli, Resulullah'ın vefatından sonra, ganimetin beĢte birinden, Resulullah'a ve 

akrabalarına verilen iki payın ne yapılacağı hususunda farklı görüĢler zikretmiĢlerdir. 

a) Islam'a ve Müslümanlara yardıma harcanır.  

b)Müslümanların yöneticisine verilir. 

c)Yetimler, yoksullar ve yolda kalan yolculara taksim edilir.  

d)Resulullah'ın akrabalarına verilir.  

Taberi diyor ki: "Tercihe Ģayan olan görüĢ Ģudur: Resulullah'ın, ganimetin 

beĢte birindeki payı, beĢte birin içinde bırakılır ve bu beĢte bir de eĢit paylarla dörde 

ayrılır ve bu beĢte bir pay akrabalara, diğer bir pay yetimlere, üçüncü pay yoksullara, 
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dördüncü pay da yolda kalan yolculara verilir. Zira Allah Teâlâ‟nın, kendilerine 

ganimetten pay verileceğini beyan ettiği kimselerden paylarını alıp baĢkalarına 

vermeye kimsenin hakkı yoktur.
1118

 

Ganimetin savaĢa katılanlar arasında bölüĢtürülmesi: 

1- Atlı için iki yaya için bir hisse verilir. Ebu Hanife‟ye göre 

2- At için bir hisse binici için bir hisse 

3- Bu konuda imamın görüĢü önemlidir. Ġmam içtihat eder uygun gördüğü 

görüĢle amel eder. 

4- Birden fazla atta atla yaya ayrımı yapılmaz. Bu, Ģafinin görüĢü Ebu 

Hanifeye göre at arttıkça hisse de artar. 

Orduya maaĢlı olarak katılan ustalık yapan gruba ganimetten pay verilmez. 

ġayet savaĢa katılmıĢ iseler ücretleri olsa dahi bunlara pay verilir.
1119

 Ganimetten 

köleye, çocuğa ve kadına pay verilmez.
1120

 

SavaĢa katılmayanlara gelince katılmama nedenine bakılır: 

1- Hastalık ise ona hisse verilmez ancak savaĢa katılmıĢ sonra hastalanmıĢ ise 

hisse verilir. Sonuç ile baĢlama arasında ise verilmesi daha doğrudur. 

2- Delalet ise verilmez 

3- Esir düĢmek ise verilmez.
1121

 

69.Âyet:Artık aldığınız ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan 

korkun. ġüphesiz Allah, bağıĢlayandır, esirgeyendir. 

                                                      
1118

 et-Taberî, a.g.e, c. 13, s.  545 -552 
1119

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 410 
1120

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s, 411 
1121

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s412 
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Yorumu: 

Taberi'ye göre Hz. Peygamberden önce hiçbir peygambere ganimet helal 

kılınmamıĢtı. Hz. Muhammed ve ümmetine ise ganimetler helal kılındı. Bu ayet 

indi.
1122

 

92/4 Nisa 

94.Âyet:O halde siz ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman 

karĢılaĢtığınız durumu açıkça kavramaya çalıĢın ve size barıĢ teklif edene bu dünyevî 

hayatın gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle “Sen mümin 

değilsin!” demeyin. Çünkü asıl kazanç Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı 

durumdaydınız, ama Allah size karĢı lütufkâr davranmıĢtı. Öyleyse muhakemenizi 

kullanın: ġüphesiz Allah, yaptığınızdan her zaman haberdardır. 

Yorumu: 

Tefsirlerde Ayetin nüzul sebebi ile ilgili çok farklı rivayetler var fakat bütün 

rivayetlerin birleĢtiği nokta, Müslüman olduğunu söyleyen birinin ganimet arzusuyla 

öldürülmesidir.
1123

 

111/48 Fetih 

15.Âyet: Siz ey müminler, ganimet vaat eden bir savaĢa katılmak için yola 

çıktığınız zaman  daha önce geride kalmıĢ olanlar: “Bırakın sizinle gelelim!” 

diyecekler; Allah'ın Sözünü değiĢtirmek istediklerini böylece gösterecekler. De ki: 

“Bizimle hiçbir zaman gelemeyeceksiniz: Allah daha önce ganimetleri kimin 

kazanacağını bildirmiĢtir”. Bunun üzerine onlar: “Hayır, aslında bizim ganimetten 

                                                      
1122

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s.  65 
1123

 et-Taberî, a.g.e, c. 9, s.  75-81 
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alacağımız payı kıskanıyorsunuz!” diye kendilerinden emin bir Ģekilde cevap 

verecekler. Hayır, tersine onlar hakikati çok az kavrayabilirler! 

19.Âyet:Ve elde edecekleri birçok savaĢ ganimeti ile: çünkü Allah 

gerçekten kudret ve hikmet Sahibidir. 

20.Âyet:Ey müminler! Allah size daha birçok savaĢ ganimeti vaat etti: O, bu 

dünyevî kazançları önceden size ihsan etmiĢ ve düĢman toplumun ellerini 

üzerinizden çektirmiĢtir ki sizden sonra gelenlere bu iç huzurunuz bir örnek olsun 

ve Allah hepinizi dosdoğru yola iletsin.  

1.2.4.16.d16- “T-R-K” )ترن) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“T-r-k” )رشن) bir Ģeyden vazgeçmek, çekilmek anlamınadır.
1124

 Sülasisi 

birinci baptan gelir,
1125

  bilerek isteyerek veya zorla, darda kalarak bir Ģeyi 

reddetti,
1126

 bıraktı, koydu
1127

, hesaba katmadı, ihmal etti, miras bıraktı
1128

 

anlamlarında kullanılır. 

“Etterkü” )اٌزَّْشُن( bir Ģeyi koymak,
1129

 vazgeçmek, bırakmak,
1130

 ihmal etmek, 

göz önüne almamak, geriye miras bırakmak
1131

 anlamlarına gelir. 

“Terikatü” )ُرَِشوخ( terk olunan Ģey, miras, yavru çıktıktan sonra deve kuĢun 

yumurtasında çölde kalan Ģey,
1132

 anlamlarına gelir. 

                                                      
1124

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”t-r-k” ّ)رشن )  maddesi 
1125

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”t-r-k” رشن(ّ )  maddesi 
1126

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 74 
1127

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 27, s.  91 
1128

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 87 
1129

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 337 
1130

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”t-r-k”, رشن(ّ )   maddesi 
1131

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 87 
1132

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”t-r-k”, رشن(ّ )   maddesi 
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Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“T-r-k” )رشن) kökünden türeyen kelimeler Kur‟an‟da geri bırakma,
1133

 

isteyerek kasten terk etme,
1134

 istemeyerek bırakma,
1135

 yüz çevirme,
1136

 kılma
1137

 ve 

miras bırakma
1138

 anlamlarında kullanılmıĢtır.
1139

 Tezimizle ilgili olan anlam ise 

miras bırakma anlamıdır. Bu anlamda Kur‟an‟da bu kelime 11 defa kullanılmıĢtır. Bu 

kelimelerin hepsi Medenî sûrelerde geçmektedir. 

“T-r-k” )ترن) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

180.Âyet: Herhangi birinize ölüm yaklaĢtığında, eğer arkasında yeterli bir 

servet bırakıyorsa, ebeveynine ve (diğer) yakın akrabalarına uygun Ģekilde vasiyette 

bulunmak size farz kılındı: Bu, Allah'a karĢı sorumluluk bilincini duyanlar için bir 

yükümlülüktür. 

Yorumu: 

Taberi bu âyeti Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: "Ey iman edenler, sizden birinize 

ölüm gelip çattığı zaman Ģayet o kimse geride mal bırakacak durumda ise onun, anne 

ve babasına ve kendisine mirasçı olmayan akrabalarına, dinen tayin edilmiĢ olan üçte 

bir sınırını aĢmamak üzere vasiyet etmesi farz kılınmıĢtır. Bu, Allah'tan korkan 

müminler üzerine bir haktır." 

                                                      
1133

 56/37 Saffet 129 
1134

 64/44Duhan 24 
1135

 64/44Duhan 24 
1136

 53/12 Yusuf 37 
1137

 87/2Bakara 17 
1138

 87/2Bakara 180 
1139

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 74 
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Görüldüğü gibi Taberi, anneye babaya ve mirasçı olmayan akrabalara 

vasiyette bulunmanın farz olduğu ve vasiyet edilecek malın miktarının da terekenin 

üçte birini aĢmaması gerektiği kanaatindedir.
1140

 

Allah‟ın mirasçılar için mirası farz kılması vasiyeti neshetmez ikisi bir arada 

olabilir. Diğer mirasçılar müsaade etmiĢ ise mirasçıya vasiyet etmek caiz 

görülmüĢtür. Miras ve vasiyetin aynı Ģahısta birleĢmesi dahi mümkündür.
1141

 

92/4 Nisa 

7.Âyet: Ebeveynin ve akrabanın geride bıraktıklarından erkekler bir pay 

alacaklardır. Ebeveynin ve akrabanın bıraktığında, ister az ister çok olsun, 

kadınların da bir payı olacaktır; Allah tarafından tayin edilen bir paydır bu! 

11.Âyet: Çocuklarınızın varisliği konusunda Allah size Ģunu emreder: Erkek, 

iki kadının hissesine eĢit bir miktar alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, 

ebeveynlerinin geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, 

onun yarısını alacaktır. Ölenin anne babasına gelince, geride bir çocuk bırakması 

durumunda, her biri terekenin altıda birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamıĢsa 

ve anne babası onun tek mirasçısı ise, annesi üçte birini alacaktır. Eğer ölenin erkek 

ve kız kardeĢleri varsa, o zaman annesine, yapmıĢ olduğu herhangi bir vasiyeti veya 

ödemek zorunda olduğu borcu düĢüldükten sonra terekenin altıda biri verilecektir. 

Anne babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve 

imkânlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan gelen emirler iĢte bu 

nedenledir. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

                                                      
1140

 et-Taberî, a.g.e, c. 3, s.  388 
1141

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 205 
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12.Âyet:Çocukları olmayan kadınlarınızın terekelerinin yarısı sizin olacaktır; 

ama bir çocuk bıraktılarsa, yapmıĢ oldukları vasiyet veya ödemek zorunda oldukları 

borçları düĢüldükten sonra terekelerinin dörtte birini alacaksınız. Eğer çocuğunuz 

yoksa dul zevceleriniz, terekenizin dörtte birini alacaktır; ama eğer geride 

çocuğunuz varsa, yapmıĢ olduğunuz vasiyet veya ödemek zorunda olduğunuz borçlar 

düĢüldükten sonra terekenizin sekizde birine sahip olacaklardır. Eğer kadın veya 

erkek, birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse, ama bir erkek veya kız kardeĢi 

varsa, bunların her birine altıda bir düĢer; ama ikiden fazla kiĢi varsa, o zaman, 

yapılmıĢ olan vasiyetler veya ödenmekle yükümlü olunan borçlar düĢüldükten sonra 

kalan mirasın üçte birini alacaklardır. Bu her iki durumda da mirasçılar bir zarara 

uğratılmamalıdır. Bu, Allah'ın bir emridir ve Allah, her Ģeyi bilendir, halimdir. 

33.Âyet: Herkes için bir Ģeyler bırakabileceği mirasçılar tayin etmiĢizdir: 

anne babalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleĢtiğiniz kimseler; öyleyse onlara 

paylarını verin, zira Allah her Ģeye Ģahittir. 

176.Âyet:Onlar senden, kendilerini aydınlatmanı isterler. De ki: "Allah, 

birinci dereceden mirasçı bırakmayanlardan kalan miras ile ilgili kurallar 

konusunda böylece sizi aydınlatır: eğer bir erkek, çocuk bırakmadan ölürse ve bir kız 

kardeĢi varsa, onun terekesinin yarısına kız kardeĢi sahip olacaktır; kız kardeĢin 

çocuk bırakmadan ölmesi halinde ise erkek onun mirasını alacaktır. Fakat iki kız 

kardeĢ varsa, ikisi birlikte onun terekesinin üçte ikisine sahip olacaklar ve eğer erkek 

kardeĢler ve kız kardeĢler varsa, erkek iki kadının payı kadar alacak." Allah bütün 

bunları size açıklar ki sapıklığa düĢmeyesiniz; Allah her Ģeyi bilir. 
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1.2.4.17.d17- “K-S-M” (لسم) KELĠMESĠ 

Anlamı  

“K-S-M” (ُلس) fiili aslen güzellik ve bir Ģeyin parçalanmasına delalet eder.
1142

 

Sülasisi ikinci baptan gelir. Parçaladı, böldü,
1143

 pay etti, dağıttı
1144

 anlamlarında 

kullanılır. 

“Kasseme” ) َُ ,parçaladı, parçaları ayırdı, böldü )لَسَّ
1145

 bölüĢtürdü,
1146

sınıflara 

ayırdı,
1147

 anlamlarına gelir. 

“Kasm” (ُلَس) mastardır, hisseleri ayırmak anlamına gelir. “Kısm” (ُلِس) ise 

isimdir. Hisse, pay, nasip anlamlarına gelir. Çoğulu “eksâm” (َالسب) dır.
1148

 

“Ġstekseme”(ُاسزمس) fiili, aslen paylaĢılmasını istedi anlamındadır. Sonra 

paylaĢılma anlamında kullanılmıĢtır.
1149

 

“Ġstigsâm” )َاْسزِْمسب)Araplar, evlilik, yolculuk gibi önemli gördükleri 

konularda, üzerlerine çık veya çıkma, evlen veya evlenme yazdıkları fal oklarını 

putlarının yanlarında dolaĢtırıyorlardı. Sonra putlarının yanlarına oturuyorlar ve 

Ģöyle diyorlardı: “Hangisi benim hakkımda hayırlı ise ona izin ver, onu 

yapayım.”Sonra tekrar dolaĢtırıyorlardı. Hangisi gelirse Ģansları olarak ona razı 

oluyorlardı.
1150

 Bu olaya “Ġstigsâm” denir. 

                                                      
1142

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”k-s-m” (ُلس)  maddesi 
1143

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-s-m” (ُلس) maddesi; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed 

Murtaza, a.g.e, c. 33, s. 266 
1144

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 705 
1145

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-s-m” (ُلس) maddesi 
1146

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 33, s. 266 
1147

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 705 
1148

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-s-m” maddesi; Ġbni Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mucmelu‟l-Luğa, c. 

3, s. 752 
1149

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 404 
1150

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 5, s. 86; Ġbn Manzur, a.g.e, “k-s-m” (ُلس) maddesi 
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“Kısmetün” (لسّخ) kelimesi, hakları ortaya çıkarmak hisseleri ayırmak olarak 

tanımlanır,
1151

 “istekseme”(ُاسزمس) fiilinden türemiĢtir.
1152

 Miras, taksim, ganimet 

taksimi,
1153

 mal, tereke,
1154

anlamlarında kullanılır. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da, “k-s-m” fiilinden türemiĢ kelimeler bölüĢüme iliĢkin olarak yedi 

yerde geçmektedir. PaylaĢma,
1155

 kısmet arama,
1156

 bölüĢtürme
1157

 ve ayırma
1158

 

anlamlarında kullanılmıĢtır. Kur‟an‟ du bu kökten iktisadî anlamda kullanım 7 yerde 

geçmektedir. Bunlardan iki tanesi Medenî sûrelerde diğer beĢ tanesi Mekkî sûrelerde 

geçmektedir. 

“K-S-M” (لسم) Kelimesi ile Ġlgili Medenî SûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

92/4 Nisa 

8.Âyet: Mirasın bölüĢtürülmesi sırasında öteki akrabalar, yetimler ve 

muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve 

onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 

Yorumu: 

Bu ayet hakkında müfessirlerin görüĢleri Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

6- Miras ayetleriyle bu ayetin hükmü nesh olunmuĢtur. 

7- Hükmü sabittir, mirasta geçerlidir. 

                                                      
1151

ġerbasi, Ahmet, a.g.e, 359 
1152

 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 8, s. 420 
1153

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 404 
1154

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-s-m” (ُلس) maddesi 
1155

 92/4 Nisa  8 
1156

 112/5Maide 3 
1157

 63/43Zuhruf 32 
1158

 67/51Zariyat 4 
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8- Vefat eden kiĢinin mirastan alamayan kiĢiler için vasiyet etmesidir. 

9- Mirasın ta kendisidir; hakkı olanlara hakkını vermek hakkı olmayanlara 

da güzel söz söylemektir.
1159

 

10- Mirasçı olmayan akrabalara mal çok ise bir miktar vermek mal az ise 

onlardan güzel sözle özür dilemektir.
1160

 

112/3 Maide 

3.Âyet: Ölü eti, kan ve domuz eti ve üstünde Allah'tan baĢkasının adının 

anıldığı hayvanlar ve boğulan, dövülerek öldürülen veya düĢerek ölen veya derisi 

yüzülerek öldürülen veya vahĢî bir hayvan tarafından parçalanan hayvanlar, canlı 

iken bizzat kestikleriniz hariç, size yasaklanmıĢtır ve putperest sunaklarında 

kesilenler de yasaktır. Kehanet yoluyla gelecekte sizi neyin beklediğini öğrenmeye 

çalıĢmanız da yasaklanmıĢtır: Bu günahkârca bir davranıĢtır. Bugün hakikati 

inkâra ĢartlanmıĢ olanlar, sizin dininizi terk edeceğinizden artık ümitlerini tamamen 

kestiler: Öyleyse, onlardan korkmayın, yalnız Benden korkun! Bugün dininizi sizin 

için kemale erdirdim, nimetlerimin tamamını size bahĢettim ve Bana teslimiyeti sizin 

dininiz olarak belirledim. Günaha eğiliminden değil de hayatî bir zaruret sonucu 

yasak Ģeylere sürüklenenlere gelince, bilin ki Allah çok bağıĢlayıcıdır, rahmet 

kaynağıdır. 

1.2.4.18.d18- “V-R-S” (ورث) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“V-R-S” (ٚسس) fiili, bir insana ait olan bir Ģeyin nesep veya baĢka bir nedenle 

diğer bir insana kalması anlamına gelir. Biz babalarımızdan miras alır evlatlarımıza 

                                                      
1159

 el-Cassas, a.g.e, c. 2, s. 369 
1160

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 186; Kurtubi, a.g.e, c. 5, s. 50 
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bırakırız.
1161

 Sülasisi altıncı baptan olup mirasçı oldu, miras aldı, miras kaldı
1162

 

anlamlarında kullanılır. 

“Evrase” (اٚسس) ifâl babındandır. Miras bıraktı anlamına gelir. 

 “Verrese”( ّٚسس), ise tefîl babındandır. Birisini mirascı kıldı demektir.
1163

 

“Verase” (ٚسثخ) malın bir kiĢiden diğer bir kiĢiye her hangi bir akit veya akde 

benzer yollardan birisi olmaksızın intikal etmesidir. 

“Turâs” (رشاس), “irs” (اسس), “mîrâs”)١ِشاس( ölen kiĢiden mirasçılarına intikal 

eden Ģeylere denir. “Turâs” kelimesinin aslı “vurâs” (ٚسس)'tır. “vav” (ٚ) harfi “te” (د) 

harfine dönüĢmüĢtür. KiĢi, herhangi bir mala caba harcamadan sahip olmuĢ ise bu 

duruma mecazi olarak “mirasa kondu” denir.
1164

 

“Vâris, Allah‟ın isimlerinden bir isimdir. Yaratılanlara mirasçı oldu 

anlamındadır. Çünkü onlar ölür yok olur Allah ise bakidir.
1165

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “v-r-s” fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler otuzüç yerde 

geçmektedir. Tereke,
1166

 helak edilenlerin malına mülküne sahip olmak,
1167

 ilim ve 

peygamberliğe sahip olmak,
1168

 ölen birine mirasçı
1169

 olmak anlamlarında 

kullanılmıĢtır. Bunlardan sekiz tanesi Medenî sûrelerde, yirmibeĢ tanesi ise Mekkî 

sûrelerde geçmektedir. 

                                                      
1161

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”v-r-s” (ٚسس) maddesi 
1162

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-r-s” (ٚسس) maddesi 
1163

 Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 5, s. 379 
1164

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 532 
1165

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-r-s” ( سسٚ )  maddesi 
1166

 Fecr 89/19 
1167

 Araf 7/137 
1168

44/19 Meryem 6 
1169

 92/4 Nisa 11,12,176 
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“V-R-S” (ورث) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

233.Âyet: Ve boĢanmıĢ anneler, eğer emzirme müddetini tamamlamak 

istiyorlarsa, çocuklarına iki tam yıl bakabilirler; onların yeme-içme ve giyimlerini 

uygun bir Ģekilde temin etmek, çocuğun babasına düĢer. Hiç kimse 

taĢıyabileceğinden daha fazlasıyla yükümlü tutulmaz: Ne anneye çocuğundan dolayı 

eziyet çektirilsin, ne de çocuğundan dolayı babasına. Ve babanın mirasçısına da aynı 

görev düĢer. Ve eğer anne-baba, her ikisi, anne ile çocuğun ayrılmasına karĢılıklı 

rıza ve danıĢma ile karar verirlerse, bundan dolayı onlara bir günah yoktur ve eğer 

çocuğunuzu sütannelere emanet etmeye karar verirseniz, teslim edeceğiniz çocuğun 

emniyetini uygun bir Ģekilde sağlamanız Ģartıyla size bir günah yüklenmez. Ama 

Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah tüm yaptıklarınızı 

görür. 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

180.Âyet: Onlar, -Allah'ın, lütfünden kendilerine verdiklerine cimrice 

sarılanlar- bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar: Aksine, bu onlar için 

kötüdür. Bu kadar cimrice sarıldıkları Ģey, Kıyamet Günü boyunlarına asılacaktır. 

Zira göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a aittirve Allah, yaptığınız her Ģeyden 

haberdardır. 

90/33 Ahzap 

27.Âyet:O, sizi onların topraklarına, evlerine ve mallarına mirasçı yaptı ve 

henüz ayak basmadığınız topraklarını size vaat etti. Allah her Ģeye kadirdir. 
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92/4 Nisa 

11.Âyet: Çocuklarınızın varisliği konusunda Allah size Ģunu emreder: Erkek, 

iki kadının hissesine eĢit bir miktar alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, 

ebeveynlerinin geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, 

onun yarısını alacaktır. Ölenin anne-babasına gelince, geride bir çocuk bırakması 

durumunda, her biri terekenin altıda birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamıĢsa 

ve anne-babası onun tek mirasçısı ise, annesi üçte birini alacaktır; eğer ölenin erkek 

ve kız kardeĢleri varsa, o zaman annesine, yapmıĢ olduğu herhangi bir vasiyeti veya 

ödemek zorunda olduğu borcu düĢüldükten sonra terekenin altıda biri verilecektir. 

Anne-babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve 

imkânlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. ĠĢte bu nedenledir Allah'tan gelen 

emirler. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Miras paylaĢımı vasiyet ve borçtan sonradır. KiĢi kefenden sonra önce 

borçtan baĢlar, sonra vasiyeti 1/3‟te yerine getirir. Daha sonra miras taksimi 

yapılır.
1170

 

Âyette, anne baba, eĢler, çocuklar umum olmasına rağmen sünnet bununla bir 

kısım eĢler, çocuklar ve anne babaların kast edildiğini açıkladı. 

1- EĢlerin, dinlerinin, anne baba ve çocuğun dinlerinin aynı olması, 

2- Çocuğun babasını öldürmemiĢ olması, 

3- Köle olmamaları gerekir. 
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Vasiyetler 1/3 ile sınırlandırıldı. Borcun vasiyetten önce geldiği açıklandı. 

Sünnet bunu açıklamasaydı vasiyetten borçtan önce geldiği ve eĢit olduğu 

anlaĢılırdı.
1171

 

Cahiliye döneminde, küçük çocuklara ve kadınlara mirastan pay vermiyorlar 

ve onlar için Ģöyle diyorlardı: "Ata binmeyene, eli kılıç tutmayana ve düĢmanla 

savaĢmayana nasıl mal verebiliriz?"Ġslam geldikten sonra bu ayet nazil oldu, 

küçüğün, büyüğün, kadının ve erkeğin mirasta paylan olduğunu açıkladı.
1172

 

Bazı müfessirlere göre bu âyetin nüzul sebebi, ölenin malının, sadece 

çocuklarına verilmesi, vasiyetin de sadece anne ve babaya yapılmasıdır. Allah, bu 

âyeti göndererek, anne baba dâhil bütün mirasçıların paylarını belirtmiĢ ve daha önce 

yapılanlardan dilediğini neshetmiĢtir.
1173

 

Mirasta mahfuz hisselerin dağıtılmasından sonra arta kalan sehmi ölenin en 

yakın asabesi alır.
1174

 

Cahiliye Arapları iki yolla mirasçı olabiliyorlardı: 

1- Nesep yoluyla 

2- Sebep yoluyla olabiliyorlardı. 

Nesep yoluyla kadınlar ve küçük çocuklar mirasçı olamıyor ancak ata 

binebilen, silah kullanabilen ve ganimet elde edebilenler mirasçı olabiliyorlardı.
1175

 

Sebep yoluyla mirasçı almaya gelince bu iki yolla oluyordu: 

1- Yemin ve akitleĢme yoluyla mirasçı olabiliyorlardı. 
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2- Evlat edinme yoluyla mirasçı olabiliyorlardı.
1176

 

Cahiliye döneminde insanlar Ģu Ģekilde akitleĢiyorlardı: “Kanım kanındır, 

ölümüm ölümündür, sen bana ben de sana mirasçıyım, sen benden ben de senden 

isteyebilirim.” 

Bu yolla mirasçı olma bir müddet Ġslamda da devam etti, malının 1/6‟ile 

mirasçı oldu. Sonra Enfal suresin 75. ayet ile kaldırıldı.
1177

 

Hanifiler‟e göre bu ayetin hükmü devam etmektedir. Ancak yakın akraba 

anlaĢmalı olana tercih edilir. KardeĢi var, oğlu da varsa kardeĢ oğlu olduğu için miras 

alamaz. Bu durum kardeĢin miras ehli olmaktan çıktığı anlamına gelmez. Aynı 

Ģekilde akrabalar anlaĢmalı olana tercih edilir. Bir kimsenin miras ehli ve asabesi yok 

ise o kimsenin mirası anlaĢmalı olduğu kimsenindir. Bundan dolayıdır ki Hanefiler 

mirasçısı olamayan kimsenin bütün malını miras vasiyet etmesini caiz 

görmüĢlerdir.
1178

 

Evlat edinmek ile ilgili mirasa gelince: Cahiliye Araplarında bir kiĢi baĢka 

birinin erkek evladını çağırır evlat edinir ve onu nesebine dâhil ederdi. O kimse de 

ona oğlu gibi mirasçı olurdu. Bu olay bir müddet Ġslam‟da da devam etti. Öyle ki Hz. 

Peygamber Zeyd b. Harise‟yi evlat edindi. Ahzap suresinin 40. Ayeti ininceye kadar 

insanlar Hz. Peygamberi Zeyd b. Muhammed olarak çağırıyorlardı. Bu ayetin iniĢiyle 

evlat edinme de evlatlığın mirasçı olması da kaldırıldı.
1179

 

Ġslam‟a gelince mirasçı olma iki Ģeyledir: 

1- Soy ve nesep ile 
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2- Sebep iledir. 

Nesebe gelince bu konuda Allah ayet indirdi ve Hz. Muhammed o ayetleri 

açıkladı. 

Sebeple mirasçı olmaya gelince bunlardan bir  kısmı yürürlükten kalkmıĢtır. 

Bir kısmı devam etmektedir. 

Hicret: Ġslam‟ın ilk dönemlerinde mirasçı olma nedenlerinden biriydi. Enfal 

suresi 72. ayet indikten sonra inanan kimse hicret etmeyen kiĢiyi inansa bile veli 

edinmezdi. Hicret etmeyen de hicret eden kiĢiyi veli edinmezdi. Enfal süresi 75. 

ayetin nüzulü ile bu uygulama yürürlülükten kalktı 

Muhacirler ve ensarlar baĢlangıçta Hz. Muhammed‟in kendileri ile kardeĢ 

kıldığı kimseyi mirasçı edinirlerdi. Öz kardeĢlerini mirasçı edinmezlerdi. 
1180

 

BaĢlangıçta Müslümanlar Ġslam ve hicret ile birbirlerine mirasçı 

olabiliyorlardı. 

Bir de Hz. Peygamberin muhacir ve ensardan aralarında kardeĢ kıldığı 

kimseler birbirlerine mirasçı olabiliyordu. Toparlarsak Ġslam‟ın ilk dönemlerinde 

sebeple mirasçı olma yolları Ģunlardı: 

1- Evlat edinme, 

2- AkitleĢme, 

3- Hicret etme, 

4- Hz. Peygamberin kardeĢ ilan etmesiydi. 

Bu dört yoldan üç tanesi ki bunlar, hicret, kardeĢlik, evlat edinme kaldırıldı. 

AkitleĢmeye gelince akrabalık buna tercih edildi. Akrabalık öncelendi, akitleĢme 
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yürürlükten kalkmadı. ġayet akrabaları yoksa kiĢi akitleĢtiği kimsenin malının bir 

kısmına veya hepsine mirasçı olabilir.
1181

 

Akrabalık bağı, (zevi‟l-erham), köleyi azat etme iliĢkisi, bunlar sabit 

sebeplerdir. ġart kılınmıĢ düzene göre bunlar mirasçı olmaya devam ederler. 

Akrabalık bağı ile mirasçı olanlar: 

1- Sehim sahipleri,  

2- Asabeler, 

3- “Zevi‟l-erham”dır.  Bu kısmı mirasa dahil eden ayet nisa 7 ve 127. 

Ayetlerdir. Cahiliye döneminde yalnız silah kullanabilen ve savaĢa katılabilene 

verilen miras uygulaması bu ayetlerle kalkmıĢtır. Nisa 11 de ise nisa 7‟de  farz 

kılınan hisseler açıklanmıĢtır. 

Âlimler burada evlat kelimesinden öz evladın kast olunduğu konusunda 

ittifak içindedirler. Öz evlat var iken evladın evladı mirasa dâhil değildir. ġayet öz 

evlat yok ise oğulların evlatları kast olunur. Kızların evlatları değil.
1182

 

Asabe, ölen kimseye oğul ve baba yoluyla birleĢen akrabadır. Oğullar, 

babalar, kardeĢler, amcalar, amcaoğulları gibi. Bunlardan uzak olan uzaktır. Kız 

kardeĢler, kızlarla beraber asabe olur. Bunlardan en yakın olan en önce gelir. Daha 

yakın var iken daha uzakta olana miras yoktur. ölen kimseye kadın yoluyla birleĢen 

kimse asabe olamaz.Köleyi azat eden kimse azat etmiĢ olduğu kölenin asabesidir. 

Ebu Hanife‟ye göre bir kimse bir kimsenin eliyle Müslüman olursa aralarında 

“muvalat” anlaĢması yaparlar ise mirasçısı olmadan ölürse o kimse o kimsenin 
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mirasçısıdır.
1183

 ġafiye göre ölen kimsenin mirası bütün Müslümanlara kalır.
1184

 

Bazıları dediler ki birisinin eliyle Müslüman olup sonra Müslüman ülkesine yerleĢen 

kiĢinin velisi onun Müslüman olmasına vesile olandır. Kendisi gelip Ġslam ülkesine 

yerleĢip Müslüman olmuĢ ise onun velisi bütün Müslümanlardır.
1185

 

Mirasa mani haller: 

Allah‟ın, "Allah size, evlatlarınız hakkında Ģöyle tavsiye emir eder: "Erkeğe, 

iki diĢinin payı miktarı vardır." buyruğunun umumi manasının, Ģu dört durum ile 

tahsis edilmiĢtir:  

a) Hür ve köle birbirine varis olamaz. 

b) Kasten katil olan kimse vâris olamaz. 

c) Ġki ayrı dine mensup olanlar birbirine vâris olamazlar. Bu, ümmetin kabul 

ettiği ve meĢhur derecesine ulaĢan bir haberdir.  

Âlimler, Allah'ın "Onlardan hangisinin, size faydaca daha yakın olduğu..." 

ifadesinden ne murat edildiğini izah hususunda Ģu görüĢleri belirtmiĢlerdir: 

1-"Onlardan hangisinin, âhirette size faydaca daha yakın olduğunu 

bilemezsiniz." Ģeklindedir.  

2-"Birbirlerine harcamada bulunmak, birbirlerini eğitmek ve birbirlerini 

kötülüklerden korumak ve müdafaa etmek gibi yapılması gerekli olan hususlarda, 

onların dünyada iken, birbirlerinden nasıl istifade edeceklerini" bilememeleridir. 

3- Bu ifadeden maksat, oğlun babadan, babanın oğuldan önce ölerek böylece 

de hangisinin diğerine varis olacağının bilinmemesidir. 
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Buna göre mana, "Allah'ın mirası bu Ģekilde taksim etmesi, sizin 

gönüllerinizin meylettiği taksimattan daha evlâ ve hayırlıdır. Çünkü O, bütün 

malûmatı bilendir. Böylece de O, miras taksimatındaki sizin lehinize ve aleyhinize 

olan hususları en iyi bilendir. Yine O Hâkimdir; bu sebeple de ancak, en güzel ve en 

yararlı Ģeyleri emreder. ĠĢte durum böyle olunca, O'nun mirası bu Ģekilde taksimatı, 

sizin murat edip gönlünüzden geçirdiğiniz taksimat Ģeklinden daha hayırlı ve 

evlâdır." Ģeklinde olur. Bu ifade, O'nun meleklere "Ben, sizin bilmediğiniz Ģeyleri 

bilirim."
1186

demesi gibidir.
1187

 

12.Âyet: Çocukları olmayan kadınlarınızın terekelerinin yarısı sizin 

olacaktır; ama bir çocuk bıraktılarsa, yapmıĢ oldukları vasiyet veya ödemek zorunda 

oldukları borçları düĢüldükten sonra terekelerinin dörtte-birini alacaksınız. Eğer 

çocuğunuz yoksa dul zevceleriniz, terekenizin dörtte-birini alacaktır; ama eğer 

geride çocuğunuz varsa, yapmıĢ olduğunuz vasiyet veya ödemek zorunda olduğunuz 

borçlar düĢüldükten sonra terekenizin sekizde-birine sahip olacaklardır. Eğer kadın 

veya erkek, birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse, ama bir erkek veya kız 

kardeĢi varsa, bunların her birine altıda-bir düĢer; ama ikiden fazla kiĢi varsa, o 

zaman, yapılmıĢ olan vasiyetler veya ödenmekle yükümlü olunan borçlar 

düĢüldükten sonra kalan mirasın üçte-birini alacaklardır. Bu her iki durumda da 

mirasçılar bir zarara uğratılmamalıdır. Bu, Allah'ın bir emridir ve Allah, her Ģeyi 

bilendir, halimdir. 
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Yorumu: 

Âyette geçen “kelâle” kelimesinin dildeki asıl anlamı kuĢatmaktır. “Ġklîl”, 

baĢı kuĢattığı için taca bu isim verilmiĢtir. “kül” kelimesi de delalet ettiği her bir Ģeyi 

kuĢattığı için bu kökten gelmiĢtir.  Nesepte “kelâle” ise çocuk ve babanın kız ve 

erkek kardeĢler tarafından kuĢatılmasıdır. Çocuk ve baba “kelâle”den değildir. 

Çünkü onlar nesebin esası ve direğidir. Diğer akrabalar tacın baĢı kuĢattığı gibi baĢka 

bir boyutta iliĢkilendirilirler.
1188

 

“Kelâle” nesebi çevreleyendir, doğum bakımından ölenle bir iliĢkisi yoktur. 

Doğrudan nesebi olmadığı için ona atfedilmiĢtir.
1189

 

“Kelâle” bazen ölen için bir sıfat yapılır. Bu durumda ölen kimsenin baba ve 

evlatlarının olmamsı anlamına gelir. Bazen de mirasçı için sıfat yapılır bu durumda 

ise evlatlar ve babanın dıĢındaki mirasçılar kast olunur.
1190

 

19.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Hanımlarınıza, onların arzusu hilafına 

baskı yaparak mirasçı olmaya çalıĢmanız helal değildir. Ve açık bir Ģekilde 

hayâsızca davranma suçu iĢlemedikçe vermiĢ olduğunuz herhangi bir Ģeyi geri almak 

amacıyla onlara baskı yapmayın. Ve hanımlarınızla güzel bir Ģekilde geçinin; çünkü 

onlardan hoĢlanmıyor olsanız bile, olabilir ki hoĢlanmadığınız bir Ģeyi Allah büyük 

bir hayra vesile kılmıĢ olabilir. 

Yorumu: 

Ayetin nüzul sebebi hakkında farklı rivayetler vardır bunlardan öne çıkan 

ikisi: 
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1-  Ensardan bir adamın dostu ölmüĢ ise ve onun mirasına kast etmiĢ ise ölen 

adamın eĢinin üzerine bir elbise atar o kadının isteyip istememesinin hiçbir önemi 

olmaksızın nikahına önceki mehri ile sahip olur ve mirasçı olurdu. ġayet kadın hiç 

kimse üzerine örtü atmadan evine, yani akrabalarına dönerse kendini nikâhlama 

hakkına sahip olurdu. Kadınlar Hz. Peygambere geldiler ve Ģöyle dediler: “Bizimle 

iliĢkide bulunmuyorlar, bizim ihtiyaçlarımızı da gidermiyorlar, bizi de kendimize 

bırakmıyorlar ki biz de evlenelim” Allah, bu Ģikâyet üzerine bu ayeti indirdi.
1191

 

2- Erkek kiĢi ölmüĢ ve arkasında bir eĢ bırakmıĢ ise bu kiĢinin diğer 

hanımlarından olma bir erkek evladı var ise babasının mirasına sahip olmak için 

kalan bu eĢinin üzerine elbisesini atardı. Onu önceki mehri ile nikâhlardı. Allah, bu 

ayeti indirdi.
1192

 

Müfessirler, âyette geçen "Varis olma" ifadesini iki Ģekilde izah etmiĢlerdir: 

1- Ölen akrabanın karısıyla evlenmeye varis olma anlamında olduğunu 

söylemiĢlerdir.  

Allah, kullarına burada Ģunu açıkladı. Nikâhla hanımına sahip olan kimsenin 

bu sahipliği baĢka sahipliklere benzemez. Diğer menfaatler gibi ölümünden sonra 

mirasçılarına kalmaz.
1193

 

2- Kadınların mallarına zorla vâris olmadır. Zira cahiliye döneminde, kadınlar 

istemedikleri halde velileri onların evlenmelerine engel oluyor, evlerinde 

hapsediyorlardı. Ta ki öldüklerinde onların miraslarına sahip olsunlar. 
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Taberi diyor ki: "Bu görüĢlerden, tercihe Ģayan olan görüĢ, burada zikredilen 

vâris olmadan maksadın, akrabaların kadınlarının nikâhlarına varis olduğunu 

söyleyen görüĢtür. 

Bundan da anlaĢılmaktadır ki, bu âyetle, yasaklanması istenen, ölen 

akrabaların hanımlarının nikâhına mirasçı olma düĢüncesidir. Böylece Allah Teâlâ, 

kiĢinin, evlendiği hanımından faydalanma hakkının, ölmesiyle sona ermiĢ olacağını 

ve bu faydalanma hakkının diğer eĢyalardan faydalanma hakkı gibi, mirasçılarına 

intikal etmeyeceğini beyan etmiĢtir.
1194

 

Âyette geçen ve "Kadınlara verdiklerinizin bir kısmını alıp götürmeniz için 

onları sıkıĢtırmayın." Ģeklindeki tercüme edilen ifade müfessirler tarafından farklı 

Ģekillerde izah edilmiĢtir: 

a- Hitap, ölen erkeğin mirasçılarınadır.  

b- Hitap kocalaradır.  

c- Hitap, kadınların velilerinedir.  

d- Hitap, karılarını boĢayan kocalarına aittir.   

e- Bu, umumî olarak herkese bir hitaptır.
1195

 

Taberi diyor ki: "Bu görüĢlerden tercihe Ģayan olan görüĢ, buradaki hitabın, 

evli olan kocalara yapıldığını söyleyen görüĢtür. Allah Teâlâ, karısını sevmediği ve 

ondan ayrılmak istediği halde, onu boĢamayan, sadece verdiği mehiri geri alması için 

onu nikahı altında tutan ve onu sıkıĢtıran kocalara, bu Ģekilde davranmalarını 
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yasaklamıĢtır. Ancak, kadınları açık bir hayâsızlık yaptıkları takdirde, böyle bir 

tazyike baĢvurarak verdikleri mehirleri geri alabileceklerine izin vermiĢtir.
1196

 

176.Âyet:Onlar senden, kendilerini aydınlatmanı isterler. De ki: "Allah, 

birinci dereceden mirasçı bırakmayanlardan kalan miras ile ilgili kurallar 

konusunda böylece sizi aydınlatır: eğer bir erkek, çocuk bırakmadan ölürse ve bir kız 

kardeĢi varsa, onun terekesinin yarısına kız kardeĢi sahip olacaktır; kız kardeĢin 

çocuk bırakmadan ölmesi halinde ise erkek onun mirasını alacaktır. Fakat iki kız 

kardeĢ varsa, ikisi birlikte onun terekesinin üçte ikisine sahip olacaklar ve eğer erkek 

kardeĢler ve kız kardeĢler varsa, erkek iki kadının payı kadar alacak." Allah bütün 

bunları size açıklar ki sapıklığa düĢmeyesiniz; Allah her Ģeyi bilir. 

Yorumu: 

Buradaki kardeĢ ana baba bir veya baba bir kardeĢtir.
1197

 

94/57 Hadid 

10.Âyet: Göklerin ve yerin mirasının tek baĢına Allah'a ait olduğunu 

gördüğünüz halde neden Allah yolunda harcamazsınız? Ġçinizden Fetih'ten önce 

Allah yolunda harcayan ve savaĢanlar bundan kaçınanlar ile eĢit olmazlar. Bu 

öncekilerin derecesi Fetih'ten sonra harcamaya ve savaĢmaya baĢlayanların 

derecesinin üstündedir, hâlbuki Allah kendi yolunda çaba sarf edecek herkese en 

güzeli vaat etmiĢtir. Ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

                                                      
1196

 et-Taberî, a.g.e, c. 8, s.  110 
1197

 et-Taberî, a.g.e, c. 9, s.  430 
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1.2.4.19.d19- “V-D-Y” (ودي) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“V-d-y” (ٞٚد) kökünden gelen fiilin sülasisi ikinci baptandır.
1198

 Biri diğerine 

diyetini ödedi,
1199

 aktı,
1200

 yayıldı anlamlarına gelir. 

“Evdâ”ّ َدٜ( ْٚ ّأَ ( fiili, götürmek, helak etmek,
1201

hayatını sona erdirmek, 

bozmak
1202

 anlamlarında kullanılır. 

“Ġttedâ” )ٞارََّذ( fiili ise diyeti aldı anlamındadır.
1203

 

“Eddiyetü” ّّ ٠خ( )اٌذِّ birinin kanı karĢılığı ödenen Ģeye denir.
1204

 Sonra ölen 

kimse için verilen para mal vb. Ģeyler için isim oldu, çoğulu “diyâtün (ِد٠بد( 

Ģeklindedir.
1205

 

“Vâdî” )ٞٚاد ) asıl anlamı suyun aktığı mekândır, daha sonra iki dağ arasında 

kalan geçiĢ yerine bu isim verildi. Çoğulu “evdiyatün” أٚد٠خ() Ģeklinde gelir.
1206

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“V-d-y” (ٞٚد) kökünden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da vadi,
1207

 mezhep, 

görüĢ
1208

 ve diyet
1209

 gibi farklı anlamlarda kullanılmıĢtır. Ġktisadî alanla ilgili olan 

diyet anlamında iki yerde kullanılmıĢtır ve bu ayetler Medenîdir. 

                                                      
1198

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-d-y” (ٞٚد) maddesi 
1199

 El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 8, s. 99 
1200

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-d-y” (ٞٚد) maddesi; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 972 
1201

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-d-y” (ٞٚد) maddesi 
1202

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 972 
1203

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-d-y” (ٞٚد) maddesi 
1204

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 508 
1205

 Ġbn Manzur, a.g.e, “v-d-y” (ٞٚد) maddesi 
1206

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 508 
1207

 96/13Ra‟d 17 
1208

 47/26 ġuara 225 
1209

 92/4 Nisa 92 



334 

 

“V-D-Y” (ودي) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

178.Âyet: Siz, ey imana ermiĢ olanlar! Öldürme olaylarında adil karĢılık 

kısas size farz kılındı: Hür için hür, köle için köle ve kadın için kadın. Ve eğer 

kardeĢi tarafından suçlu kimsenin suçunun bir bölümü bağıĢlanmıĢsa, bu bağıĢ 

uygun Ģekilde tatbik edilmeli ve kardeĢine tazminatı güzellikle ödenmelidir. Bu, 

Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Buna rağmen hak ve adalet sınırlarını 

bilerek ve isteyerek ihlal eden için Ģiddetli azap vardır. 

Yorumu: 

Hz. Muhammed'in ümmeti için öldürme, diyet ve bağıĢlama konusunda 

ruhsat verildi. “Bu Rabbinizden bir hafifletmedir.”  Ayetinin iĢaret ettiği Ģey budur. 

Diyet Allah‟tan bir hafifletmedir. Diyet ödendiğinde öldürülmez.
1210

 

Bir kimse haksız ve kasıtlı olarak baĢka bir insanı öldürecek olursa onun 

karĢılığında öldürülmeyi hak eder. Bununla birlikte öldürülenin velisi dilerse katile 

kısas yaptırmaktan vazgeçer, onu affeder ve katilden diyet alır. Fakat böyle bir affa 

muhatap olan katil, öldürdüğü kiĢinin diyetini güzellikle vermeli diyet alacak olan 

veli de örfe uymalıdır.
1211

 

Hür mirasçısı olmayan bir Müslüman hataen öldürülürse onun diyeti hazineye 

kalır.
1212

 Diyet ne zaman gerekli olursa kısas düĢer. Bu konuda ittifak vardır.
1213

 

                                                      
1210

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 277 
1211

 et-Taberî, a.g.e, c. , s.  368 
1212

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 170 
1213

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 184 
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Diyet ancak katilin rızası ile olur, kısas için rızasına gerek yoktur.
1214

 Akile hataen 

olan ölümler içindir. Amden ve sulh yoluyla ortaya çıkan diyetler için değildir.
1215

 

Diyetin miktarı yüz devedir.
1216

 Hanifiler‟e göre inkâr edenin, hiristiyanın, 

yahudinin, mecusinin ve müslümanın diyeti aynıdır.
1217

 

Hz. Muhammed gelmeden önce daha gerekli gördükleri kiĢilerin diyetlerini 

daha fazla, gereksiz gördükleri kiĢilerin diyetlerini daha az belirliyorlardı. Allah Hz. 

Muhammed‟i gönderince adaleti vacip kıldı, kullarını kısas hükmü karĢısında eĢit 

kıldı ve bu ayeti indirdi.
1218

 

92/4 Nisa 

92.Âyet: Hataen olmadıkça bir müminin baĢka bir mümini öldürmesine asla 

izin verilemez. Bir mümini hataen öldüren kiĢi, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ve maktulün akrabalarına diyet ödemekle yükümlüdür, meğerki onlar 

bundan vazgeçmiĢ olsunlar. Maktulün, kendisi bir mümin olmasına rağmen, sizinle 

savaĢ halinde olan bir topluluğa mensup ise, diyet, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ile sınırlı olacaktır; ama o, sizin anlaĢma ile bağlı bulunduğunuz bir 

topluluğa mensup ise ödenecek bedel, mümin bir canı özgürlüğüne kavuĢturmanın 

yanında akrabalarına ödenecek bir diyeti de kapsayacaktır. Fakat yeterli imkânlara 

sahip olmayan, bunun yerine peĢ peĢe iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah tarafından 

emredilen karĢılıktır ve Allah gerçekten her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

                                                      
1214

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 185 
1215

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 196 
1216

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 205 
1217

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 212 
1218

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 41 
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Yorumu: 

Diyet 100 devedir.
1219

 GümüĢ cinsinden 12000 dirhemdir.
1220

 ġafiye göre ise 

asıl olan 100 devedir, deve olarak bulamaz ise kıymetini öder.
1221

 

Diyeti katilin akilesi öder.
1222

 Akile: Katilin öldürdüğü kiĢinin diyetini 

ödemekle yükümlü olan akrabalarına denir.
1223

 

“Diyet”, öldürülen kimsenin velisine ölen kimsenin kan bedeli olarak verilen 

Ģeydir. Kur‟an‟ı Kerim‟de diyetin hangi Ģeyden verileceği tayin olunmadı. Diyetin 

vacip olduğu mutlak bir Ģekilde ifade edildi. Akilenin üzerine mi katilin üzerine mi 

vacip olduğu belirtilmedi. Bütün bunlar sünnetten alındı. Akilenin dayanıĢmasının 

vacip olduğu borçlanmadaki genel kurala da helak olanın tazminindeki genel kurala 

da terstir. Akilenin üzerine vacip kılınan bu Ģey ağırlaĢtırmak için vacip 

kılınmamıĢtır. Öldürmenin günahının onlar üzerine olduğu anlamından hareketle 

öngörülmemiĢtir.
1224

 

Ebu Hanife bunun yardımlaĢmayı dikkate alarak ön görüldüğü kanaatinde 

olduğundan katilin divanında kayıtlı olanlar tarafından bu diyetin ödenmesini 

öngörmüĢtür. 
1225

 

                                                      
1219

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 282 
1220

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 283 
1221

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 600 
1222

 et-Taberî, a.g.e, c. 9, s.  39. 
1223

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 586 
1224

 Kurtubi, 5. Cilt, 315. sayfa 
1225

 Kurtubi, a.g.e, c. 5, s. 316 
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1.2.4.20.d20- “F-Y-E”ّ)فٍأ) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“F-y-e”ّ  aslı dönmek anlamına delalet eder. Gölgenin doğudan batıya (ف١أ(

dönmesi bu fiil ile ifade edilir.
1226

 Sülasisi ikinci baptan gelir, döndü,
1227

 geri döndü, 

gölge batıdan doğuya meyletti
1228

 anlamlarına kullanılır. 

“Efêe”ّ ّأَفبَء( ( ganimet olarak verdi,
1229

 ihsan etti, lütfetti, bağıĢladı
1230

 

anlamlarında kullanılır. 

“Ġstifêe”ّ)ّّاْسزَفبَء( fey olarak aldı
1231

 anlamında kullanılır. 

“Elfeyü”)ء ْٟ  gölgenin batıdan doğuya döndüğü zaman ki adıdır. Gölgede (اٌفَ

bir yönden diğer yöne döndüğü için bu ismi almıĢtır.
1232

 Övülen bir duruma 

dönüĢtür. MeĢakkatsiz olarak elde edilen ganimete de bu isim verilir. Dünya 

nimetlerinin en üstünün yok olan gölge gibi olduğunu vurgulamak için ganimet gölge 

anlamına gelen fey olarak isimlendirildi.
1233

 Haraca da fey denir.
1234

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“F-y-e”ّ ,kökünden gelen kelimeler Kur‟an‟da Gölgenin dönmesi (ف١أ(
1235

 

kocanın eĢine geri dönmesi,
1236

 Allah‟ın emrine dönmek
1237

 gibi farklı anlamlarda 

kullanılsalar da hepsinin anlamı dönme anlamında birleĢmektedir. Ganimet olarak 

                                                      
1226

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”f-y-e” ف١أ(ّّ )  maddesi 
1227

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”f-y-e” ف١أ(ّّ )   maddesi 
1228

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 680 
1229

 El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 8, s. 407 
1230

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 680 
1231

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”f-y-e” ف١أ(ّّ )   maddesi 
1232

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”f-y-e” ف١أ(ّّ )   maddesi 
1233

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s.389 
1234

 Ġbn Manzur, a.g.e, ”f-y-e” ّ)ف١أ)  maddesi 
1235

 70/16 Nahl 48 
1236

 87/2Bakara 226 
1237

 106/49 Hucurat 9 
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vermek anlamında kullanımı ise iktisadî alana girmektedir. Bu anlamda üç yerde 

geçmektedir, bu ayetlerin hepside Medenî sûrelerde bulunmaktadır. 

“F-Y-E”ّ  Kelimesi ile Ġlgili Medenî SûrelerdeGeçen Âyetlerin Nüzul (فٍأ(

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

90/33 Ahzap 

50.Âyet: Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eĢlerini ve Allah'ın sana 

bahĢettiği savaĢ esirleri arasından sağ elinin altında bulunanları sana helal kıldık. 

Ve seninle birlikte Yesrib'e göç etmiĢ olan amcalarının ve halalarının kızlarını, 

dayılarının ve teyzelerinin kızlarını ve kendilerini Peygamber'e özgür iradeleriyle 

teklif eden, Peygamber'in de almak istediği mümin kadınları da sana helal kıldık. Bu, 

sonuncusu yalnız sana özgü bir imtiyazdır, öteki müminler için değil, zaten onlara 

eĢleri ve sağ ellerinin altında bulunanlar konusunda yapmaları gerekeni bildirdik. 

Ve artık sen gereksiz bir endiĢeye kapılmamalısın, Ģüphesiz Allah çok bağıĢlayıcıdır, 

rahmet kaynağıdır. 

Yorumu: 

“Elfeyü” ء(ّ ْٟ اٌفَ ) dini galibiyet ve zor sonucu alınan Ģeylere denir.
1238

 

Ġnkâr edenlerden Allah‟ın sana döndürdüğü hanımlardan, sonuçta galip 

gelerek elde ettiğiniz hanımlardan anlamındadır.
1239

 

101/59 HaĢr 

6.Âyet: Yine hatırlayın! DüĢmandan ganimet olarak ne alındıysa Allah 

hepsini Elçisi'ne devretti, onu elde etmek için at veya deve sevk etmek zorunda 

                                                      
1238

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 3, s. 3. 591 
1239

 Kurtubi, a.g.e, c. 14, s. 14. 207 
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kalmadınız ama Allah elçilerini kimi dilediyse onlara üstün kılar; Allah dilediğini 

yapmaya kadirdir. 

Yorumu: 

Ganimet, at ve binekle yapılmıĢ savaĢ sonucu alınan mallardır. Bunun 4/5‟i 

savaĢa katılanlar içindir. “Elfeyü” ء(ّ ْٟ اٌفَ ) ise at ve binek kullanılmadan düĢmanlardan 

alınan mallardır.
1240

 Bazılarına göre ise müĢriklerin mallarından ister savaĢarak ister 

savaĢmaksızın elde edilen Ģeylere fey denir çünkü elde etme sebebi inkârdır. Ebu 

Hanife‟ye göre imamın müĢriklerden barıĢ ve sulh yoluyla aldığı cizye ve haraç da 

feye dâhildir.
1241

 

“Elfeyü” ء(ّ ْٟ اٌفَ ) dönmek demektir bu nedenle müĢriklerin mallarından 

Müslümanlara dönene bu isim verilmiĢtir. MüĢriklerden alınan ganimet, cizye, haraç 

hepsi feyin içine girmektedir. Çünkü bunların hepsi Allah‟ın müĢriklerin mallarından 

Müslümanları sahip kıldığı Ģeylerdendir.
1242

 Bunun 4/5‟i peygambere aitti ve onda 

istediği gibi tasarrufta bulunurdu. 1/5‟in 1/5‟ni ise ehlinin yıllık nafakasında ve 

kalanını da savaĢ hazırlık malzemelerinde kullanırdı.
1243

 

Yeryüzündeki bütün mallar gerçekte inananlarındır. Adaleti gereği Allah bu 

malları bazen inkar edenlerin kontrolüne bırakır. Acıdığı zaman bu malları inanan 

insanların kontrolüne tekrar döndürür. Fey ise iĢte bu döndürülen mallardandır.
1244

 

Müslünlar bunun için bir sefer düzenlemedi, yolculuk zahmetine katlanmadı, 

uğruna bir mal harcayıp durumdan duruma girmediler. Allah feyi elçisine özel 

kıldı.
1245

 

                                                      
1240

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 155 
1241

 el-Cassas, a.g.e, c. 4, s. 261 
1242

 el-Cassas, a.g.e, c. 5, s. 317 
1243

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 155 
1244

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 4, s. 211 
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Bu ayet hakkında 4 görüĢ vardı: 

1- Bu köyler kendileriyle savaĢılıp malları Müslümanlara dönen 

köylerdir.Âyette geçenlere dağıtılır. Bu ayetin hükmü Enfal 41. Ayetle ortadan 

kalkmıĢtır.  

2- Zahmetsiz, savaĢmadan elde edilen ganimetler Allah‟ın saydığı bu 

kimseler içindir. Bunların önce geleni Hz. Muhammed‟dir.  O ihtiyacı kadarını alır 

kalan kısım Müslümanların maslahatı için harcanır.
1246

 

3- Birinci ayet Hz. Peygamber içindir. Ġkincisi cizye ve haracın âyette ismi 

geçenler için olduğunu bildirir. . Enfal 41.Âyet ise ganimet içindir. 

4- Birinci ayet Nadiroğullarından elde edilenler hakkındadır. Onun için 

Müslümanlar her hangi bir zahmete katlanmamıĢlarıdır. Dolayısıyla bunlar yalnız Hz 

peygamber içindir. Hz. Peygamber de ensardan üç kiĢiyle beraber muhacirler 

arasında bunları dağıtmıĢtır. 

HaĢr 6. Ve 7. Ayetler ve Enfal 41.Âyet aynı anlama mı geliyor farklı 

anlamlara mı geliyor: 

ġüphe yok ki üç âyette farklı üç anlam vardır: 

1- Alatıncı. ayet çabasız elde edilen ganimetler Hz. Peygamber içindir ve 

birincisinden farklı bir konuyu anlatıyor. 

2- Üçüncüsü ise ganimet ayeti olarak isimlendiriliyor. 

Birinci ve ikinci ayetlerin her birisi fey den bahsetmiĢ olsa da birinci ayet 

savaĢsız dönenden ikinci ayet ise savaĢla dönenden bahsediyor. Ġkinci âyette hem 

savaĢla elde edilen mala hem de savaĢsız elde edilen mala iĢaret vardır. ikici ayeti 

                                                                                                                                                      
1245

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 4, s 212 
1246

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 4, s 213 
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birinci ayete ilhak etmek tercih edilir. Çünkü ifade ve anlamı yenilemedir. Yeni bir 

anlama hamletmek bilinen mutat bir anlama hamletmekten daha evladır.
1247

 

"Fey'," Allah'ın, kendi dininin müntesiplerine, bu dinin ehline muhalefet 

edenlerin mallarından, ya yurtlarından sürülüp çıkarılmaları veya o yurtları 

Müslümanlar için boĢaltıp bırakmaları sebebiyle yahut, adam baĢına muayyen 

miktarda ödeyecekleri bir cizye üzerinde anlaĢmaları sebebiyle, veya, kan 

dökmelerine mukabil bir fidye olmak üzere cizye dıĢındaki bir mal olarak, Allah'ın o 

Müslümanlara çevirip nasip ettiği Ģeydir
1248

 

Ġmamların yani devlet yöneticilerinin ve valilerin müdahalelerinin söz konusu 

olduğu mallar üç türlüdür: 

1- Müslümanlardan onları temizlemek amacı ile alınan sadaka ve zekât gibi 

mallar. 

2- Ganimetler: SavaĢ yoluyla kâfirleri yenik düĢürmek ve onlara galip gelmek 

suretiyle Müslümanların eline geçen kâfirlerin malları. 

3- Fey'dir. Bunlar da savaĢsız, bineğe Ġhtiyaç duymaksızın, gönül hoĢluğuyla 

ve kendiliğinden Müslümanların eline geçen kâfirlerin mallarıdır. BarıĢ, cizye, haraç, 

kâfirlerin tacirlerinden alınan üĢür (onda bir gümrük vergisi) ve benzeri mallar.  

MüĢriklerin kaçıp geriye mallarını bırakmaları yahut onlardan herhangi 

birisinin Müslümanların yurdunda mirasçı bırakmaksızın ölmesi halinde de aynı 

durum söz konusudur. 

Zekât fakirlere, yoksullara, onun toplanması için çalıĢanlara -yüce Allah'ın 

zikrettiğine uygun olarak- harcanır. Bunlar Tevbe 60 da açıklanmıĢtır.  

                                                      
1247

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 4, s. 214 
1248

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 247 
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Ganimetlere gelince, Ġslâm'ın ilk dönemlerinde ganimetler özel olarak 

Peygamber'ın hakkı idi. O, bunları dilediği gibi kullanırdı. Daha sonra bu, yüce 

Allah'ın gönderdiği Enfal 41. Ayetle nesh olunmuĢtur.  

Fey'in paylaĢtırılması, humusun ganimetin beĢte birinin paylaĢtırılması ile 

aynıdır. Ġmam Malik'in görüĢüne göre her ikisinin de paylaĢtırılması imamın 

görüĢüne bırakılmıĢtır. O, bunları Müslümanların karĢı karĢıya kalacakları sıkıntılı 

birtakım haller için ayırmayı uygun görürse yapabilir. Her iki payı yahut bunlardan 

birisini insanlar arasında paylaĢtırmayı uygun görürse, onu bütün insanlar arasında 

paylaĢtırır, Arap olan ile olmayan arasında da ayırım gözetmez. 
1249

 

7.Âyet: Bu beldelerin halkından ganimet olarak ne alındıysa Allah, hepsini 

Elçisi'ne devretti, ganimetin tümü, Allah'a ve Elçisi'ne, ölen müminlerin yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir; böyle yapıldı ki o, içinizden zaten zengin 

olanlar arasında dolaĢıp duran bir servet haline gelmesin. Bu nedenle, Elçi size 

ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği Ģeyi istemekten 

kaçının ve Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Çünkü Allah 

misillemesinde çetindir. 

Yorumu: 

Âyette geçen "dûle" kelimesi, bir topluluğun elden ele dolaĢtırdıkları ve 

böylece de, bazen Ģöyle bazen de böyle olan Ģeyin adıdır. Fetha ile olmak üzere 

devlet kelimesi ise, sevindirici bir halin durumun, bir topluluktan baĢka bir topluluğa 

geçmesidir.. ġu halde "dûle", mal olarak elden ele dolaĢan Ģeyin adıdır. "Devlet" ise, 

intikal eden halin adıdır. Buna göre ayetin manası: "Hakkı, sayesinde 

yaĢayabilecekleri bir nasip, pay olsun diye fakirlere verilmek olan feyi zenginlerin 

                                                      
1249

 Kurtubi, a.g.e, c. 18, s. 14 
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eline düĢüp de, onlar arasında dolaĢan bir Ģey olmasın diye." Ģeklindedir.
1250

 

1.2.4.21.d21- “A-Y-L” (عال) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“A-Y-L” (عبي) fiilinin sülasisi farklı baplardan gelir. Birinci baptan 

geldiğinde, aile fertleri, nafakasından sorumlu olduğu kimseler arttı, haktan saptı, 

taraflardan birinin fazla veya eksik olmasıyla terazi bir tarafa meyletti, iĢ ağır geldi, 

geçimini sağladı, baktı anlamlarında kullanılır. Ġkinci baptan geldiğinde ise ihtiyacı 

arttı, fakirleĢti, iĢler kötüye gitti anlamlarına gelir.
1251

 

“Ayletün” (ع١ٍخ) kelimesi, ihtiyaç yoksulluk, fakirlik anlamlarında 

kullanılır.
1252

 

“Âil”)ًعبئ( kelimesi birinci baptan ism-i fâil olarak geldiğinde, geçimini 

sağlayan aileye bakan anlamlarına gelir. Ġkinci baptan ism-i fâil olarak geldiğinde 

yoksul, fakir, muhtaç kimse anlamlarında kullanılır.
1253

 Çoğulu “âletün” (عبٌخ) 

dür.
1254

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“A-y-l” (عبي) kökünden türemiĢ kelimler Kur‟an‟da üç yerede geçmektedir 

bunlardan iki tanesi Medenî sûrelerde bir tanesi ise Mekkî sûrelerde 

geçmektedir.“Âil” Ģeklinde, yalnız Duha Sûresinde bir yerde geçmektedir. Yoksul, 

ihtiyaç sahibi anlamında kullanılmıĢtır.
1255

  “Ayletün” Ģeklinde yalnız Tevbe 

                                                      
1250

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 248 
1251

 Ġbn Manzur, a.g.e, “a-y-l” (عبي) maddesi; Zebidi, Muhibbu‟d-Din Ebu‟l-Fadl Muhammed 

Murtaza, a.g.e, c. 30, s. 68; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 611,615 
1252

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 2, s. 249 
1253

 ez-ZamahĢeri, Carullah Ebu‟L-Kasım Muhammed b. Ömer, Esasu‟l-Belağa, s. 442 
1254

 el-Himyeri, NiĢvan b. Said, a.g.e, c. 7, s. 4852 
1255

 11/93Duha8 
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Sûresinde bir yerde geçmektedir. Yoksulluk anlamındadır.
1256

 Fiil olarak da yalnız 

Nisa Suresinde geçmektedir.
1257

 

“A-Y-L” (عال) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

92/4 Nisa 

3.Âyet: Eğer yetimlere karĢı adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman, 

size helal olan diğer kadınlardan biri ile evlenin hatta ikisi, üçü veya dördü ile ama 

onlara adil bir tarafsızlıkla muamele edemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman 

sadece bir tane ile yahut meĢru Ģekilde sahip olduklarınız ile evlenin. Bu, doğru 

yoldan sapmamanız için daha uygundur. 

Yorumu: 

Bu ayet kadının nafakasının kocanın üzerine olduğuna iĢaret eder.
1258

 

Cahiliye döneminde bir takım kimseler kız çocuklarını iki nedenden biri ile 

öldürüyorlardı: 

1- Fakirlik korkusu,  

2- Utanç duydukları içindir.
1259

 

 “Ela'vl” Haddi aĢmaktır.  Mirasta ise hisse sahiplerinin belirlenen hisseyi 

aĢmalarıdır. Adalet sınırını aĢarak adalet dıĢına meyletmeye denir. Güzel koku 

kullanmak, ihtiyaç duymak, adaletten sapmak hepsi bu fiil ile ifade edilir. 

                                                      
1256

 113/9Tevbe 28 
1257

 92/4 Nisa 3 
1258

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 260 
1259

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 266 
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ġafinin iyalinizin çoğalmaması için Ģeklinde tefsiri vardır. kiĢin iyalinin 

nafakasını sağlaması onun üzerine vaciptir. Ġyali çoğalan kiĢi de daha çok nafakaya 

ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda takva sınırını koruması zorlaĢacaktır.güzel helal rızık 

elde etmede zorlanmaya baĢlar.
1260

 

Bazı imamlar,“Âle” )عبي( fiilini “eâle” )اعبي( Ģeklinde ifal babından okudu, 

kiĢinin çocukları çoğalması bu fiil ile ifade edilir. Bu kıraat ġafinin kast ettiği anlamı 

desteklemektedir.
1261

 

Üç görüĢ vardır: 

1- Çoluk çocuğunuz artmasın, 

2- Delâlete düĢmeyesiniz, 

3- Haktan meyletmeyisinizdir.
1262

 

“Âle” )عبي( fiili için yedi anlam verilmiĢtir: 

1- Meyletmek, 

2- ZiyeretleĢmek, 

3- Hükümde zulmetmek, 

4- FakirleĢmek, 

5- Bir tarafa ağmak, 

6- Nafakasından sorumlu olduğunuz kimselerin iĢlerini yerine getirmek, 

7- Ailesinin nüfusunun artmasıdır.
1263

 

Bu, "zulmetmemenize ve (haktan) sapmamanıza.." manasındadır. Diğer bir 

görüĢ ise "muhtaç olmamanıza daha yakındır" Ģeklindedir.
1264

 

                                                      
1260

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 498 
1261

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 500 
1262

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 410 
1263

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 412 
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113/9 Tevbe 

28.Âyet: Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, Allahtan baĢkalarına tanrılık 

yakıĢtıranlar düpedüz kirlenmiĢ kimselerdir; bu yüzden bu yıldan sonra artık 

Mescid-i Harama yaklaĢmasınlar. Eğer yoksul düĢmekten kaygı duyuyorsanız, o 

zaman bilin ki, Allah, dilerse sizi bolluk ve cömertliğiyle zengin kılacaktır: Çünkü 

Allah mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen sınırsız bilgi sahibidir! 

Yorumu: 

Nüzul sebebi: MüĢriklerle savaĢın emri gelince Ģeytan onlara Ģöyle bir 

vesvesede bulundu: “Orada olan Müslüman olmayan herkesi öldürmekle emrediyor, 

onların hepsi ölürse siz ne yiyeceksiniz?” bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi.
1265

 

Âyette: "Eğer yoksulluğa, düĢeceğinizden korkuyorsanız, yakında, Allah 

dilerse sizi lütfüyle zenginleĢtirir." buyrulmaktadır. Çünkü müminler, müĢriklerin, 

Mescid-i Harama girmelerinin yasaklanmasından sonra ticaret gelirlerinin eksilip 

fakirliğe düĢeceklerinden korkmuĢlar Allah Teâlâ da, kalplerinden ġeytanın 

vesvesesini çıkarmaları için "Eğler yoksulluğa düĢeceğinizden korkuyorsanız, 

yakında Allah dilerse sizi lütfüyle zenginleĢtirir." buyurmuĢtur. 

Müfessirler, Allah Teâlâ‟nın müminleri yakında hangi yolla zenginleĢtireceği 

hususunda iki görüĢ zikretmiĢlerdir. 

a) Ehl-i kitap ile savaĢıp onlardan cizye almaları Ģeklinde olmuĢtur. 

b) Bolca yağmurlar yağdırmasıyla ve bolluk yılları nasip etmesiyle 

gerçekleĢmiĢtir.
1266
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 144 
1265

 Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 43 
1266

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s.  194 
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Bu âyette kiĢinin rızkı konusunda kalbini sebebe bağlamasının caiz olduğuna 

delil vardır. rızık belirlenmiĢ Allah‟ın emri, taksimi gerçekleĢmiĢ olsa dahi bu 

caizdir. Çünkü Allah rızkı hikmeti gereği sebeple iliĢkilendirmiĢtir. Kalplerden 

hangilerinin sahiplerinin sahibine hangilerin ise sebebe tevekkül edeceğini imtihan 

için bunu yapmıĢtır. Sebebi gözetmeğe tevekkül engel değildir. Çünkü sebep takdir 

edilmiĢ insanoğlunun emrine verilmiĢtir. Yerde ve gökte ne varsa onları yaratıp 

insanın emrine vereni unutup yalnız sebebe bağlanıp onu gözetmek tevekküle 

terstir.
1267

 

1.2.4.22.d22- “C-Z-Y” (جسي) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“C-z-y” (ٞجض( aslı bir Ģeyin yerine baĢka bir Ģeyi ona ödül olarak koymaya 

delalet eder.
1268

 Sülasisi ikinci baptan gelir. Ġyilik veya kötülükle ödüllendirdi,
1269

 

ödedi,yeterli oldu,
1270

 karĢılığını verdi, karĢıladı, doyurdu, yetecek kadar verdi
1271

 

anlamlarına gelir. 

“Eczê” ( جضٞا)  fiili yetti, birinin yerini doldurdu,
1272

 birinin yerine iĢ gördü, 

birinin yerini aldı anlamlarına gelir.
1273

 

“Elcezêü” (اٌَجَضاء( ister hayır ister Ģer olsun o Ģeyin karĢılığına denir.
1274

 Ödül 

veya ceza olabilir.
1275

 Yeterlilik ve baĢkasına ihtiyaç duymamak anlamlarına da 

gelir.
1276

karĢılık olarak verilen Ģeyi telafi, tazminat anlamlarında da kullanılır.
1277
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 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 471 
1268

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, ”c-z-y” (ٞجض( maddesi 
1269

 El-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, a.g.e, c. 6, s. 164 
1270

 Ġbn Manzur, a.g.e, “c-z-y” (ٞجض( maddesi 
1271

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 117 
1272

 Ġbn Manzur, a.g.e, “c-z-y” (ٞجض( maddesi 
1273

 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 117 
1274

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 93 
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“Elcizyetü” (ُّاٌِجْض٠َخ( zimmilerden alınan vergilere denir, bu isimle 

isimlendirilmesinin nedeni alınan bu verginin onların canlarının güvende olması için 

yeterli olmasıdır.
1278

 Toprak vergisi olarak da bilinir.
1279

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“C-z-y” (ٞجض( kökünden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da çok sayıda 

geçmektedir. Bunlar genelde üç anlam etrafındadır. Bu anlamlar fayda sağlamak,
1280

 

karĢılık olarak yeterli olmak
1281

ve zimmilerden canlarının ve mallarının korunması 

karĢılığında alınan vergi
1282

 anlamlarıdır. Bizim çalıĢmamızın kapsamına giren 

bunlardan en sonuncusu olan zimmilerden canlarının ve mallarının korunması 

karĢılığında alınan vergi anlamına gelen “cizye”dir bu kelime de Kur‟an‟da yalnız bir 

yerde Medenî sûrelerden Tevbe Suresinde geçmektedir. 

“C-Z-Y” ( )جسيّ Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Ayetin Nüzul 

Anlam ve Yorumları 

113/9 Tevbe 

29.Âyet:Ve kendilerine çok önceden vahiy bahĢedilmiĢ olduğu halde gerçek 

anlamda Allah‟a da, ahiret gününe de inanmayan, Allah ve O'nun Elçisinin 

yasakladığını yasak saymayan ve böylece Allah‟ın onlar için din olarak seçtiği hak 

dini din olarak benimseyip ona uymayan kimselerle savaĢın; ta ki, savaĢ yoluyla baĢ 

eğdirilip kendi elleriyle bağıĢıklık vergisi ödeyinceye kadar. 
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 Ġbn Manzur, a.g.e, “c-z-y” (ٞجض( maddesi 
1276

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 93 
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 Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 117 
1278

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 93 
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 Ġbn Manzur, a.g.e, “c-z-y” (ٞجض( maddesi 
1280

 57/31 lokman33 
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 113/9 Tevbe29 
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Yorumu: 

Emrin yalnız savaĢanları kapsamasından dolayı cizye yalnız savaĢanlardan 

alınır. Kadın ve çocuklar orduya dâhil değilse onlardan cizye alınmaz. 

Cizyenin miktarı: Ayetin zahirinde cizyenin ne kadar olduğuna dair bir iĢaret 

yoktur. bu konuda mezheplerin görüĢleri: 

1- Hanifiler‟e göre zengin olanlardan 48 dirhem, orta halli olanlardan 24 

dirhem, çalıĢarak geçimini sağlayan dar gelirlilerden 12 dirhem alınır. 

2- Malikiler‟e göre fakir zengin ayrımı yapmaksızın altın cinsinden 4 dinar 

gümüĢ cinsinden 40 dirhemdir. 

3- ġafiye göre zengin fakir değiĢmez bir dinardır.4000 dirhem ve aĢağısı 

nafakadır. Fazlası zenginliktir. 

Miktarı belirlenmemiĢ, imamın takdirine bırakılmıĢtır. Ġmam bu konuda 

içtihat eder.
1283

 

Kimlerden alınacağı konusunda 4 görüĢ vardır: 

1- Arap olsun olmasın ehli kitaptan alınır. 

2- Toplum razı olursa hepsinden alınır. 

3- Alınmaz. 

4- Arap Mecusilerinden alınmaz, diğerlerinden alınır.
1284

 

Ġlim adamları cizyenin neye karĢılık olarak vacip olduğu hususunda farklı 

görüĢlere sahiptirler: 

1- Cizye, küfür sebebiyle öldürülmekten bedel olarak vaciptir.  

                                                      
1283

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 477 
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 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 477 
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2- Cizye, canın korunması ve yurdunda kalmasının bedeli olarak vaciptir. 

3- Cizye, Müslümanlara yardım ve cihada bedel olarak ödenmesi gerekir. 

Bu görüĢ ayrılığının faydasına gelince: Bizler, cizye öldürülmeye bedel 

olarak ödenmesi gerekir, görüĢünü kabul edersek, bir kimse Müslüman oldu mu, 

artık geçmiĢ dolayısıyla ödemesi gereken cizye yükümlülüğü kalkar. Ġsterse senenin 

tamamlanmasından bir gün önce yahut sonra Müslüman olmuĢ olsun. Malik'e göre 

hüküm böyledir. 

ġafirye göre cizye, zimmette karar kılan bir borçtur. Müslüman olmak onu 

ortadan kaldırmaz. Tıpkı bir evin kirası gibidir. Bazı Hanefi âlimleri de Maliki 

mezhebinin görüĢünü benimsemiĢlerdir
1285

 

1.2.5. Tüketime ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili Ayetler 

Medenî sûrelerde tüketime ĠliĢkin kelimelerin anlamlarını açıklamaya 

baĢlamadan önce Ġktisat Biliminde tüketimin kısaca bir tanımını yapalım. Ġktisatçılar 

tarafından tüketimin farklı unsurlar gözetilerek farklı tanımları yapılmıĢtır. Bazıları 

tüketilen mal ve hizmetleri esas alarak bir tanım yapmıĢtır. Bunlara göre tüketim: Bir 

ekonomide belli bir dönemde tüketilen mal ve hizmetlere yönelik harcamaların 

toplamıdır.
1286

 Bazıları da tüketiciyi esas alarak bir tanım yapmıĢtır. Bunlara göre 

tüketim: “Ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından ihtiyaçların doğrudan 

tatminidir. Bu tanıma göre tüketimin söz konusu olabilmesi için mal ve hizmetlerden 

faydalanmanın dolaysız olması gerekir. Suyu içmek, elektriği evde aydınlatmak için 

kullanmak v.b. gibi. Bazı malların üretimi için tüketilen Ģeylere tüketim denmez 

bunlara ön kullanım denir. 

                                                      
1285

 Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 116 
1286

 Akyüz, Müfit ve Ertel, Nesrin, a.g.e, s. 360 
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Tüketim konusu olan mal tüketim sonucu ya tamamen yok olur, ya ortada 

kalır fakat yıpranır ya da malda herhangi bir değiĢiklik olmaz. Örneğin ekmek 

tüketildiğinde yok olur, kaĢık, çatal vb. aletler kullanıldığın da yıpranır, resim 

tabloları seyredildiği zaman bir değiĢikliğe uğramazlar.”
1287

 

Tükeim alanı ile ilgili kelimeler: 

1.2.5.1.e1- “N-F-K” (وفك) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“N-F-K” (ٔفك) ikiasla sahiptir. Birincisi bir Ģeyin son bulması, kopması ve 

gitmesi anlamlarına delalet eder. Ġkincisi ise bir Ģeyi gizlemeye delalet eder. Söz ne 

zaman her iki anlamı da içerisine alırsa biri diğerine yaklaĢır.
1288

Sulasisi farklı 

baplardan gelir. Birinci baptan geldiğinde piyasa açıldı, mala rağbet arttı, ticarette 

canlanma oldu,
1289

 hayvan öldü, telef oldu
1290

 anlamlarında kullanılır. Dördüncü 

baptan geldiğinde bitmek, tükenmek, kalmamak anlamlarına gelir.
1291

 

“Enfeka” fiili ifâl babındandır, fakir oldu, malı gitti
1292

, harcadı, bitirdi, 

dağıldı
1293

 anlamlarında kullanılır. “Ġnfak” bu filden mastardır, harcama, sarf etme, 

fakirlik anlamlarına gelir.
1294

 Ġhtiyaç yerine malı harcamaktır, Ģeklinde de tarif 

edilmiĢtir.
1295

Aslında "infak", malı elden çıkarmaktır. Bu da bir malın müĢterisi 

çoğaldığı zaman, bu hali ifade için söylenen "  )ٔفكّاٌّج١ع( (mal iyice tükendi) cümlesi 

                                                      
1287

 Dinler, Zeynel, a.g.e, s. 23 
1288

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, N-F-K” (ٔفك) maddesi 
1289

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 5, s. 178 
1290

Ġbn Manzur, a.g.e, “n-f-k” (ٔفك) maddesi; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s.906 
1291

Ġbn Manzur, a.g.e, “n-f-k” (ٔفك) maddesi, Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. 

Ya‟kub eĢ-ġirazi, a.g.e, “n-f-k” (ٔفك) maddesi; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 906 
1292

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e, c. 4, s. 1560 
1293

Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza,a.g.e, c. 26, s. 430 
1294

Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 504 
1295

Cürcani, Seyyid ġerif ali b. Muhammed el-Curcani, a.g.e, s. 57 
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ve hayvan ölüp canı çıktığında söylenen )ّاٌذاثخ  cümlesi bu (hayvan tükendi) )ٔفمذ

manadadır. Köstebek yuvasına da, köstebek oradan çıktığı içinّ ّاٌفأسح(   )ٔبفمبء

denilir.
1296

 

“Nefeka” kendin ve ailen için harcadığın Ģeye denir. Çoğulu “nifak” ve 

“nefekât” olarak gelir.
1297

 

“Nefekun” baĢka bir yere çıkıĢı olan yeraltında bir tüneldir. Çoğulu 

“enfak”tır
1298

 Enam Sûresi 35. âyette bu anlamda geçmektedir. “Nifâk” buradan 

gelmektedir. Çünkü nifak sahibi kimse kendisini göründüğünün tersi bir karakter 

içerisinde gizler. Sanki imandan çıkar veya gizlice iman ondan çıkar. Bu bapta sözü 

tek anlama indirmek mümkündür.  O anlam ise çıkmaktır.
1299

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Enfeka” fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 75 adet olarak 

geçmektedir. Bunlardan 13 tanesi Mekkî sûrelerde, 62 tanesi ise Medenî sûrelerdedir. 

Yalnız Nisa Sûresi 100. âyette fakirlik anlamında kullanılmıĢtır. Bunun dıĢında ki 

bütün yerlerde malından harcamak anlamındadır. 

“N-F-K” (وفك) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

3.Âyet: Onlar ki, insan idrakini aĢan olguların varlığına inanırlar ve 

namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan baĢkaları 

için harcarlar. 

                                                      
1296

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 2, s. 29 
1297

Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 9, s. 194 
1298

el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 5, s. 178 
1299

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, “n-f-k” (ٔفك) maddesi 
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Yorumu: 

Müfessirlerden bazıları, âyette geçen harcamanın Allah tarafından övülmesini 

ve inanan insanların özelliklerinden biri kılınmasını yapılan harcamanın helal 

"rızk"tan yapıldığına haramdan yapılmadığına delil olarak getirmiĢlerdir.
1300

 

 Verdiğimiz rızıktan baĢkaları için harcarlar." ifadesinde": )ِّٚبّسصلٕب٠ُّٕ٘فمْٛ...(

geçen "harcarlar" (ْٛ٠ٕفم ) kelimesi hakkında müfessirler farklı tefsirlerde 

bulunmuĢlardır: 

a) Ġnananların mallarından farz olarak verdiği zekâtlardır.
1301

 

b) KiĢinin ehli için harcadığı Ģeylerdir.
1302

 

c) Ġnsanların zenginlikleri ve güçleri nispetinde kendisiyle Allah‟a yaklaĢmak 

istedikleri ibadetlerdir.
1303

 

d) Ġnananların malları hakkında kendileri için gerekli olan bütün 

sorumlulukları yerine getirirken yaptığı harcamalardır.
1304

 

195.Âyet: Ve Allah yolunda harcayın, kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin 

ve iyilik yapmaya azimle devam edin; unutmayın ki, Allah iyilik yapanları sever. 

Yorumu: 

Âyette: "Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın." buyrulmaktadır. 

Müfessirler ayetin bu ifadesini çeĢitli Ģekillerde izah etmiĢlerdir: 

a) "Allah yolunda harcamayı terk ederek kendinizi ellerinizle tehlikeye 

atmayın." demektir.  

                                                      
1300

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 29 
1301

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 28 
1302

 et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 243,244 
1303

 et-Taberî, a.g.e, c., s.   243,244.  
1304

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 29; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 82 



354 

 

b) Allah yolunda infakı bırakarak düĢmanın karĢısına hazırlıksız, azıksız ve 

güçsüz çıkmaktır. Buna göre azığı ve gücü bulunmayan insan, düĢmanın karĢısına 

çıkarak kendisini tehlikeye atmamalıdır. 

c)Günah iĢleyen kiĢinin, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesidir 

d)Allah yolunda cihat etmeyi terk etmektir.
1305

 

e) Allah'ın, insanı, bütün malını infak etmesinden nehyetmesidir.  

Allah Teâlâ'nın,"Onlar, infâk ettikleri zaman, ne israf eder ne de tamamen 

kısarlar, infakları ikisi arası ortalama olur."
1306

 ve, "Ne cimrilik edip elini boynuna 

as, ne de alabildiğine aç."
1307

 ayetlerinde de zikrettiği husustur.
1308

 

Taberi diyor ki: Ayeti bütün bu ihtimalleri kapsar mahiyette olduğuna göre 

onu bu ihtimallerden sadece birine yorumlamak doğru değildir.Âyeti: "Allah'ın 

emirlerini terk ederek kendinizi onun azabına düĢürmeyen." Ģeklinde izah etmek 

daha isabetli olur. Bununla beraber Allah'ın emirlerinden ilk hatıra gelen, malları 

Allah yolunda harcamaktır. Tehlikeye düĢmekten ilk hatıra gelen de malları Allah 

yolunda harcamamaktır. 

Âyette geçen "Ġyilik yapın" ifadesinden maksat: 

1- Allah'ın size farz kıldığı Ģeyleri yerine getirin,  

2- Allah'a karĢı iyi zanda bulunun,  

3- Muhtaçlara yardım ederek iyilikte bulunun" demektir.
1309

 

                                                      
1305

et-Taberî, a.g.e, c.3, s.  583 
1306

 42/25 Furkan 67 
1307

  50/17 Ġsra 29 
1308

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 116 
1309

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s.  583 
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215.Âyet: BaĢkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: 

Ġyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, önce ebeveyninize, yakın akrabanıza, 

yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi 

bilir." 

Yorumu: 

Bu âyette neyin infak edileceği soruluyor. Cevap olarak da kimlere infakta 

bulunulacağı açıklanıyor. ĠĢte bu ifade özellik taĢıyan bir ifadedir. Müfessirler burada 

kullanılan ifade tarzının, önemli bir hususun tekit edilmek istenmesinden ileri 

geldiğini söylemiĢler ve demiĢlerdir ki: "Âyetin ifadesinden anlaĢılıyor ki her Ģeyi 

infak etmek, her türlü mal ve varlıktan harcama yapmak mümkündür. Ancak önemli 

olan bu harcamanın kimlere yapılacağıdır. ĠĢte bu hususun önemine binaen, 

harcanacak yerler sayılmıĢ ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, düĢkünlere ve yolda 

kalmıĢ olanlara harcanması gerektiğine iĢaret edilmiĢtir.
1310

 

Ġnfakta daha yakın olan akrabayı tercih etmekle ilgilidir. ayet hem zekat hem 

de diğer nafile sadakalar içindir. Hükmü sabittir ve nesh olunmamıĢtır.
1311

 

219.Âyet: Sana, sarhoĢluk veren Ģeyler ve Ģans oyunları hakkında sorarlar. 

De ki: "Onların her ikisinde de hem büyük bir kötülük hem de insanlar için bazı 

yararlar vardır; ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yararlardan daha 

büyüktür." Allah yolunda neyi harcayacaklarını sana sorarlar. De ki: "O'nun için 

ayırabileceğiniz her Ģeyi." Böylece Allah mesajlarını size açıklıyor ki tefekkür 

edesiniz. 

                                                      
1310

 et-Taberî, a.g.e, c. 4, s.  , 4. Cilt, 294 
1311

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 399 
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Yourumu: 

Âyette geçen “Ennefatü” )إٌّفعخ( , fayda: içki içildiğinde alınan lezzet ve 

ticareti ile ulaĢılan kazançtır.
1312

 

Müfessirlere göre içkinin o dönemki  faydaları Ģunlardır: 

1- Ticaretin kârı, 

2- Ġçenin tatmıĢ olduğu lezzet ve duyduğu sevinç, 

3- Beden için bir takım faydaları vardır.  

Bunlar içinde en geçerli olanı elde ettikleri kârdı. ġamdan onu ucuza alıyorlar 

hicazda yüksek bir fiyata pahalı olarak satıyorlardı.
1313

 Ġçki alırken pazarlık 

yapmamayı Araplar büyük fazilet kabul ediyorlardı. Bu da içki ticaretiyle 

uğraĢanların büyük kârlar etmelerine vesile oluyordu.
1314

 

Kumarın faydaları da müfessirlerce Ģu Ģekilde izah edilmiĢtir:  

Kumar oynayan kimse, üzerinde kumar oynayıp, fal çektiği hayvanın etinden 

yemeyerek onu muhtaçlara dağıttığı için, bunda fakirler için bir geniĢlik ve fayda 

vardı. Vahıdî'nin zikrettiğine göre, cahiliye Araplarından birisi, bazen bir mecliste 

yüz deve üzerine bu Ģekilde kumar oynar, böylece o, hiçbir yorgunluk ve sıkıntı 

çekmeden büyük bir mal sahibi olur; sonra bu malı muhtaçlara dağıtarak, bundan Ģan 

ve Ģöhret kazanırdı.
1315

 

                                                      
1312

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 116 
1313

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 211 
1314

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 41 
1315

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 41 
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Âyette geçen “Afv” ٛعف( kelimesi üzerinde müfessirlerin söyledikleri Ģöyle 

özetlenebilir:  

1- KiĢinin ehlinin nafakasından fazla kalandır.
1316

 

2- Farz sadakadır.
1317

 

3- Saçıp savurmadan orta yollu bir harcamadır. 

4- Ġhtiyacı olmayan kiĢinin verdiği sadakadır. 

5- KiĢinin kendisinin hoĢ bulduğu müsamaha ettiği Ģeylerdir. 

6- Bu ayet zekât ayetiyle nesh olunmuĢtur. 

KiĢi fazla sadaka verdiğinde piĢman olur ve baĢkalarına muhtaç hale düĢer. 

Her iki durum da Ġslam Hukukunda çirkin görülmüĢtür. Az az vermek dine daha 

uygundur, mal için daha faydalıdır.
1318

 

254.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Pazarlığın, dostluğun ve Ģefaatin 

geçerli olmayacağı bir Gün gelmeden önce size rızık olarak bağıĢladığımız Ģeylerden 

Bizim yolumuzda harcayın. Ve bilin ki hakikati inkâr edenler zalimlerin ta 

kendileridir. 

261.Âyet: Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi 

baĢak çıkan ve her baĢakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer: Allah 

dilediğine kat kat verir ve Allah her Ģeyi kuĢatan, her Ģeyi bilendir. 

262.Âyet: Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini baĢa kakıp 

muhtaç kiĢinin duygularını inciterek bu harcamalarının değerini düĢürmeyenler 

mükâfatlarını Rableri katında bulacaklar; onlar için artık ne korku vardır, ne de 

üzüntü. 

                                                      
1316

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 113; el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 399 
1317

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 400 
1318

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 303 
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Yorumu: 

Âyette, mallarını Allah yolunda harcayanların, Rableri katında kendilerine 

hazırlanan mükâfatları alabilmeleri için iki husustan kaçınmaları gerektiği beyan 

edilmektedir: 

1- Bunlardan birisi “mennen”, yapılan iyiliği baĢa kakmaktır. 

2- Yaptıkları iyilik sebebiyle insanlara ”eze”eziyet etmemeleri de 

gerekmektedir. 

Âyette geçen “mennen” ” kelimesi lügatte birkaç manaya gelmektedir: 

a) Ġn'âm etmek, nimet vermek.  

b) Bir hakkı eksiltmek ve noksanlaĢtırmak manasına da gelir. Nitekim Allah 

Teâlâ, "Senin için muhakkak ki tükenmeyen, yani kesilmeyen ve engellenmeyen bir 

mükâfat vardır"
1319

 buyurmuĢtur.
1320

 

Müfessirler “mennen” ve ”eze” kelimeleri hakkında farklı yorumlar 

yapmıĢlardır: 

1- “Mennen”Harcanan Ģeyi baĢa kakmak, yaptığını ya dille söylemek 

Ģeklinde olur veya davranıĢlarıyla yaptığını hissettirme Ģeklinde olur. 

"Eziyet etme" ise, malını infak ettiği kimselerin, gerekeni yapmadıklarını 

söyleme gibi davranıĢlarda bulunmaktır.
1321

 

2- Mennen”, Yaptığı iyiliği iyilik yaptığı bir kimse üzerinde kendisi için bir 

üstünlük olarak görmesi, bu iyiliği kendisinin bir lütfu olarak göstermesi ve o kimse 

üzerinde kendisi için bir hakkı gerekli kılmasıdır. 

                                                      
1319

 2/68 Kalem 3 
1320

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 41 
1321

 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s.  517 
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”Eze”, sıkıntısını giderdiği kimseye yaptığı bu iyilikten dolayı Ģımarık 

davranması, gösteriĢ yapmasıdır.
1322

 

3- “Mennen” nimeti sayıp dökerek söz konusu etmek ve o nimet dolayısıyla 

azarlamak, baĢa kakmak demektir. 

“Eziyet” vermek ise; hakarette bulunmak, küçültücü sözler söylemektir. 

Minnetten daha kapsamlı bir ifadedir. Çünkü minnet eziyetin bir parçasıdır. Fakat 

özellikle ondan söz edilmesi, çokça rastlanmasından dolayıdır.
1323

 

264.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Servetini gösteriĢ ve övgü için 

harcayan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan kiĢinin yaptığı gibi, iyiliğinizi baĢa 

kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek yardımlarınızı değersiz hale 

sokmayın: Onun hali, üzerinde biraz toprak bulunan yumuĢak bir kayanın hali 

gibidir, bir sağanak vurunca onu sert ve çıplak bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları 

hayırlı iĢlerinden hiçbir kazançları olmaz.Zira Allah, hakikati reddeden bir toplumu 

hidayete erdirmez. 

Yorumu: 

BaĢa kakmak, eziyet ve riyakârlık, ahirete dair niyeti de açığa çıkartan 

davranıĢlardır. Bunlar, sadakanın ahiretteki sevabını iptal eder, boĢa çıkartırlar. Tıpkı 

sağanak halde yağan yağmurun kayanın üstünü açıp açığa çıkarması gibi. Yüce 

Allah'ın: "Onlar" yani riyakâr, kâfir ve baĢa kakan kimseler "kazandıkları hiçbir Ģeyi 

ele geçiremezler" infaklarından dolayı kazandıkları sevaptan faydalanamazlar, 

demektir. Hâlbuki bu, ihtiyaçları vaktinde iĢlerine yarayacak olan kazançlarıdır.  

                                                      
1322

 ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 339 
1323

Kurtubi, a.g.e, c. 3, s. 308 
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 Burada infaktan "kazanç" diye söz edilmiĢtir. Çünkü onlar o infaklarıyla 

kazanç sahibi olma maksadını gütmüĢlerdir.
1324

 

265. Servetlerini Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 

olarak harcayanların durumu ise, verimli topraklar üzerindeki bahçe gibidir. Bir 

sağanak vurur, bu sayede ürün iki misli artar; sağanak olmadığı zaman da hafif 

yağmur düĢer oraya. Ve Allah yaptığınız her Ģeyi görür. 

Yorumu: 

Âyette zikredilen ve " kalben mutmain olarak " Ģeklinde tercüme edilen 

“Tesbîten” )رثج١زب(  ifadesi, müfessirler tarafımdan çeĢitli Ģekillerde izah edilmiĢtir: 

a)Kendileri tasdik ederek ve kesin Ģekilde bilmiĢ olarak mallarını harcarlar. 

b) Onlar, mallarım harcayacakları yeri tespit ettikten sonra harcarlar. Yani 

malının zekâtını verirken kimlerin onu almaya layık olduğunu tespit ederek onlara 

verirler. 

c) Mükâfatını bekleyerek harcarlar, demektir.
1325

 

Allah, bu Ģekilde harcayanların, bu infaklarından maksatlarının da Ģu iki Ģey 

olduğunu beyan etmiĢtir:  

1- Allah'ın rızasını talep etmektir. 

2- Nefsi takviye edip alıĢtırmaktır. 
1326

 

267.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Kazandığınız güzel Ģeylerden ve 

topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden baĢkaları için harcayın; ama harcamak 

                                                      
1324

Kurtubi, a.g.e, c. 3, s. 312 
1325

  et-Taberî, a.g.e, c. 5, s.  531 
1326

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 51 
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için, size verildiğinde küçümser Ģekilde bakıĢlarınızı çevirmeden kabul etmeyeceğiniz 

bayağı Ģeyleri seçmeyin. Ve bilin ki Allah kendine yeterlidir, her zaman övgüye layık 

olandır. 

Yorumu: 

-Kazandığınız güzel Ģeylerden…," ifadesinde geçen "et" :(ِّٓؽ١جبدِّبّوسجزُ...(

tayyibât" (ؽ١جبد )  kelimesi Taberi'ye göre: “el-ciyad” ( اٌج١بدّ )  kalite anlamındadır. 

 Bu durumda ayetin anlamı, "kazanmıĢ olduğunuz malların kalitelisinden 

Allah için verin. Çürüğünden, gözden düĢmüĢ olanından değil" Ģeklinde olur.
1327

 

Âyette: "Kötü Ģeyleri sadaka olarak vermeyin." buyrulmaktadır. Bu ifadede 

zikredilen ve "Kötü Ģeyler" diye tercüme edilen kelimesi müfessirler tarafından iki 

Ģekilde izah edilmiĢtir: 

a) Malın adisi ve kötüsüdür. 

b) Haram olan mallar demektir.  

Taberi birinci görüĢü tercih etmiĢtir. 
1328

 

Bu ayetin bütünü bütün diğer mallardan da sadaka vermeyi vacip kılar. 

“Kazandığınız Ģeylerden” ifadesi baĢka bir ifade olmasa da bu hükmün çıkarılması 

için yeterlidir. Malların bütün nevileri geneldir. Vacip olan miktar ise kapalıdır. 

Açıklamaya muhtaçtır.
1329

 

Nafakalardan neyin kast olunduğuna dair iki görüĢ vardır: 

1- Farz olan sadakalardır. 

2- Her sadakayı içerir. 

                                                      
1327

 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s.  556 
1328

 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s.  559 
1329

 el-Cassas, a.g.e, c. 2, s. 176 
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Doğru olanı her ikisini de kapsar olmasıdır. Çünkü sebebi nüzulü nafile 

sadakadır.
1330

 

270.Âyet: Çünkü baĢkaları için her ne harcarsanız ve neyi harcamak için 

adarsanız, Allah onu mutlaka bilir. Ve hayırda bulunmayı engelleyerek zulüm 

iĢleyenler, kendilerine yardım edecek kimse bulamazlar. 

Yorumu: 

Taberi'ye göre,âyette zikredilen zalimlerden maksat, mallarını gösteriĢ için 

harcayanlar ve Allah‟a itaate vesile olmayacak bir Ģeyi adayanlardır. Bunlar, 

yapacakları Ģeyleri gerçek yerlerinin dıĢında yaptıkları için zalim olmuĢlardır.
1331

 

272.Âyet: Ey Peygamber, Ġnsanları hidayete erdirmek senin iĢin değil, zira 

ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için 

harcamanız Ģartıyla, baĢkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızadır: 

Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık 

yapılmayacaktır. 

Yorumu: 

Nüzul sebebi: "Müslümanlar, müĢrik olan akrabalarına sadaka vermek 

istemiyorlardı. Resulullah‟tan bu hususu sordular. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu. 

Onlara bu hususta ruhsat tanıdı.
1332

 

Müslüman olmasalar bile insanlara sadaka vermek mubahtır.
1333

 

                                                      
1330

Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 471; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, 

s. 56 
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 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s.  589 
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273. Ve Allah yoluna kendilerini tamamen adamıĢ oldukları için yeryüzünde 

rızık aramak niyetiyle gezip dolaĢamayan muhtaçlara yardım edin. Onların 

durumunun farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü istemekten çekinirler; 

ancak sen onları bazı özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız bir Ģekilde 

istemekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini bilir. 

Yorumu: 

Âyette belirtilen "güç yetirememe"nin manası ya onların din ve cihâd iĢleriyle 

meĢgul olmalarının, düĢmanlardan korkmalarının, hastalıklarının kendilerini maiĢet 

ve ticâret iĢleriyle meĢgul olmalarına mâni olmasıdır. Bütün bu izahlara göre, 

onların, kendi iĢleri hususunda kendilerine yardım edecek olan kimselere Ģiddetle 

muhtaç oldukları hususunda herhangi bir Ģüphe yoktur.
1334

 

Müslümanların fakirlerine verilen sadakaların daha üstün olduğu konusunda 

alimler arasında farklı düĢünen yoktur.
1335

 

Burada adı geçen fakirlerin beĢ vasfı vardır. Bunlar: 

1- Kendilerini Allah yoluna vakfetmiĢ olmaları, 

2- Ticaret için gezip dolaĢamaz olmaları, 

3- Muhtaçlıklarını bilmeyenler onları zengin görmeleri, 

4- Ġçlerinin yüzlerinden okunur olması, 

5-  Israrla Ġstemez olmalarıdır.
1336

 

                                                      
1334

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 70 
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274. Servetlerini Allah rızası için gece ve gündüz, gizlice ve açıkça 

harcayanlar, mükâfatlarını Rablerinin katında göreceklerdir: onlara ne korku 

vardır, ne de üzülürler.  

Yorumu: 

Âyet her durum ve her vakitte sadakalarının kendilerini hayra teĢvik etmiĢ 

olduğu kimseler hakkında umumîdir.  

Bu âyet, Bakara suresindeki  infak hükmünün beyanı hususunda zikredilmiĢ 

olan âyetlerin en sonuncusudur.
1337

 

88/8 Enfal 

3.Âyet: Onlar ki, namazlarında devamlı ve kararlıdırlar; kendilerine rızık 

olarak bahĢettiğimiz Ģeylerden baĢkalarının yararına harcarlar. 

36.Âyet: Bakın, hakkı inkara ĢartlanmıĢ olanlar insanları Allah'ın yolundan 

çevirmek için nasıl da harcıyorlar mallarını ve daha da harcayacaklar, ta ki bu 

harcadıkları kendileri için derin bir ızdırap ve yerinme kaynağı oluncaya kadar ve 

sonra haklarından gelinecek! Ve ölünceye kadar hakkı inkarda direnen bu kimseler 

topluca cehenneme tıkılacaklar. 

Yorumu: 

Nüzul sebebi: Mekke müĢriklerinin ileri gelenleri hakkında inmiĢtir. Bunlar 

Hz. Peygamberle savaĢmak için insan kiralamıĢlar ve bu insanları yedirip 

içiriyorlardı. Bu olay üzerine bu ayet indi.
1338
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 74 
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60.Âyet:O halde, onlara karĢı toplayabildiğiniz kadar kuvvet ve binek 

hayvanı hazır edin ki bununla hem Allah'ın, hem sizin düĢmanınız olan bu insanları, 

hem de sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği baĢkalarını caydırabilesiniz ve bilin 

ki, Allah yolunda her ne sarf ederseniz size bütünüyle ödenecek ve size haksızlık 

yapılmayacaktır. 

Yorumu:  

Silah ve at kast olunmaktadır.
1339

Allah yolunda savaĢmak için mallarınızı 

harcayarak silah almanız halinde bu harcamalarınız boĢa gitmeyecek, Allah, bunların 

karĢılığını dünyada verecek, sevaplarını da âhirete saklayacak ve size hiçbir haksizlik 

yapılmayacaktır. 

Kılıç, ok, mızrak ve düĢmana karĢı savaĢmakta kullanılan her türlü silah 

âyette geçen "kuvvet" kavramı içine girmektedir.
1340

 

63.Âyet: O inanmıĢ kimseler ki kalplerini O bağdaĢtırdı, kaynaĢtırdı: O 

inanmıĢ kimseler ki, uğrunda yeryüzündeki her Ģeyi toptan harcasaydın onların 

kalplerini birbirine ısındırıp kaynaĢtıramazdın; ama iĢte Allah onları bir araya 

getirdi. Gerçekten de Allah hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir. 

Yorumu: 

Evs ve Hazveç kabileleri arasında düĢmanlık ve buğz vardı. Bundan dolayı da 

savaĢların ardı arkası kesilmiyordu. Bunlar birbirlerine kötülük ile bağlı Ģer zincirinin 
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Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 25 
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halkaları gibi iĢlerlerdi. Allah iman nuru ile bu Ģer zincirini kopardı
1341

. Ve Allah‟ın 

dininde kardeĢ oldular.
1342

 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

17.Âyet: Zorluklara sabredenler ve sözlerini tutanlar, Rablerine yürekten 

bağlı olanlar, servetlerini Allah yolunda harcayanların ve bütün kalpleriyle af 

dileyenler için Rableri katında, mesken olarak içinden ırmaklar geçen has bahçeler, 

temiz eĢler ve Allah'ın güzel kabulü vardır. 

Yorumu: 

Allah için yapılan kulluğun iki önemli boyutu bu âyette yer almaktadır: 

1- Mal ile yapılan kulluk, “servetlerini Allah yolunda harcayanlar” ifadesiyle, 

2- Bedeniyle yapılan kulluk, buna da “seher vakti af dilerler” ifadesiyle iĢaret 

edilmektedir.
1343

 

92.Âyet: Size gelince ey müminler, kendiniz için özenle ayırdığınız Ģeylerden 

baĢkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaĢmıĢ olamazsınız ve her ne 

harcarsanız kuĢkusuz, Allah ondan tamamıyla haberdardır. 

Yorumu: 

Mallarınızdan sevdiğiniz Ģeylerden sadaka olarak harcamadıkça takvada 

mükemmele ulaĢamazsınız.
1344

 

“Elbirr” kendisiyle ücretin hak edildiği Ģeye denir. “Nafaka” sadaka veya 

baĢka bir yolla sevdiğin Ģeyi Allah yolunda elinden çıkarmaktır.
1345
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Ayetin yorumunda Razi diyor ki: Bir kimsenin sevdiği Ģeyden infak etmesi, o 

kimsenin o sevdiği Ģeyden daha kıymetli bir Ģeyin bulunması durumunda 

mümkündür. ġayet sevdiği Ģeyi harcadığında daha çok sevdiği bir Ģeye ulaĢacağını 

umuyorsa bunu yapar. Ġnsan da dünyadaki sevdiği Ģeyleri verdiğinde ahirette daha 

sevdiği bir Ģey elde edeceğine inanıyorsa bunu yapar.
1346

 

117.Âyet: Onların bu dünya hayatı için harcadıkları, kendi kendilerine 

zulmeden bir halkın ekinlerine musallat olan ve onu mahveden dondurucu bir 

rüzgâra benzer: Onlara haksızlık yapan Allah değildir, fakat onlar kendi kendilerine 

haksızlık yapıyorlar. 

134.Âyet: Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında Allah yolunda 

harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah 

iyilik yapanları sever. 

Yorumu: 

Kolayda ve zorlukta, rahatlık ve Ģiddet anında infak ederler.
1347

 

“Esserrâu” sevinç durumlarıdır; bu da rahatlık, maiĢetin bolluğu, malın 

çokluğu anlamındadır.  

“Eddarrâu”,  darlık durumudur. Yani maiĢetin dar olduğu, malların kıt olduğu 

insanlara musibetin isabet ettiği zaman dilimleridir.
1348

 

GeniĢlikte, darlıkta, hastalıkta, sağlıkta, iyi zamanda, kötü zamanda yani 

bütün durumlarda Allah için infak ederler. Hiçbir durum onları Allah‟ın razı olacağı 
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Ģey üzerine harcama yapmaktan, onun yaratıklarına güzel muameleden 

alıkoymaz.
1349

 

91/60 Mümtehine 

10.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Mümin kadınlar her ne zaman zulüm ve 

kötülük diyarını terk ederek size gelirlerse, Allah onların inancından tam haberdar 

olduğu halde siz yine de onları sınayın; eğer mümin olduklarına tam emin olursanız, 

onları inkârcılara geri göndermeyin, çünkü onlar artık eski kocalarına helal değiller 

ve ötekiler de bunlara helal değiller. Ayrıca, onlar hanımlarına mehir olarak ne 

verdilerse hepsini iade edin. Ve ey müminler, siz bu kadınlarla mehirlerini verdikten 

sonra evlenirseniz bir günah iĢlemiĢ olmazsınız. Diğer taraftan, hakikati inkâr 

etmeye devam eden kadınlarla evlilik bağınızı sürdürmeyin ve onlara mehir olarak 

ne verdiyseniz iade etmelerini isteyin, aynı Ģekilde ötekiler, hanımları size gelmiĢ 

olanlar da, harcadıkları her Ģeyin iadesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu, 

Allah'ın hükmüdür. O, sizin aranızda adaletle hükmeder çünkü Allah, her Ģeyi 

bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

“Ucûr” (اجٛس) dan kasıt onların mehirleridir.
1350

 

Onlar da Müslüman olup size sığınan kadının mehrini istesinler. Kadın sizden 

kaçıp müĢriklere sığınırsa aranızda da bir anlaĢma yoksa siz de onlardan ganimet 

alırsanız kadının kocasına alınan ganimetin 1/5‟den kaçan kadının mehrini 
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ödeyin,
1351

 bu emri uygulamada muhatap elinde devlet hazinesini bulunduran 

imamdır.
1352

 

11.Âyet: Eğer hanımlarınızdan biri sizi bırakıp hakikati inkâr edenlere giderse 

ve siz de buna üzülürseniz o zaman hanımları bırakıp giden kocalara hanımlarına 

mehir olarak harcadıklarına eĢit bir Ģey verin ve inandığınız Allah'a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun! 

Yorumu: 

Müslümanlardan eĢleri müĢrik topluma kaçan kimselere eĢlerine ödedikleri 

mehirleri veriniz.  

Âlimler onlara verilecek malın nereden verileceği konusunda farklı 

düĢünmüĢlerdir: 

1- Bir kısmı dediler ki: MüĢriklerden Müslümanlara sığınmıĢ kadınların 

ödeyeceği mehirlerden verilir. 

2- Ganimet veya feyden verilir.
1353

 

92/4 Nisa 

34.Âyet: Erkekler, kadınları, Allah'ın kendilerine onlardan daha fazla 

bağıĢladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri harcamalarla 

koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten Allah'ın korunmasını 

buyurduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkâr kadınlardır. Kötü niyetlerinden 

korktuğunuz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin; sonra yatakta yalnız 
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bırakın; sonra dövün ve bundan sonra itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. 

Allah gerçekten yücedir, büyüktür. 

Yorumu: 

Bazı müfessirlere göre bu ayetin nüzul sebebi, kadınların, Allah'ın erkekleri 

kendilerine miras hususunda üstün kılması konusunda ileri geri konuĢmalarıdır.
1354

 

Erkek ve kadının her ikisinin de birinin diğerinden nikâh akdiyle faydalanmasına 

rağmen erkek mehir ödemekle ve kadının nafakasıyla sorumlu tutulmuĢtur. Bunlar 

mirasta erkeğin kadına üstün tutulmasının nedenlerindendir. Nafaka ve mehirde 

kadın üstün durumda iken mirasta da erkek üstün durumdadır. Kesin bir üstünlük 

yoktur, bu, kurulan sistemin açıklamasıdır.
1355

 

38.Âyet: Allah'a ve Ahiret Gününe inanmadıkları halde mallarından 

baĢkalarına sırf insanlar görüp takdir etsinler diye harcayanları Allah sevmez; yakın 

dostu Ģeytan olan kiĢi, ne kötü dost sahibidir! 

Yorumu: 

Allah, Müslümanlara, muhtaçlara ihsanda bulunmayı emredince, bunu 

yapmayanların iki kısma ayrıldığını beyan etmiĢtir:  

1- Malını infak etmeyip cimrilik yapanlar bu kısma 37.Âyette iĢaret 

buyruldu. 

2- Mallarını ibadet maksadıyla değil de riya ve gösteriĢ olsun diye infak 

edenlerdir. ĠĢte bunlar da kınanmıĢtır. Bu iki kısmın yaptığı iĢ batıl olunca, geriye 

sadece birinci kısım kalır ki o da, malı iyilik ihsan niyetiyle infak etmektir.
1356

 

                                                      
1354

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 71 
1355

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 71 
1356

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 81 



371 

 

39.Âyet: Onlar sadece Allah'a ve Ahiret Gününe inanıyorlarsa ve Allah'ın 

kendilerine rızık olarak bağıĢladığını O‟nun yolunda harcıyorlarsa neden korksunlar 

ki? Allah onlar hakkındaki her Ģeyi bilir. 

94/57 Hadid 

7.Âyet:Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği 

Ģeylerden baĢkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve Allah yolunda 

sınırsızca harcayanlar büyük bir mükâfat göreceklerdir. 

Yorumu: 

Razi'ye göre bu ayet hakkında Ģu iki izah yapılabilir: 

1- Ellerinizdeki mallarınız, yaratması ve onları icat etmesi sebebiyle, Allah'ın 

mallarıdır, ama O, o malları O'nun koyduğu ölçü içinde kendisinden yararlanılsın 

diye, mükellefin tasarrufuna sunmuĢtur. ġu halde bu mallarda tasarruf etme açısından 

mükellef, tıpkı bir vekil, bir temsilci ve bir halife gibidir. Müsaade ettiği zaman tıpkı, 

bir kimsenin baĢkasının malından kolayca harcaması gibi, sizin de bu mallarınızdan 

kolayca harcaması gerekir. 

2- Allah, onların malları veraset yoluyla size geçtiği için, sizi sizden önce 

gelip geçmiĢlere halife kıldı. Öyleyse, sizler onların durumundan ibret alın, o mallar 

nasıl onlardan size intikal ettiyse, böylece, sizden de sizin dıĢınızdakilere geçecektir. 

ġu halde siz de mallarınızda cimrilik etmeyiniz.
1357

 

10.Âyet: Göklerin ve yerin mirasının tek baĢına Allah'a ait olduğunu 

gördüğünüz halde neden Allah yolunda harcamazsınız? Ġçinizden Fetih'ten önce 

Allah yolunda harcayan ve savaĢanlar bundan kaçınanlar ile eĢit olmazlar. Bu 
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öncekierin derecesi Fetih'ten sonra harcamaya ve savaĢmaya baĢlayanların 

derecesinin üstündedir, hâlbuki Allah kendi yolunda çaba sarf edecek herkese en 

güzeli vaat etmiĢtir. Ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

95/47 Muhammed 

38.Âyet:Bakın, ey müminler, sizler Allah yolunda harcamayapmaya 

çağrılıyorsunuz: ama sizin aranızda bile cimrice davrananlar var! Ve kim Allah 

yolunda cimrice davranırsa, sadece kendisine karĢı cimrilik yapmıĢ olur. Çünkü 

Allah kendi kendine yeterlidir, hâlbuki siz O'na muhtaçsınız ve Ģayet O'ndan yüz 

çevirirseniz, baĢka toplumları sizin yerinize geçirir ve onlar sizin gibi yapmazlar! 

96/13 Ra‟d 

22.Âyet: Ve onlar ki, Rablerinin teveccühünü umarak güçlüklere göğüs gerip, 

namazda kararlılık gösterirler; kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık 

baĢkaları için harcarlar, kötülüğü iyilikle savarlar. ĠĢte, ahirette eriĢilecek olan nihai 

huzur böylelerine özgüdür. 

99/65 Talak 

6.Âyet: O halde, iddetlerinin içinde bulunan kadınların, sizinle aynı yerde, 

aynı imkanları kullanarak geçinmelerini sağlayın ve onları rahatsız edip hayatlarını 

çekilmez hale getirmeyin. Eğer hamile kalırlarsa, doğumlarını yapıncaya kadar 

onlar için her türlü harcamayı yapın; boĢanma kesinleĢtikten sonra çocuğunuzu 

emzirirlerse onlara hak ettikleri karĢılığı verin ve kendi aranızda çocuğun geleceğini 

uygun bir Ģekilde konuĢun. Eğer ikiniz de annenin çocuğu emzirmesi ihtimalini zor 

görürseniz onu babasının adına baĢka bir kadın emzirsin. 
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7.Âyet:Bütün bu durumlarda, geniĢ imkânlara sahip olan kiĢi, geniĢliği ile 

uyumlu olarak harcasın; rızık imkânları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine 

verdiğine uygun Ģekilde harcasın! Allah hiç kimseye kendi verdiğinden daha fazlasını 

yüklemez ve mümkündür ki Allah sıkıntıdan sonra rahatlık verecektir. 

Yorumu: 

Nafaka sabit değildir verenin ve verilenin durumları dikkate alınarak 

belirlenir.
1358

 

103/22 Hac 

35.Âyet:Onlar ki, ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri saygı ve sakınmayla 

titrer; onlar ki baĢlarına gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs gererler; salâtta 

devamlı ve duyarlıdırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan baĢkalarına da harcarlar. 

Yorumu: 

Ayete göre Allah korkusunun iki etkisi vardır: 

1- Zor olan Ģeylere karĢı sabırla muamelede bulunmaktır. 

2- Can ve mal ile hizmet etmektir.
1359

 

104/63 Münafikun 

7.Âyet: Onlar, hemĢerilerine: "Allah'ın Elçisi ile birlikte olanlara hiçbir Ģey 

vermeyin ki belki o'nu terk etmek zorunda kalırlar" derler. Göklerin ve yerin 

hazineleri Allah'ındır ama bu gerçeği ikiyüzlüler kavrayamaz. 
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Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 4, s. 66. sayfa 
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 23, s. 31 
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10.Âyet:Birinize ölüm yaklaĢtığı ve "Ey Rabbim! Bana bir mühlet tanısan da 

karĢılıksız yardımda bulunup iyiler arasına girsem!" diye yalvaracağı zaman gelip 

çatmadan önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. 

Yorumu: 

Âyette zekâtın acilen verilmesinin önemine iĢaret vardır. Vakti belirlenmiĢ 

diğer ibadetler gibi ertelenmesi doğru değildir.
1360

 

108/64 Teğabun 

16.Âyet: O halde, elinizden geldiği kadar Allah'a karĢı sorumluluğunuzun 

bilincinde olun, O'nu dinleyin ve itaat edin. Ve kendi iyiliğiniz için karĢılıksız 

harcamada bulunun, böylece açgözlülüklerinden kurtulmuĢ olanlar; iĢte onlardır 

mutluluğa ulaĢacak olanlar! 

112/5 Maide 

64.Âyet: Yahudiler: Allah‟ın eli sıkıdır, dediler. Böyle dedikleri için elleri 

bağlandı ve lanete uğradılar. Oysa Allah‟ın elleri açıktır, nasıl dilerse sarf eder. 

Elbette Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü 

artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düĢmanlık ve kin saldık. SavaĢ 

ateĢini ne zaman körükleseler Allah onu söndürür. Yeryüzünde bozgunculuğa 

koĢarlar. Allah bozguncuları sevmez. 

Yorumu: 

Âyette Allah‟ın cömertlik vasfının hikmet ve maslahatın gerektirdiği durum 

üzerine olduğuna iĢaret vardır.
1361
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Kurtubi, a.g.e, c. 18, s., 130 
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ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 1, s. 689 



375 

 

113/9 Tevbe 

34.Âyet: Siz ey imana eriĢenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, 

insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor ve onları Allah'ın yolundan 

alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüĢü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar 

var ya, iĢte onlara sonraki hayat için çok çetin azabı müjdele. 

Yorumu: 

“Kenz”(وٕض) yerin altında veya üstünde biriktirilmiĢ mala denir.
1362

Dini 

ıstılahtaki tanımı konusunda ise alimler farklı görüĢler ileri sürmüĢlerdir, bunlar: 

1- Her hangi bir Ģekilde biriktirilmiĢ bir araya getirilmiĢ mal anlamındadır. 

2- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ çok mala denir.
1363

 

3- Süs eĢyası dıĢında altın ve gümüĢten biriktirilmiĢ mala denir. 

4- Altın ve gümüĢ cinsinden gömülü olarak biriktirilmiĢ olana denir. 

5- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ fakat zekatı verilmemiĢ olana 

denir.
1364

 

6- Altın ve gümüĢten biriktirilmiĢ fakat baĢkalarının hakları ödenmemiĢ 

olan mala denir. 

7- Altın ve gümüĢ cinsinden biriktirilmiĢ, Allah yolunda harcanmamıĢ mala 

denir.
1365

 

Taberi diyor ki: "Bu görüĢlerden tercihe Ģayan olanı, Abdullah b. Ömer'in 

zikrettiğidir. O da, zekâtı verilen her mal, biriktirilen mal değildir. Mal sahibi, 

malının zekâtını verdikten sonra dilediği kadar mal biriktirebilir. Buna mukabil, 
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Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 487 
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 38 
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zekât verilecek miktarda olup da kendisinden zekât verilmeyen her mal, biriktirilmiĢ 

maldır. ĠĢte bu malın sahibi cezalandırılacaktır.
1366

 

Bu ayet Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının iki özelliğine delalet 

etmektedir: 

1- Batıl yollarla mal elde etmeleri, 

2- Bu malları biriktirip hayra ve Allah yoluna harcamada cimrilik 

etmeleridir.
1367

 

54.Âyet: Onların yaptığı harcamaların kendilerinden bir iyilik olarak kabul 

edilmesinde biricik engel, onların Allah‟ı ve Onun Elçisini tanımaktan kaçınır bir 

eğilim göstermeleri, dolayısıyla namaza ancak üĢene üĢene katılmaları ve iyi 

amaçlar için ancak gönülsüzce harcamalarıdır. 

Yorumu: 

Çünkü onlar Allah yolundaki harcamayı bir maddi yaptırım olarak 

görüyorlardı.
1368

 

91.Âyet: Zayıflar, hastalar ve kendilerine savaĢ için donanım sağlama 

imkânına sahip olmayanlar, Allah'a ve Onun Elçisine karĢı içtenlik sahibi oldukları 

sürece, sorumlu tutulmayacaklardır; iyilik yapanları sorumlu tutmak için bir sebep 

yoktur; çünkü Allah çok acıyıp esirgeyen gerçek bağıĢlayıcıdır. 

92.Âyet: Ve sana, kendilerine binek sağlaman için baĢvurduklarında, "Sizi 

bindirecek bir Ģey bulamıyorum" dediğin zaman, bu yolda harcayacak imkânları 

olmadığı için üzüntüden gözleri yaĢararak dönüp gidenler de sorumlu 
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tutulmayacaktır. 

98.Âyet: Ve yine bedeviler arasında Allah yolunda harcadığı her Ģeye kayıp 

gözüyle bakan ve ey inananlar, sizin darlık ve sıkıntıya düĢmenizi bekleyenler var; 

fakat darlığa, sıkıntıya düĢecek olan onlardır; çünkü Allah her Ģeyin özünü, iç 

yüzünü bilen, olup biten her Ģeyi iĢitendir. 

Yorumu: 

“Ğarâme”, gerekli olmayan yere takiye veya gösteriĢ olarak kiĢinin 

harcamasıdır. Allah‟ın rızasını beklemek veya sevap kazanma amacı yoktur.
1369

 

Bir takım bedeviler Allah yolunda harcadıklarının ekonomik yaptırım olarak 

görürler ve ziyana harcama kabul ederler. Çünkü onlara ancak Ģu iki Ģeyden birisi 

için infak ederler: 

1- Kendilerini Müslümanlardan korumak için, 

2- GösteriĢ için.  

Onlarda Allah rızası veya sevap beklentisi yoktur.
1370

 

99.Âyet: Ama bedeviler arasında, Allah'a ve Ahiret Gününe inanan, Allah 

yolunda harcadıklarını, kendilerini Allah'a yaklaĢtıran ve Elçinin dualarında 

anılmalarını sağlayan vesileler olarak görenler de var. Bakın iĢte bu, Allah'ın onlara 

yakınlık göstermesi için gerçek bir vesile olacaktır; çünkü Allah onları rahmetiyle 

kuĢatacaktır: gerçek Ģu ki, Allah çok acıyıp esirgeyen gerçek bağıĢlayıcıdır! 

Yorumu: 

“Gurbân”, kedisiyle Allah‟a yaklaĢılan Ģeye denir.
1371

Harcamanın nedeni 
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ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, c. 2, s. 288 
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Allah katında bir yakınlık elde etmektir. Peygamberin duasına mazhar olmak 

içindir.
1372

 

Allah bu grubu iki sıfatla vasıflandırdı: 

1- Allah‟a ve ahiret gününe iman etmeleri, 

2- Yaptıkları harcamaları Allah‟a bir yakınlık ve Peygamber‟in duasına vesile 

olarak görmeleri
1373

 

121.Âyet: Ve yine onlar, az ya da çok, Allah için ne zaman bir harcamada 

bulunsalar, yeryüzünde Allah için ne zaman bir yol kat etseler, bu onların lehine 

kaydedilmektedir; Allah yaptıkları her Ģey için onları en güzel bir biçimde 

ödüllendirecektir. 

1.2.5.2.e2- “E-T-Y” (ًات) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“E-T-Y” (ٟار) fiilinin sülasisi ikinci baptan gelir. Gelmek, 
1374

  kolayca bir 

geliĢ anlamında kullanılır.
1375

 Farklı harf-i cerler ile kullanıldığında farklı anlamlara 

gelir. Alâ (ٍٟع ) ile kullanıldığında inmek, bi (ة) ile kullanıldığında görevini yapmak 

anlamlarında kullanılır.
1376

 

“Êtê” (ٟار) fiili ise ifâl babındandır. Mastarı “Îtâün” (ا٠زبء) olarak gelir. Sevk 

etmek, vermek, sunmak, uymak, lehine olmak anlamlarına gelir. Aslı hazır 

bulundurmadır, fakat daha çok verme anlamında kullanılır. Kur'ân'da, sadaka/zekât 
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vermek, özellikle bu fiil ile dile getirilmiĢtir. Çünkü daha kuvvetli bir anlam içerir. 

Ġçten gelerek engellere takılmadan, kolalıkla vermedir.
1377

 

“Îtâün” (ا٠زبء), vermek, veren kiĢinin ödediği Ģeyde gözü kalmadan kolayca 

ödemesi anlamını taĢıdığı için sadaka vermede mutlak olarak verme anlamına gelen 

“e‟tâ” )ٝاعط( fiili değil de bu fiil kullanılmıĢtır.
1378

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Êtê” (ٟار) fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da farklı anlamlarda 

kullanılmıĢtır. Bu anlamlar: Yıkmak, helak etmek
1379

, görev 

üstlenmek,
1380

gerçekleĢmek,
1381

 getirmek,
1382

 bulunmak, olmak,
1383

 meyve 

vermek,
1384

 döndürmek
1385

 ve vermek
1386

 anlamlarıdır. Biz bu çalıĢmamızda bu 

kelimenin sadaka veya zekât verme anlamında kullanıldığı yerleri inceleyeceğiz. Bu 

anlamda Mekkî sûrelerde 12 yerdegeçmektedir.Medenî sûrelerdeise 28 yerde 

geçmektedir. 

“E-T-Y” (ًات) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

43.Âyet: Namazda dikkatli ve devamlı olun, karĢılıksız yardımda bulunun ve 

namazda rükû edenlerle birlikte rükû edin. 
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83.Âyet: Ve bir zaman, ey Ġsrailoğulları, sizden Ģu konularda kesin taahhüt 

almıĢtık: "Allah'tan baĢkasına kulluk etmeyeceksiniz; akraba ve ebeveyninize, 

yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız; bütün insanlarla güzellikle konuĢacaksınız; 

namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve zekatlarınızı vereceksiniz" Ama 

birkaçınız dıĢında bu sözünüzden döndünüz: zaten siz, inatçı, isyankâr bir 

topluluksunuz! 

110.Âyet:Namazınızda dikkatli ve devamlı olun, zekâtınızı verin çünkü 

kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız: 

Unutmayın, Allah bütün yaptıklarınızı görür. 

177.Âyet:Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili 

değildir. Ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve 

Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 

yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten 

kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve zekatını veren kiĢidir. 

Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı 

anlarında sabredenlerdir. ĠĢte onlardır sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır 

Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde olanlar. 

271.Âyet: Yardımları açıktan yapmanız güzeldir; ama muhtaca gizlice 

vermeniz sizin için daha hayırlı olur ve günahlarınızın bir kısmını bağıĢlatır. Allah 

yaptığınız her Ģeyden haberdardır. 

277.Âyet: Ġmana ermiĢ olanlar, doğru ve yararlı iĢler yapanlar, 

namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar ve zekatlarını verenler; iĢte onlar 

mükâfatlarını Rablerinden alacaklardır ve onlara ne korku vardır, ne de üzülürler. 
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90/33 Ahzap 

33.Âyet: Evlerinizde sessizce oturun, eski cahiliye günlerindeki gibi 

cazibenizi sergilemeyin; namazlarınızda dikkatli ve devamlı olun, zekatlarınızı verin, 

Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin. Ey Peygamber'in ev halkı, Allah sizden yalnızca 

çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor 

50.Âyet:Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eĢlerini ve Allah'ın sana 

bahĢettiği savaĢ esirleri arasından sağ elinin altında bulunanları sana helal kıldık. 

Ve seninle birlikte Yesrib'e göç etmiĢ olan amcalarının ve halalarının kızlarını, 

dayılarının ve teyzelerinin kızlarını ve kendilerini Peygamber'e özgür iradeleriyle 

teklif eden, Peygamber'in de almak istediği mümin kadınları da sana helal kıldık. Bu 

sonuncusu yalnız sana özgü bir imtiyazdır, öteki müminler için değil, zaten onlara 

eĢleri ve sağ ellerinin altında bulunanlar konusunda yapmaları gerekeni bildirdik. 

Ve artık sen gereksiz bir endiĢeye kapılmamalısın, Ģüphesiz Allah çok bağıĢlayıcıdır, 

rahmet kaynağıdır. 

91/60 Mümtehine 

10.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Mümin kadınlar her ne zaman zulüm ve 

kötülük diyarını terk ederek size gelirlerse, Allah onların inancından tam haberdar 

olduğu halde siz yine de onları sınayın; eğer mümin olduklarına tam emin olursanız, 

onları inkârcılara geri göndermeyin, çünkü onlar artık eski kocalarına helal değiller 

ve ötekiler de bunlara helal değiller. Ayrıca, onlar hanımlarına mehir olarak ne 

verdilerse hepsini iade edin. Ve ey müminler, siz bu kadınlarla mehirlerini verdikten 

sonra evlenirseniz bir günah iĢlemiĢ olmazsınız. Diğer taraftan, hakikati inkâr 

etmeye devam eden kadınlarla evlilik bağınızı sürdürmeyin ve onlara mehir olarak 
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ne verdiyseniz iade etmelerini isteyin, aynı Ģekilde ötekiler, (hanımları size gelmiĢ 

olanlar da,) harcadıkları her Ģeyin iadesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu, 

Allah'ın hükmüdür. O, sizin aranızda adaletle hükmeder çünkü Allah, her Ģeyi 

bilendir, hikmet sahibidir. 

92/4 Nisa 

2.Âyet: O halde yetimlere mallarını verin, kendi değersiz mallarınızı onlara 

ait güzel Ģeyler ile değiĢtirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınız ile 

birleĢtirerek tüketmeyin. Bu, doğrusu büyük bir suçtur. 

4.Âyet: Kadınlara mehirlerini hiçbir karĢılık beklemeden verin; ama eğer 

onlar, kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa ondan hoĢnutluk ve gönül 

rahatlığıyla faydalanın.  

5.Âyet:Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları 

muhakeme yeteneği zayıf kimselere emanet etmeyin; ama bu mallarla onların 

geçimlerini karĢılayın, onları giydirin ve onlarla nazik bir Ģekilde konuĢun. 

77.Âyet:Kendilerine "Ellerinizi çekin, namazlarınızda dikkatli ve daim olun, 

zekâtınızı verin!" denilenlerden haberdar değil misiniz? Ama onlara Allah yolunda 

savaĢmaları emredilir emredilmez, bazısı, Allahtan korkması gerektiği gibi -hatta 

daha büyük bir korkuyla- insanlardan korkmaya baĢlar ve "Ey Rabbimiz! Neden bize 

savaĢmayı emrettin? KeĢke bize biraz mühlet verseydin!" derler. De ki: "Bu 

dünyanın keyfi ve rahatlığı çok kısa ömürlüdür ama ahiret, Allah'a karĢı 

sorumluluklarının bilincinde olanlar için en iyisidir, çünkü hiç biriniz, kıl kadar 

haksızlığa uğramayacaksınız. 



383 

 

127.Âyet: Onlar, kadınlar ile ilgili düzenlemeler konusunda kendilerini 

aydınlatmanı istiyorlar. De ki: Bizzat Allah onlarla ilgili hükümler konusunda sizi 

aydınlatmaktadır"; nitekim kendiniz onlarla evlenmek istediğinizden haklarını 

vermediğiniz sorumluluğunuz altındaki yetim kızlar ile kimsesiz çocuklar ve sizin 

yetimlere karĢı adaletli davranma yükümlülüğünüz hakkında size tebliğ edilen bu 

ilahi kelamda Allah'ın iradesi tezahür etmiĢtir. Ve ne iyilik yaparsanız, unutmayın ki 

Allah onu tamamıyla bilir. 

162.Âyet:Ġçlerinden bilgide derinleĢmiĢ olanlara, sana ve senden öncekilere 

indirilmiĢ olana iman edenlere, özellikle namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, 

karĢılık beklemeden harcayanlara, Allah'a ve Ahiret Gününe inananlara gelince; iĢte 

Biz, bunlara büyük bir mükâfat bahĢedeceğiz. 

100/98 Beyyine 

5.Âyet: Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün 

içtenlikleriyle yalnız O'na iman ederek batıl olan her Ģeyden uzak durmaları; 

namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve karĢılıksız harcamada bulunmaları 

emrolunmuĢtu çünkü bu, doğruluğu kesin ve açık olan bir ahlaki değerler sistemidir. 

102/24 Nur 

37.Âyet: Öyle kimseler vardır ki, bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı 

Allah'ı anmaktan, salâtta devamlı ve duyarlı olmaktan, zekatı vermekten alıkoyabilir; 

böyleleri kalplerin ve gözlerin dehĢetle döneceği Gün'den korkarlar. 

56.Âyet: Öyleyse, ey inananlar, salâtta devamlı ve duyarlı olun; arınmak için 

verilmesi gerekeni verin ve Resul‟e itaat edin ki esirgenip korunasınız. 



384 

 

105/58 Mücadele 

13.Âyet: Elçi'ye danıĢmanız vesilesiyle kimseye bir yardımda bulunmamaktan 

dolayı günah iĢlemiĢ olabileceğinizden korkuyor musunuz? Eğer imkânlarınızın 

olmamasından dolayı bunu yapamazsanız ve Allah size affediciliğini gösterirse, siz 

de namazlarınızda devamlı ve dikkatli olun, zekatlarınızı verin, böylece Allah'a ve 

Elçisi'ne itaat edin! Çünkü Allah yaptığınız her Ģeyden haberdardır. 

112/5 Maide 

5.Âyet: Bugün, hayatın bütün güzel Ģeyleri size helal kılınmıĢtır. Ve daha 

önce kendilerine vahiy verilenlerin yiyecekleri de size helaldir, sizin yiyecekleriniz de 

onlara helaldir. Ve bu ilahi kelama inananlar içindeki iffetli kadınlar ile sizden önce 

kendilerine vahiy verilenler arasında bulunan kadınları nikâhlamanız, -onlara 

mehirlerini vermeniz Ģartıyla ve onları gayri meĢru yolla ya da gizli dost tutma 

yoluyla değil de meĢru bir nikâh ile almanız Ģartıyla- size helaldir. Allah'a inanmayı 

reddedene gelince; onun bütün iĢleri boĢa gidecek: zira o, öteki dünyada zarara 

uğrayanlar arasında yer alacaktır 

12.Âyet:Ve gerçek Ģu ki, liderlerinden on ikisini casus olarak Kenana 

gönderdiğimiz zaman, Allah Ġsariloğullarından benzer bir kesin taahhüt almıĢtı. Ve 

Allah demiĢti: "Bilin ki sizinle beraber olacağım! Eğer namazlarınızda dikkatli ve 

daim olur ve zekatlarınızı verirseniz; Benim Peygamberlerime inanır ve onlara 

yardım ederseniz ve Allah'a büyük bir borç verirseniz kötü fiillerinizi mutlaka silerim 

ve sizi içinden ırmakların aktığı has bahçelere koyarım. Ama bundan sonra içinizden 

kim, hakikati inkâr ederse, doğru yoldan kesinlikle sapmıĢ olacaktır!" 
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55.Âyet:Unutmayın ki sizin yardımcılarınız sadece Allah ve Elçisi ve imana 

erenler olacaktır; yani namazlarında devamlı ve dikkatli olanlar, zekatlarını verenler 

ve Allah'ın karĢısında boyun eğenler: 

113/9 Tevbe 

5.Âyet: Ve bu ölçülere uyarak geçirilen haram aylar sona erince artık nerede 

kıstırırsanız öldürün müĢrikleri; tutsak edin; çevirip kuĢatın; gözetlenebilecek her 

yerde bekleyip gözetleyin onları. Ama eğer dönüp tevbe ederler, salata katılırlar ve 

zekatlarını verirlerse, artık bırakın yollarına gitsinler: Çünkü her halükarda Allah 

çok acıyıp esirgeyen gerçek bağıĢlayıcıdır 

11.Âyet:Ama yine de tevbe eder, salata katılırlar ve zekatlarını verirlerse 

onlar da artık din kardeĢleriniz sayılırlar: Bakın, bilmek öğrenmek isteyen bir 

topluluk için, ayetlerimizi iĢte böyle açık açık ve ayrıntılı olarak dile getiriyoruz. 

18.Âyet: Allah'ın mescitlerini ziyaret etmek yahut onarıp gözetmek, ancak 

Allah'a ve ahiret gününe inanan, salâtında dosdoğru ve sürekli olan, zekatını veren 

ve Allahtan baĢka kimseden korkup çekinmeyen kimselere vergidir. Ve dolayısıyla, 

ancak böyleleri doğru yolda yürüyenler arasında olmayı umabilirler! 

71.Âyet: Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin 

yakınlarıdırlar: hep iyi ve doğru olanın yapılmasını özendirir, kötü ve zararlı olanın 

yapılmasına engel olurlar ve onlar namazlarında kararlı ve devamlıdırlar, 

zekatlarını verirAllah'a ve Onun elçisine yürekten bağlılık gösterirler. Allah'ın 

rahmetiyle kuĢatacağı kimseler.iĢte bunlardır. Muhakkak ki, Allah, doğru hüküm ve 

hikmetle yargılayan en yüce iktidar sahibidir. 
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1.2.5.3.e3- “Z-K-V” (زكا) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“Z-k-v” (صوب)
1387

 fiili asıl olarak artma, büyüme anlamlarına delalet eder.
1388

 

Sülasisi birinci baptan olup mastarı” Zakaün” ve “Züküvvün” olarak gelir.
1389

Arttı, 

büyüdü, geliĢti
1390

, övdü, iyi oldu, takva oldu, uydu, yakıĢık oldu anlamlarında 

kullanılır.
1391

 

Araplar, ekin büyüyüp geliĢtiği zaman “zeka‟z-zer‟u” (ّاٌضسع  ifadesini (صوب

kullanırlar, yani ekin geliĢti, büyüdü manasınadır.
1392

 

 “Zekât”)صوبح(faaletün veznindendir. Bir Ģeyin temiz olması, büyümesi, 

bereketli olması manalarına gelir. Temizlik, büyüme, bereket ve övgü anlamlarında 

da kullanılmaktadır.
1393

 Maldan onu temizlemek için verilen kısma da “Zekât” denir. 

Zekât denilmesinin sebebi hem bereketin, hem de kiĢiliğin temizlenmesinin 

umulmasındandır.
1394

 “Zekka” fiili "tef‟ıl" babındandır. Malının zekâtını ödedi, 

temize çıkardı, doğruluğunu ikrar etti anlamlarında kullanılır.
1395

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“Zekât” kelimesi Kur‟an‟da 32 yerde geçmektedir. Bunlardan 12 tanesi 

Mekkî sûrelerdedir. Diğer 20 tanesi ise Medenî sûrelerdedir. Ġki yerde temiz 

                                                      
1387

 Bu fiil “Z- K-Y” Ģeklinde de gelmektedir. Her ikisi de aynı anlamdadır. (Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir 

Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, el-Kamusu‟l-Muhît, Beyrut,1986:Mutçalı, Serdar, 

a.g.e, s.360) 
1388

Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, “z-k-v” (صوب) maddesi 
1389

Ġbn Manzur, a.g.e, “z-k-v” (صوب)  maddesi; Lane, Edward William, a.g.e, c. 3, s. 156 
1390

El-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 5, s. 394 
1391

Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza,  a.g.e,  c. 38, s. 220; Lane, Edward 

William, a.g.e, c. 3, s. 156; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s.360 
1392

 Cevheri, Ġmail b. Hammad, a.g.e. c. 4, s. 2368 
1393

Ġbn Manzur, a.g.e, “z-k-v” (صوب)  maddesi 
1394

Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza,  a.g.e, c. 38, s. 220 
1395

Ġbn Manzur, a.g.e, “z-k-v” (صوب)  maddesi; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s..360 
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anlamında kullanılmıĢtır.
1396

 Diğer bütün yerler de ise ıstılahı anlamda yani zekât 

anlamında kullanılmıĢtır. 

Terim Anlamı 

Ġslam Hukuku biliminin bir ıstılahı olan zekât farklı hukuk ekollerince farklı 

tanımlanmıĢtır. Bazı hukuk ekollerinin zekât tanımları Ģöyledir: 

Hanefilere göre zekâtın tanımı:”Belli bir malın belli bir kısmını Allah‟ın 

belirlediği belli bir Ģahsa Allah rızası için temlik etmektir.” 

ġafilere göre zekât, hususi bir Ģekilde mal veya bedenden çıkarılan Ģeyin 

ismidir. 

Malikilere göre zekât; mülkiyet ve yıl tamamlamak Ģartıyla nisap miktarına 

ulaĢan ve maden ve ziraat olmayan belli bir malın belli bir kısmını layık olan 

kimselere vermektir. 

Hanbelîlere göre zekât belirli bir vakitte, belirli bir maldan belirli kimselere 

verilmesi farz olan bir haktır.
1397

 

“Z-K-V” (زكا) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2Bakara 

43.Âyet: Namazda dikkatli ve devamlı olun, zekâtı verin,ve namazda rüku 

edenlerle birlikte rüku edin. 

Yorumu: 

"Zekât" kelimesinin lügat manası, malın artması ve temizlenmesidir. Zekâta 

                                                      
1396

69/18Kef 81;44/20 Meryem 13   
1397

Zuhayli, Vehbe, a.g.e, c. 3, s. 247 
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bu adın verilmesinin sebebi, Allah Teâlâ‟nın, malının zekâtının veren mal sahibinin, 

malını artırmasındandır. Veya zekât veren kiĢinin, malında bulunan fakirlerin hakkını 

vererek malım haksız kazançtan temizlemesi ve arındırmasındandır. Taberi, zekâta 

bu adın, bu ikinci sebepten dolayı verildiğini söylemenin daha uygun olacağını 

zikretmiĢtir.
1398

 

Âyet,Yahudilere Allah‟ın "zekâtı verin" Ģeklinde  bir emrinin olduğunu 

bildiriyor.
1399

 

83.Âyet: Ve bir zaman, ey Ġsrailoğulları, sizden Ģu konularda kesin taahhüt 

almıĢtık: "Allah'tan baĢkasına kulluk etmeyeceksiniz; akraba ve ebeveyninize, 

yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız; bütün insanlarla güzellikle konuĢacaksınız; 

namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve zekâtınızı vereceksiniz. " Ama 

birkaçınız dıĢında bu sözünüzden döndünüz: zaten siz, inatçı, isyankâr bir 

topluluksunuz! 

Yorumu: 

Müfessirlerin bazılarına göre önceki ümmetlerin zekâtları, Allah için bir yere 

ayrılan sonra da bir ateĢin yaktığı bir maldı. ġayet ateĢ yakmıĢ ise kabul olduğuna 

iĢaret ediliyordu. ġayet yakmamıĢ ise bu kabul olunmamıĢ anlamına geliyordu.
1400

 

110.Âyet: Namazınızda dikkatli ve devamlı olun, zekâtı verin,, çünkü kendiniz 

için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız: Unutmayın, 

Allah bütün yaptıklarınızı görür. 

                                                      
1398

et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 574 
1399

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 45 
1400

et-Taberî, a.g.e, c. 2, s.  298; Kurtubi, a.g.e, c. 2, s. 17 
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Yorumu: 

“Zekâtı vermek” Ģeklinde tercüme edilen "ئ٠زبءّاٌضوبح" ifadesi zekâtı farz olduğu 

halde gönül hoĢnutluğu ile isteyerek vermek anlamındadır.
1401

 Zekâtı vermek, kiĢiyi 

ve bedenini her türlü pislikten temizlemek anlamına iĢaret eder.
1402

 

177.Âyet: Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile 

ilgili değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve 

Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 

yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten 

kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve zekâtını veren kiĢidir 

ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı 

anlarında sabredenlerdir. ĠĢte onlardır sadakatlerini gösterenler ve iĢte onlardır 

Allah'a karĢı sorumluluklarının bilincinde olanlar. 

Yorumu: 

Âyette geçen “Ve êta‟l-mâla alâhubbihi..” )...ّٗدج ّعٍٝ ّاٌّبي  bir kısım  )ٚآرٝ

müfessir tarafından "malını, mala sevgisi, ona karĢı cimriliği, kıskançlığı olduğu, 

zenginleĢmeyi umduğu ve fakirlikten korktuğu zaman verir."
1403

 Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. "Buradaki sevgi Allah sevgisi de olabilir", diyen müfessirler de 

vardır.
1404

 

Âyette zekat emrinin ayrı zikredilmiĢ olmasından yola çıkarak bazı 

müfessirler malda zakatın dıĢında haklarında olduğu sonucuna varmıĢtırlar.
1405

 

                                                      
1401

et-Taberî, a.g.e, c. 2, s.  505 
1402

et-Taberî, a.g.e, c. 2, s.  506 
1403

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 341 
1404

 el-Cassas, a.g.e, c. 1, s. 162 
1405

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 343; Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 107 
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277.Âyet: Ġmana ermiĢ olanlar, doğru ve yararlı iĢler yapanlar, 

namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar ve zekatlarını verenler; iĢte onlar 

mükâfatlarını Rablerinden alacaklardır ve onlara ne korku vardır, ne de üzülürler. 

Yorumu: 

Allah'ın Kur'an‟da, ne zaman bir vaîd ve tehdit zikretse, bunun peĢinden 

mutlaka bir vaat ve müjde getirmek Ģeklinde daimi ve sürekli bir âdeti 

bulunmaktadır. Bundan dolayı burada, ribâ ile alıĢveriĢ yapan kiĢi hakkında, son 

derece Ģiddetli bir tehdit ve vaîd getirince, bunun peĢinden de ilahi vaadini ve 

müjdesini getirmiĢtir.
1406

 

90/33 Ahzap 

33.Âyet: Evlerinizde sessizce oturun, eski cahiliye günlerindeki gibi 

cazibenizi sergilemeyin; namazlarınızda dikkatli ve devamlı olun, zekâtınızı verin, 

Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin. Ey Peygamber'in ev halkı, Allah sizden yalnızca 

çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

92/4 Nisa 

77.Âyet: Kendilerine "Ellerinizi çekin, namazlarınızda dikkatli ve daim olun, 

zekâtınızı verin!" denilenlerden haberdar değil misiniz? Ama onlara Allah yolunda 

savaĢmaları emredilir emredilmez, bazısı, Allahtan korkması gerektiği gibi -hatta 

daha büyük bir korkuyla- insanlardan korkmaya baĢlar ve "Ey Rabbimiz! Neden bize 

savaĢmayı emrettin? KeĢke bize biraz mühlet verseydin!" derler. De ki: "Bu 

dünyanın keyfi ve rahatlığı çok kısa ömürlüdür ama ahiret, Allah'a karĢı 

                                                      
1406

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 84 
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sorumluluklarının bilincinde olanlar için en iyisidir, çünkü hiç biriniz, kıl kadar 

haksızlığa uğramayacaksınız. 

162.Âyet: Ġçlerinden bilgide derinleĢmiĢ olanlara, sana ve senden öncekilere 

indirilmiĢ olana iman edenlere, özellikle namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, 

zekâtlarını verenlere, Allah'a ve Ahiret Gününe inananlara gelince; iĢte Biz, bunlara 

büyük bir mükâfat bahĢedeceğiz. 

Yorumu: 

Namazın bedenle yapılan en Ģerefli ibadet olması diğer taraftan da zekatın 

mal ile yapılan en Ģerefli ibadet olması nedeniyle bu insanlar bu vasıflarla 

vasıflandırıldı.
1407

 

100/98 Beyyine 

5.Âyet: Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün 

içtenlikleriyle yalnız O'na iman ederek batıl olan her Ģeyden uzak durmaları; 

namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve zekatlarını vermeleri emrolunmuĢtu, 

çünkü bu, doğruluğu kesin ve açık olan bir ahlaki değerler sistemidir. 

102/24 Nur 

37.Âyet: Öyle kimseler vardır ki, bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı 

Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekâtlarını vermekten 

alıkoyabilir; böyleleri kalplerin ve gözlerin dehĢetle döneceği Gün'den korkarlar; 

56.Âyet: Öyleyse, ey inananlar,namaza devamlı ve duyarlı olun; zekatı verin 

ve Resul‟e itaat edin ki esirgenip korunasınız. 

103/22 Hac 
                                                      
1407

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 11, s. 86 
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41.Âyet: Onlar öyle kimselerdir ki, Ģayet kendilerine yeryüzünde imkân ve 

iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü 

yasaklarlar. Bütün iĢlerin akıbeti Allah‟a aittir. 

Yorumu: 

Allah, Ģayet onlara yeryüzünde güç ve iktidar verirse, dört Ģeyi yapmakla, 

yapabilme kudretiyle vasfedilmiĢlerdir. Bu dört Ģey, namazları dosdoğru kılmak, 

zekât vermek, iyiliği emredip kötülükten nehyetmektir.
1408

 

78.Âyet: Ve Allah'ın davası için, O'nun yolunda gösterilmesi gereken en 

zorlu, en üstün çabalara giriĢin; mesajına muhatap ve taĢıyıcı olarak sizi seçen ve 

din konusunda üzerinize bir zorluk, bir güçlük yüklemeyen O'dur: ve size atanız 

Ġbrahim'in inancını izlemeyi öneren de O‟dur.  Elçi'nin sizin önünüzde ve sizin de 

tüm insanlığın önünde gerçeğe tanık olmanız için geçmiĢ çağlarda da, bu ilahi 

mesajda da, sizi "kendilerini yürekten Allah'a teslim edenler" diye isimlendiren 

O'dur. Öyleyse, namaza devamlı ve duyarlı olun, zekâtınızı verin, ve sımsıkı Allah'a 

bağlanın. Sizin gerçek Efendiniz O'dur; ne üstün, ne yüce Efendi; ne üstün, ne yüce 

Yardımcı! 

105/58 Mücadle 

13.Âyet:Elçi'ye danıĢmanız vesilesiyle kimseye bir yardımda bulunmamaktan 

dolayı günah iĢlemiĢ olabileceğinizden korkuyor musunuz? Eğer imkânlarınızın 

olmamasından dolayı bunu yapamazsanız ve Allah size affediciliğini gösterirse, siz 

de namazlarınızda devamlı ve dikkatli olun,zekâtlarınızı verin, böylece Allah'a ve 

Elçisi'ne itaat edin! Çünkü Allah yaptığınız her Ģeyden haberdardır. 

                                                      
1408

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 23, s. 37 
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112/5 Maide 

12.Âyet: Ve gerçek Ģu ki, liderlerinden on ikisini casus olarak Kenana 

gönderdiğimiz zaman, Allah Ġsariloğullarından benzer bir kesin taahhüt almıĢtı. Ve 

Allah demiĢti: "Bilin ki sizinle beraber olacağım! Eğer namazlarınızda dikkatli ve 

daim olur ve  zekâtlarınızı verirseniz; Benim Peygamberlerime inanır ve onlara 

yardım ederseniz ve Allah'a büyük bir borç verirseniz kötü fiillerinizi mutlaka silerim 

ve sizi içinden ırmakların aktığı has bahçelere koyarım. Ama bundan sonra içinizden 

kim, hakikati inkâr ederse, doğru yoldan kesinlikle sapmıĢ olacaktır!" 

55.Âyet: Sizin dostunuz ancak Allah‟tır, O‟nun Resulüdür ve Allah‟a tam 

boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekâtlarını veren müminlerdir. 

113/9 Tevbe 

5.Âyet: Ve bu ölçülere uyarak geçirilen haram aylar sona erince artık nerede 

kıstırırsanız öldürün müĢrikleri; tutsak edin; çevirip kuĢatın; gözetlenebilecek her 

yerde bekleyip gözetleyin onları. Ama eğer dönüp tevbe ederler, salata katılırlar ve 

zekâtlarını verirlerse, artık bırakın yollarına gitsinler: Çünkü her halükarda Allah 

çok acıyıp esirgeyen gerçek bağıĢlayıcıdır. 

11.Âyet: Ama yine de tevbe eder, salata katılırlar ve zekâtlarını verirlerse, 

onlar da artık din kardeĢleriniz sayılırlar. Bakın, bilmek öğrenmek isteyen bir 

topluluk içinayetlerimizi, iĢte böyle açık açık ve ayrıntılı olarak dile getiriyoruz! 

18.Âyet: Allah'ın mescitlerini ziyaret etmek yahut onarıp gözetmek, ancak 

Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazında dosdoğru ve sürekli olan, zekâtlarını 

veren ve Allah'tan baĢka kimseden korkup çekinmeyen kimselere vergidir. Ve 

dolayısıyla, ancak böyleleri doğru yolda yürüyenler arasında olmayı umabilirler! 
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71.Âyet: Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin 

yakınlarıdırlar: hep iyi ve doğru olanın yapılmasını özendirir, kötü ve zararlı olanın 

yapılmasına engel olurlar ve onlar namazlarında kararlı ve devamlıdırlar, 

zekâtlarını verirler, Allah'a ve O'nun elçisine yürekten bağlılık gösterirler. ĠĢte 

bunlardır, Allah'ın rahmetiyle kuĢatacağı kimseler: muhakkak ki, doğru hüküm ve 

hikmetle yargılayan en yüce iktidar sahibidir Allah! 

1.2.5.4.e4- “T-A-M” (طعم) KELĠMESĠ 

 Anlamı 

“T-A-M” (ُؽع) fiili sülasisi dördüncü baptan bir fiil olup, tattı, yedi, 

anlamlarında kullanılır.
1409

 

“Eta'me” (ُاؽع) fiili ifâl babındandır. Yedirdi, doyurdu, yiyecek verdi 

anlamlarında kullanılır.
1410

 “Ġtâm” su dâhil yenilen içilen her Ģeyi içine alır.
1411

 

 “Taâmün” ( َبؽع ) bütün yiyecekler için söylenen bir isimdir. Arapların bu 

kelimeyle yalnız buğdayı kastettikleri söylenmiĢtir. Denildi ki: Önce buğdaya bu 

isim verildi, sonra piĢirilmiĢ ekmeğe, sonra da ona yakın ne varsa onlara da aynı isim 

verildi. Açlığı gideren ne varsa hepsi  “Taâmün” ( َبؽع )ismin kapsamına girdirildi. 

Maide Sûresi 96. âyette “av hayvanları”na da “Taâmün” denildi; çünkü o da açlığı 

giderir.
1412

 

                                                      
1409

 Ġbn Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 3, s. 106; Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-

Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 33, s. 15  
1410

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 307 
1411

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, c. 2, s. 582 
1412

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 2, s. 26; Ġbn Manzur, a.g.e, “t-a-m” (ُؽع)  maddesi 
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“Taâmün” ( َبؽع ) kelimesinin çoğulu “et‟ıme” ( ؽعّخا ) ve 

“et‟ımêtün”(اؽعّبد)dür.
1413

 

“Tu‟metü” (ؽعّخ)çoğulu “tuam” (ُؽع) dır. Yenecek Ģey, aynı zamanda 

yemeğe davet anlamında kullanılır. Vergiye de bu isim verilir.
1414

 

“Ta‟m” (ُؽع) tat anlamındadır, çoğulu “tuûm” ( َٛؽع )dur.
1415

 

 “Mitâm” ( َبطعِ ) çok yediren, yaz kıĢ insanları misafir eden, doyuran kiĢiye 

denir.
1416

 

 Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“T-A-M” fiilinden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 47 yerde geçmektedir. 

Bunlardan 25 tanesi Mekkî sûrelerde, diğerleri ise Medenî sûrelerdedir. Tat,
1417

 

içmek,
1418

 yemek,
1419

 doyurmak
1420

  anlamlarında kullanılmıĢtır. 

“T-A-M” (طعم) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

61.Âyet: Ve bir zamanlar yine siz: "Ey Musa, doğrusu biz bir çeĢit yiyecekle 

yetinemeyiz, öyleyse Rabbine dua et de bize topraktan yetiĢen ürünler, sebze, 

salatalık, sarımsak, mercimek, soğan gibi ürünler çıkarsın" demiĢtiniz. Musa: "Daha 

hayırlı ve onurlu olan durumu daha aĢağılık olanla mı değiĢtirmek istiyorsunuz? O 

                                                      
1413

 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e, c. 3, s. 189; Ġbn Manzur, a.g.e, “t-a-

m”(ُؽع) maddesi 
1414

Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a. g.e,  c. 33, s. 15 
1415

 Himyeri,NeĢvân b. Said, a.g.e, c. 7, 4118  
1416

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 2, s. 26 
1417

95/105 Muhammed 15 
1418

87/102 Bakara 49 
1419

98/65 Ġnsan 8 
1420

 55/6En‟am 14 
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halde, utanç içinde Mısır'a dönün; orada istediğiniz Ģeylere kavuĢabilirsiniz!" 

demiĢti. Böylece, onlara yoksulluk, düĢkünlük damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına 

uğradılar. Bütün bunlar, Allah'ın mesajının gerçeğini inkâr etmedeki ısrarları ve 

haksız Ģekilde Peygamberleri öldürmeleri yüzündendir: Bütün bunlar, Allah'a isyan 

etmeleri ve hakkın sınırlarını ihlal etmedeki ısrarlarından dolayıdır. 

184.Âyet: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya 

yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca baĢka günlerde oruç tutar. Oruç 

tutamayanlara fidye gerekir. Fidye bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de, kendi 

hayrına olarak fidye miktarını artırırsa bu, kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. 

Bununla beraber, eğer iĢin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha 

hayırlıdır. 

Yorumu: 

“Men tatavve‟a hayran…” )...ّخ١شا ّرطٛع ِٓ), "her kim, yapmaya yükümlü 

olduğundan daha fazla iyilik yaparsa…" ifadesinin yorumu hakkında üç görüĢ vardır:  

1- Bir veya daha fazla miskin doyurması yani miskin sayısını artırması,
1421

 

2- Doyurduğu miskine verdiği miktarı artırarak vermesi yani miktarı 

artırması,
1422

 

3- Hem oruç tutması hem de fidye vermesidir.
1423

 

249.Âyet: Ve Talut, kuvvetleriyle yola koyulduğunda "Bakın," dedi, "Allah 

sizi Ģimdi bir nehirle imtihan edecek: ondan içen benden olmayacak, onu tatmaktan 

sakınan ise benden olacaktır; ondan sadece bir avuç dolusu içen ise affa mazhar 

                                                      
1421

 et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 441 
1422

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 96 
1423

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 70; Kurtubi, a.g.e, c. 2, s. 290 
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olacaktır." Ancak, birkaçı dıĢında hepsi ondan dolu dolu içtiler. O ve ona inananlar 

nehri geçer geçmez ötekiler: "Calut ve kuvvetlerine karĢı koymak için bugün hiç 

gücümüz yok!" dediler. Ama kesin olarak Allah'a kavuĢacaklarını bilenler: "Nice 

küçük topluluklar, Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiĢtir! Zira Allah, 

güçlüklere karĢı sabırlı olanlarla beraberdir." diye cevap verdiler. 

259.Âyet: Yoksa ey insanoğlu, sen, halkının terk ettiği, çatıları yıkılıp harap 

olmuĢ virane bir kasabadan geçen ve: "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl 

diriltebilirmiĢ?" diyen o kiĢi ile aynı fikirde misin? Bunun üzerine Allah, onu yüzyıl 

süre ile ölü bırakmıĢ ve sonra tekrar hayata döndürerek sormuĢtu: "Bu halde ne 

kadar kaldın?" O da: "Bu halde bir gün veya bir günden biraz daha az bir süre 

kaldım" diye cevap vermiĢti. Allah: "Hayır" dedi, "bu halde bir yüzyıl kaldın! 

Yiyeceğine ve içeceğine bak -geçen yıllar onları bozmamıĢ- ve eĢeğine bak! Biz 

bütün bunları insanlara bir ibret olman için yaptık. Birde Ģu insanların ve 

hayvanların kemiklerine bak, onları nasıl birleĢtirip et ile örttüğümüzü düĢün!" 

Bütün bunlar ona açıklanınca, "ġimdi öğrendim ki" dedi, "Allah her Ģeye kadirdir!" 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

93.Âyet: Tevrat indirilmeden önce, Ġsrailoğulları'nın günah diyerek kendine 

yasakladığı Ģeyler dıĢında bütün yiyecekler onlara helal idi. De ki: "Eğer 

söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun!" 

Yorumu: 

Müfessirlere göre ayet Yahudilere Ģu olayı hatırlatıyor: Hz. Yakup siyatik 

hastalığına yakalandı, iyileĢtiği halde en sevdiği yemekleri kendine haram edeceği 
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vaadinde bulundu. Sonunda bu hastalıktan iyileĢti ve çok sevdiği deve eti ve sütü ona 

haram oldu.
1424

 

Nüzul sebebi: Yahudiler, deve etinin helalliğini inkâr ettiler. Allah da deve 

etinin onların kendilerine yasak kıldıkları zamana kadar onlar için helal olduğunu 

bildirdi.
1425

 

90/33 Ahzap 

53.Âyet:Siz ey imana ermiĢ olanlar! Ġzin verilmedikçe Peygamber'in evlerine 

girmeyin ve yemek için davet edildiğiniz zaman erkenden gidip hazırlanmasını 

beklemeye kalkıĢmayın, çağrıldığınızda en uygun zamanda girin, yemeği yiyince 

hemen ayrılın, lafa dalmayın. Bu durum Peygamberi üzebilir, ama sizden gitmenizi 

istemeye de çekinebilir fakat Allah doğruyu size öğretmekten çekinmez. 

Peygamber'in eĢlerine gelince, onlardan bir Ģey isteyeceğiniz vakit perde arkasından 

isteyin! Bu hem sizin kalplerinizin, hem de onlarınkinin temizliğini pekiĢtirir. Ayrıca 

sizin Allah'ın Elçisi'ni üzmeniz ve onun vefatından sonra eĢlerini nikâhlamanız caiz 

değildir, doğrusu bu, Allah nazarında büyük bir günahtır. 

95/47 Muhammed 

15.Âyet: Allah'a karĢı sorumluluk bilinci duyanlara vaat edilmiĢ olan cennet 

örneği, bir cennet ki içinde zamanın bozamadığı sudan ırmaklar, tadı hiç değiĢmeyen 

sütten ırmaklar, içene lezzet veren Ģaraptan ırmaklar ve saf süzme baldan ırmaklar 

var ve içinde yaptıkları güzel iĢlerin bütün meyvelerini ve Rablerinin mağfiretini 

tadabilme imkânı var iĢte bu cennet, ateĢi mesken edinenlerin ve bağırsaklarını 

                                                      
1424

 Ferra, a.g.e, c. 1, s. 205 
1425

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 90 
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parçalaması için yakıcı ümitsizlik sularını içmeye mahkûm edilenlerin hak ettikleri 

karĢılık ile bir olur mu? 

98/76 Ġnsan 

8.Âyet: Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve 

esirlere yedirirler. 

9.Âyet: Ve kendi kendilerine konuĢurlar: "Biz sizi yalnız Allah rızası için 

doyuruyoruz. Sizden ne bir karĢılık, ne de bir teĢekkür bekliyoruz.” 

Yorumu: 

Bil ki, bütün Ġtaatler, Ģu iki Ģeydedir: 

1-  Allah'ın emirlerine alabildiğince saygı duymadadır.  

2- Mahlukata Ģefkat duymadadır.  

Bu ayetlerde her ikisine de değinilmiĢtir.Âyette geçen sınıfları Razi Ģöyle 

tanımlar: 

1) "Miskin." Miskin, "Bizatihi çalıĢıp çabalamaktan aciz olan, çalıĢıp 

çabalayamayan kimse" demektir. 

2) "Yetim". Yetim, çalıĢıp çabalayanı ölen, böylece de, çalıĢıp çabalayanı, 

öldüğü için, küçüklüğünden dolayı, geçimini teminden aciz kalan kimsedir. 

3) "Esir". Esir, kendisine hiçbir faydası dokunmayan, çaresiz olan ve 

mülkiyeti (boynu) bulunduğu toplumda köle olarak alınan kimse demektir.
1426

 

                                                      
1426

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 30, s. 17 
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103/22 Hac 

28.Âyet:Kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve kurban için 

belirlenen günlerde, bu amaçla O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar 

üzerine Allah'ın ismini ansınlar ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki 

yoksulu da doyurun. 

36.Âyet: Hayvanların kurban edilmesine gelince, Biz bunu sizin için Allah 

tarafından konulmuĢ simgelerden biri olarak öngördük ki bunda sizin için nice 

yararlar vardır. Öyleyse artık, kurban edilmek üzere sıraya dizildiklerinde onların 

üzerinde Allah'ın ismini anın ve cansız olarak yere serildiklerinde onların etinden 

kendiniz de yiyin; kendi nasibiyle yetinip istemeyen kimseyi de, istemek zorunda 

kalan kimseyi de onunla doyurun. Biz, iĢte bu amaçla onları sizin yararınıza 

sunuyoruz ki Ģükredesiniz. 

Yorumu: 

“Kânia”, kendisine verilen Ģeylerden razı olan kiĢidir. “Mu‟ter”, isteyen 

kiĢidir.
1427

 

105/58 Mücâdele 

4.Âyet: Ancak buna imkânı olmayan, bunun yerine, birbirlerine yeniden 

dokunmadan önce peĢ peĢe iki ay oruç tutacak ve buna gücü yetmeyen altmıĢ yoksulu 

doyuracak. Bu, Allah'a ve Elçisi'ne inancınızı ispat etmeniz için gereklidir. Bunlar 

Allah'ın koyduğu sınırlardır ve hakikati inkâr edenleri öteki dünyada Ģiddetli bir 

azap beklemektedir. 

                                                      
1427

 Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 384 
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112/5 Maide 

5.Âyet: Bugün, hayatın bütün güzel Ģeyleri size helal kılınmıĢtır. Ve daha 

önce kendilerine vahiy verilenlerin yiyecekleri de size helaldir, sizin yiyecekleriniz de 

onlara helaldir. Ve bu ilahi kelama inananlar içindeki iffetli kadınlar ile sizden önce 

kendilerine vahiy verilenler arasında bulunan kadınları nikâhlamanız, onlara 

mehirlerini vermeniz Ģartıyla ve onları gayri meĢru yolla ya da gizli dost tutma 

yoluyla değil de meĢru bir nikâh ile almanız Ģartıyla size helaldir. Allah'a inanmayı 

reddedene gelince; onun bütün iĢleri boĢa gidecek: zira o, öteki dünyada zarara 

uğrayanlar arasında yer alacaktır. 

Yorumu: 

Âyette geçen “Taâm” hakkında üç görüĢ vardır: 

1- Yalnızca ehli kitabın kestikleri hayvanlardır. 

2- Mutlak anlamdan lafzın gerektirdiği yenen her bir Ģey anlamındadır.
1428

 

3- Kan akıtmaya ihtiyaç duyulmayan Ģeylerdir. Ekmek ve meyvelerdir.
1429

 

Âlimlerin çoğu burada ehli kitabın kestikleri anlamına geldiğini 

benimsemektedirler.
1430

 

75.Âyet: Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir: Diğer bütün 

peygamberler ondan önce gelip geçti; onun annesi, hakikatten asla sapmamıĢ olan 

biriydi ve onların ikisi de diğer ölümlüler gibi yiyecekle beslenirdi. Bak, bu mesajları 

onlara nasıl açıkladık: ve sonra bak, nasıl ters yüz olmuĢtur onların zihinleri! 

                                                      
1428

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 3, s. 79 
1429

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 11, s.  116 
1430

 Kurtubi, a.g.e, c. 6, s. 76 
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89.Âyet: Allah, düĢünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı 

sizi sorumlu tutmaz, ama bilerek ve isteyerek yaptığınız yeminlerden sorumlu 

tutacaktır. Böylece, yemininizi bozma karĢılığında, on yoksulu kendi ailenize 

yedirdiğinizin hemen hemen aynısı ile beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir 

insanı özgürlüğüne kavuĢturmanız gerekir; buna imkânı olmayan ise onun yerine üç 

gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin 

kefareti iĢte bu olacaktır. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah mesajlarını size 

böylece açıklar ki Ģükredici olasınız. 

Yorumu: 

Her bir fakire ½ sa‟ olmak üzere 10 fakiri doyurur veya giydirir veya köle 

azat eder, köle Hıristiyan, Yahudi, Mecusi veya sabii olabilir. Bunlara güç yetiremez 

ise üç gün oruç tutar.
1431

 

93.Âyet: Ġmana ermiĢ olup doğru ve yararlı iĢler yapanlar, Allah'a karĢı 

sorumluluk bilinci duydukları ve gerçekten inanıp doğru ve yararlı iĢler yaptıkları 

sürece her istediklerinden serbestçe yararlanabilirler. Yeter ki Allah'a karĢı 

sorumluluk bilinci duymaya ve iman etmeye devam etsinler ve Allah'a karĢı 

sorumluluklarının bilincine daha çok varsınlar ve iyilik yapmakta arzulu ve kararlı 

davransınlar. Allah iyilik yapanları sever. 

95.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Hac yaparken av hayvanı öldürmeyin. 

Ve sizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğüne eĢ değerdeki hayvanı iki dürüst 

kiĢinin onunla ilgili vereceği karara istinaden kurban edilmek üzere Kâbe‟ye 

getirerek tazmin etmekle yükümlüdür yahut muhtaçları doyurmak suretiyle veya ona 

denk olacak kadar oruç tutarak günahının kefaretini ödemelidir: Bu, yaptığı fiilin 

                                                      
1431

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 319 
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tam ağırlığını hissedebilsin diyedir. Allah geçmiĢi silmiĢtir. Ama her kim onu yeniden 

iĢlerse, Allah cezasını ona gösterecektir. Zira Allah kudret sahibidir, kötülerden 

intikamını alandır. 

96.Âyet: Sularda yapılan her türlü avlanma ve denizin hem yerleĢik olan 

sizler için hem de gezginler için rızık olarak su yüzüne çıkardıkları sizin için 

meĢrudur; ama hacda iken karada avlanmanız size yasaklanmıĢtır. Ve hepinizin 

varıp toplanacağı Allah'a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 

1.2.5.5.e5- “K-T-R”(لتر) KELĠMESĠ 

 Anlamı 

“K-T-R” (لزش) fiili toplanma ve daralma anlamlarına delalet eder
1432

. Sülasisi 

birinci ve ikinci baptan gelir
1433

. Her iki baptan da gerek ehline olan gerekse diğer 

gereken harcamaları kıstı,
1434

 ehline cimri davrandı anlamlarında kullanılır.
1435

 

“Katr” (لزش) yaĢayacak kadar harcama yapmak, falan kiĢi ehline ancak onları 

yaĢatacak kadar harcama yapıyor denilir.
1436

 “Katr” nafakayı kısmak, harcamayı 

kısmaktır. Ġsrafın diğer aĢırı ucudur.
1437

 Her ikisi de Kur‟an‟da hoĢ 

karĢılanmamıĢtır.
1438

 

                                                      
1432

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa,“k-t-r” (لزش) maddes 
1433

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-t-r” (لزش)  maddes; Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  

a.g.e, c. 13,  s. 361  
1434

 Ferra, Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad, Meani‟l-Kur‟an, Beyrut, 1983, c. 2, s. 272 
1435

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 5, 124; Ġbni Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, 

c. 2, s. 12; Ġbn Manzur, a.g.e, “k-t-r” (لزش)  maddesi 
1436

 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, c. 9, s. 50 
1437

 ; Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s.383 
1438

42/25 Furkan 67 
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“Ektere”الزش fiili ifâl babındandır. Malı az oldu, fakirleĢti anlamlarında 

kullanılır. Mastarı “iktâr”( الزبسّ ) dır. Rızkta darlık anlamına gelir.
1439

 

“Katûr”(لزٛس) cimri anlamındadır.
1440

 

“Muktir” ( مزشِ ) fakir olup yanında az bir malı olan kiĢiye denir.
1441

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

 “K-T-R”(لزش) fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da üç yerde 

geçmektedir. Bunların iki tanesi Mekkî sûrelerde bir tanesi ise Medenî sûrelerdedir. 

Cimri davranmak
1442

 ve fakir
1443

 anlamlarında kullanılmıĢtır. 

“K-T-R”(لتر) Kelimesinin Geçtiği Bakara Suresi 236. Ayetin Anlam ve 

Yorumları 

87/2 Bakara 

236.Âyet:Henüz dokunmadığınız veya mehir tespit etmediğiniz kadınları 

boĢamanızda bir günah yoktur; ancak böyle bir durumda bile onlar için gerekli 

tedarikleri yapın; imkanları çok olan kendi gücüne, dar olan da yine kendi gücüne 

göre adil Ģekilde bir tedarikte bulunsun; bu, güzel davranan herkesin üzerinde bir 

yükümlülüktür. Henüz dokunmadığınız veya mehir tespit etmediğiniz kadınları 

boĢamanızda bir günah yoktur; ancak böyle bir durumda bile onlar için gerekli 

tedarikleri yapın; imkânları çok olan kendi gücüne, dar olan da yine kendi gücüne 

göre adil Ģekilde bir tedarikte bulunsun; bu, güzel davranan herkesin üzerinde bir 

yükümlülüktür. 

                                                      
1439

 Ġbn Manzur, a.g.e, “k-t-r” (لزش)  madde 
1440

 Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  a.g.e, c. 13,  s. 361 
1441

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 5, 124 
1442

 50/17Ġsra100;42/25 Furkan67 
1443

87/2Bakara236 
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Yorumu: 

“Muktir” ( مزشِ ) bir Ģeyin sahibi olmayan kiĢidir, “mûsi‟”)ِٛسع( iaĢesi geniĢ ve 

zengin olan kiĢidir.
1444

 

BoĢanan kadına müt‟anın verilmesi konusunda farklı görüĢler vardır: 

1- Nikâh var fakat mehir belirlenmemiĢ ve aralarında iliĢki olmamıĢ eĢe 

müt‟a vermek vaciptir. 

2- Mehir belirlenmiĢ ise iliĢkiden önce ayrılmıĢlar ise müt‟a olarak mehrin 

yarısı verilir. 

3- Hanifilere göre: ĠliĢki olmuĢ ise mehir verilir fakat müt‟a için zorlanmaz. 

4- ġafiye göre: BoĢanma sebebi erkek tarafından ise her bir boĢanmıĢ için 

müt‟a vardır.
1445

 

Müt‟a beĢ dirhemden daha az olamaz çünkü en az mehir on dirhemdir. Onun 

yarısı ise beĢ dirhemdir.
1446

 Duhul olunmamıĢ, mehri belirlenmemiĢ kadın için yalnız 

müt‟a vardır. Yanı faydalandırma vardır.
1447

 

1.2.5.6.e6- “B-S-T” (تسط) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“B-S-T” (ثسؾ) fiili aslen geniĢleterek veya baĢka Ģekilde bir Ģeyi uzatmaya 

delalet eder.
1448

 Sülasisi birinci baptan olup, geniĢletti yaydı, uzattı, açtı, serdi 

anlamlarına gelir.
1449

 

                                                      
1444

 et-Taberî, a.g.e, c. 5, s. 136 
1445

 Cessas, a.g.e, c. 2, s. 137 
1446

ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 313 
1447

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 616 
1448

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa,“b-s-t” (ثسؾ) maddesi 
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“Bestun” (ثسؾ) bir Ģeyi geniĢletmek, açmak anlamlarında kullanılır. Bazen bu 

iki anlamı da içerir. Daraltmanın zıttıdır
1450

. KiĢi çok harcadığı zaman eli geniĢ (bast) 

kiĢi derler.
1451

 

“Basît” (ثس١ؾ) geniĢlemiĢ anlamındadır. Araplar buradan yola çıkarak 

içerisinde terkip olmayan, bileĢik olmayan, sistematik olmayan Ģeylere mecazi olarak 

bu ismi verdiler.
1452

 

“El-Bâsît” (اٌجبسؾ), varlığı ve rahmetiyle kullarının rızıklarını geniĢletici 

anlamında Allah‟ın isimlerindendir.
1453

 

“Mebsût” (ِجسٛؽ)  yayılmıĢ, açık anlamındadır. 

“Bisât” (ثسبؽ ) her bir serilen sergiye, halı, kilim v.b bu isim verilir
1454

. 

“Bestü‟l-yed” (ثسؾّا١ٌذ) cömertlikten kinayedir.
1455

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“B-S-T” (ثسؾ)  fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 23 yerde 

geçmektedir. Bunlardan 3 tanesi Medenîsûrelerde, diğerleri Mekkî sûrelerde 

geçmektedir. Bu fiilin asıl manası olan geniĢleme, açılma ve uzatma anlamında 

                                                                                                                                                      
1449

 Ġbni Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 1, s. 284; Ġbn Manzur, a.g.e, “b-s-t” (ثسؾ) 

maddesi; Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  a.g.e, c. 19, s. 142; Mutçalı, Serdar, 

a.g.e, s.55 
1450

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 7, s. 219; Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. 

Muhammed, a.g.e, 57 
1451

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa,“b-s-t” (ثسؾ) maddesi 
1452

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 57 
1453

 Ġbn Manzur, a.g.e, “b-s-t” (ثسؾ) maddesi 
1454

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 57 
1455

 Semin, Ahmet b. Yusuf el-Hlebi, a.g.e, c. 1, s. 214 
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kullanıldığı gibi, bunun dıĢında Kur‟an‟da, istemek,
1456

 can almak,
1457

 saldırmak, 

dövmek,
1458

 harcama ve verme
1459

 anlamlarında da kullanılmıĢtır.
1460

 

“B-S-T” (تسط) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin Nüzul 

Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

247.Âyet: Ve onların peygamberi, toplumunun önde gelenlerine, "Bakın," 

dedi, "Allah Talut'u size kral olarak tayin etti." Onlar: "Biz hükümranlığa ondan 

daha çok layık iken nasıl bizim üzerimizde hüküm sahibi olabilir?" dediler. 

Peygamber "Bakın," dedi, "Allah onu sizden daha üstün kılmıĢ ve ona derin bilgi ve 

mükemmel bir beden bahĢetmiĢtir. Ve Allah, hükümranlığı istediğine verir: zira 

Allah her Ģeyi kuĢatan, her Ģeyi bilendir." 

91/60 Mümtehine 

2.Âyet:Onlar eğer size üstün gelselerdi yine düĢmanınız olarak kalırlardı ve 

size karĢı kötü niyetle el kaldırır, dil uzatırlardı çünkü sizin de hakikati inkâr 

etmenizi isterlerdi. 

96/13 Ra‟d 

26.Âyet: Rızkı dilediğine bolca, dilediğine sınırlı ölçüde veren Allah'tır. Hal 

böyleyken, bol rızık verilenler dünya hayatıyla sevinirler; oysa ahiret hayatı yanında 

dünya hayatı yalnızca geçici bir doyumdan, bir avuntudan ibarettir. 

                                                      
1456

96/13 Rad114 
1457

 55/6En‟am93 
1458

 91/60Mümtehine10 
1459

 112/5Maide 64 
1460

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 57 
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1.2.5.7.e7- “S-D-K” (صذق) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“S-D-K” (طذق) fiili gerek sözde, gerek diğer Ģeylerde, herhangi bir Ģeyde 

kuvvete delalet eder.
1461

 Sülasisi birinci baptan gelir. Sözünü doğruladı
1462

, sözü 

doğru haber verdi, doğru oldu, gerçek oldu, söz ile haber uyumlu oldu anlamlarına 

gelir.
1463

 

“Sıdkun” )ِطْذق(, ister mazi, ister muzari, ister diğer kalıplarda olsun aslı 

sözdedir. Sözde doğrulukta asıl haberde doğruluktur. Sözün, söyleyenin kalbinin ve 

gerçeğin bir birbirleriyle uyumlu, mutabakat içinde olması durumuna bu isim verilir. 

Görünen görünmeyen bütün faziletli davranıĢlara da bu, “sıdk” denir.
1464

 

 “Sadekatün” )َطَذلخ(, çoğulu “sadekâtün”)َطَذلبد(, dür. Ġbadet niyetiyle 

Allah'a‟a yakınlık umarak kiĢinin malından çıkardığı Ģeylere denir. Zekât gibi, fakat 

sadaka zorunlu olmayarak verilen Ģeylerdir. Zekât ise zorunlu olarak verilir. Bazıları: 

“Vacip olan sadaka, sahibi yaptığı iĢte doğru olan yere verip vermediğini araĢtırdığı 

zaman sadaka ismini alır” demiĢlerdir. 
1465

 

Müfessirlerden Razi, bu kelime hakkında Ģöyle bir açıklamada bulunur: 

“Sadekatün” )َطَذلخ( kelimesi, hem farz olan zekât, hem de nafile olan sadaka 

ve harcamalar hakkında kullanılır. "Zekât" kelimesi ise, ancak farz olan malî ibadet 

hakkında kullanılır. Dilciler, "sadaka" kelimesinin aslının(صّدّق) harfleri olduğunu; 

bu tertibin sıhhat ve kemal manasını ifade etmek üzere vazolunduğunu 

                                                      
1461

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, “S-D-K” (طذق) maddesi 
1462

 Ġbni Düreyd, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, a.g.e, c. 2. S. 273 
1463

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-d-k” (طذق) maddesi; Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed 

Murtaza  a.g.e, c. 26, s. 5; Mutçalı, Serdar, a.g.e, s.425 
1464

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 282 
1465

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e s, 282; Ġbn Manzur, a.g.e, “s-d-k” 

maddesi; Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  a.g.e, vı 403 
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söylemiĢlerdir. Dost da, sevgi ve dostluğunda doğru olduğu için sâdık ( دقبط ) diye; 

nikâh akdi kendisi ile tamamlandığı için mihir de sıdâk ( قاطذ )diye isimlendirilmiĢtir. 

Allah Teâlâ, mal kendisi ile mükemmel ve Ģer'i manada tam mal olduğu için, zekâtı 

da “Sadekatün” )َطَذلخ( diye adlandırmıĢtır. O halde sadaka, ya malın tam mal olması 

ve devam etmesi için bir sebeptir veyahut da kulun imanında sâdık ve mükemmel 

olduğuna delil getirmeye bir sebeptir.
1466

 

“Tesaddeka”)رََظذَّق(, tefa‟ul babındandır. Allah rızası içim Allah‟tan karĢılık 

umarak fakire vermek anlamıma gelir
1467

. Veren kiĢiye “mütesaddik” )زََظذِّق ُِ ( veya 

“mussaddik” )ِق ذِّ ُِظَّ (denir.
1468

 

“Musaddik” )َظذِّق ُِ (, koyunlerın zekâtını toplayan kiĢiye denir.
1469

 

“Sıddık” )٠ٌك .daime doğrulayan anlamındadır ,)ِطذِّ
1470

Doğruluğu çok olan 

kiĢiye,
1471

 Allah‟ın ve O‟nun elçisinin bütün iĢlerini doğrulayan kiĢiye denir.
1472

 

“Sıdâkun”)ِطذاق(, Sudkatünّ  bütün bu kelimeler ,)طُذلخُ(sadükatün ,)ُطْذلَخ(

mehir anlamındadır.
1473

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

Kur‟an‟da “sadakatün” kelimesi beĢ yerde tekil sekiz yerde çoğul olmak 

üzere on üç yerde geçmektedir.”Tesaddeka” fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler 

dokuz yerde geçmektedir. Zekât anlamında
1474

 ve Allah Rızası için verme anlamında 

                                                      
1466

 Razı, 7. Cilt, 65. sayfa 
1467

 Lane, Edward William, a.g.e, ıv 1667 
1468

El-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, ıı 273; Ġbn Manzur, a.g.e, “s-d-k” maddesi; Ezheri, Ebu Mansur 

Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, a.g.e,vıı 355 
1469

 El-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, ıı 273 
1470

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-d-k” maddesi 
1471

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 282 
1472

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 2, s 273 
1473

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 2, s 273 
1474

113/9Tevbe60 
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kullanılmıĢtır. Ġki tanesi Mekkî sûrelerde
1475

 diğerleri ise Medenî sûrelerde 

geçmektedir. 

“S-D-K” (صذق) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

87/2 Bakara 

196.Âyet: Haccı ve Umreyi Allah için ifa edin; fakat yapmaktan 

alıkonursanız gücünüzün yeteceği bir kurban kesin ve kurban kesilinceye kadar 

baĢlarınızı tıraĢ etmeyin; ama içinizden hasta olan yahut baĢında rahatsızlık olan 

kimse, oruç tutarak veya sadaka vererek veya baĢka türlü bir ibadet ile özrünü 

karĢılayacak bir Ģey yapmalıdır. Sağlıklı ve emniyette olduğunuzda hac vaktinden 

önce umre yapan, gücünün elverdiği türden bir kurban kessin; ama kurbana gücü 

yetmeyen, hac sırasında üç gün ve döndükten sonra yedi gün, yani tam on gün oruç 

tutsun. Bütün bunlar, Mescid-i Haram civarında yaĢamayanlar içindir. Allah'a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah karĢılık vermede Ģiddetlidir. 

Yorumu: 

“Fidyetün”)فِْذ٠َخ(, Ģu üç Ģeyden birisidir: 

1- Altı miskini doyurma, 

2- Oruç tutma, 

3- Kurban kesmedir.
1476

 

Oruç olursa 10 gün, 6 miskini doyurmak her bir miskine ½ sa‟ buğday 

vermek, Kurban olursa bir keçi veya koyun kurban etmek Ģeklinde olur.
1477

 

                                                      
1475

 53/12Yusuf 88 
1476

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 104 
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263.Âyet: Gönül alıcı bir söz ve baĢkasının eksiğini gizlemek, peĢinden 

incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır ve Allah Kendine yeterlidir, 

tahammül, hilim sahibidir. 

Yorumu:  

Ġhtiyaç sahibi biri, bir kiĢiye gelip bir talepte bulunduğunda kiĢi o kimsenin 

talebini karĢılayamasa ama onu güzel bir Ģekilde karĢılayıp dua ile hoĢ tutup 

gönderse, bu durum  o kimsenin talebini karĢılayıp onun arkasından onu incitici söz 

de bulunmasından daha hayırlıdır.
1478

 

Bu, Ģu Ģekilde izah edilebilir: 

Sadaka vermek ile bir fayda oluĢur. Eziyet ve baĢa kakma ile de bir zarar 

oluĢur. Umulur ki oluĢan faydadan oluĢan zarar daha büyük olacaktır. Yalnız baĢına 

güzel söz ve bağıĢlama ise kalbe sürur verecek ve zarar bitiĢmeyecektir. Bu durum 

birinci durumdan daha hayırlıdır.
1479

 

264.Âyet: Siz ey imana ermiĢ olanlar! Servetini gösteriĢ ve övgü için 

harcayan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan kiĢinin yaptığı gibi, iyiliğinizi baĢa 

kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek yardımlarınızı değersiz hale 

sokmayın: Onun hali, üzerinde biraz toprak bulunan yumuĢak bir kayanın hali 

gibidir, bir sağanak vurunca onu sert ve çıplak bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları 

hayırlı iĢlerinden hiçbir kazançları olmaz: zira Allah, hakikati reddeden bir toplumu 

hidayete erdirmez. 

                                                                                                                                                      
1477

 ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 268 
1478

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 142 
1479

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 43 
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Yorumu: 

BaĢa kakmak sadaka verilen kimseye yapılmıĢ bir eziyettir ve ameli boĢa 

çıkarır.
1480

 

271.Âyet: Yardımları açıktan yapmanız güzeldir; ama muhtaca gizlice 

vermeniz sizin için daha hayırlı olur ve günahlarınızın bir kısmını bağıĢlatır. Allah 

yaptığınız her Ģeyden haberdardır. 

Yorumu: 

Nüzul sebebi: Sahabe, Hz. Peygamber'e, "Gizli verilen sadaka mı, yoksa 

açıktan verilen sadaka mı daha faziletlidir?" diye sordular. Bunun üzerine bu âyet 

nazil oldu.
1481

 

276.Âyet: Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karĢılıksız 

yardımları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah, inatçı nankörleri ve günahta 

ısrarlı olanları sevmez.  

Yorumu: 

Ġnsanı ribâ iĢiyle meĢgul olmaya çağıran Ģey, daha çok mal elde etme arzusu, 

sadakadan men eden ise, malın noksanlaĢmasından kaçınma arzusudur. ĠĢte bunun 

üzerine Allah, ribânın, her ne kadar o anda bir artıĢ ve fazlalık temin etse de, 

hakikatte onun bir noksanlaĢma sebebi olduğunu; yine sadakanın ise, görünüĢte her 

ne kadar bir noksanlaĢma sebebi olsa dahi, aslında onun bir artıĢ ve ziyadelik 

olduğunu beyan buyurmuĢtur.
1482

 

                                                      
1480

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 142 
1481

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 65 
1482

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 90 



413 

 

280.Âyet:Ancak borçlu güç durumda ise, rahatlayıncaya kadar ona bir vade 

verin; eğer bilirseniz, bir karĢılık beklemeden borcu tamamıyla silmek, sizin kendi 

iyiliğinize olacaktır. 

Yorumu: 

Bir kısım âlim ayeti, "zorda kalmıĢ kimse için anaparayı bağıĢlarsanız sizin 

için daha iyidir," Ģeklinde anlarken diğer bir kısmı da bütün alacaklılar için 

bağıĢlamanın daha iyi olacağı yorumunda bulundular.
1483

 

90/33Ahzap 

35.Âyet: Gerçek Ģu ki, Allah'a teslim olmuĢ bütün erkekler ve kadınlar, 

inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendilerini adamıĢ bütün erkekler ve kadınlar, 

sözlerine sadık bütün erkekler ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren bütün erkekler ve 

kadınlar, Allah'ın karĢısında güçsüzlüğünü anlayan bütün erkekler ve kadınlar, 

karĢılıksız yardımda bulunan bütün erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol eden 

bütün erkekler ve kadınlar, iffetleri üzerine titreyen bütün erkekler ve kadınlar ve 

Allah'ı durmaksızın anan bütün erkekler ve kadınlar için, evet, bunların tümü için 

Allah, mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıĢtır. 

Yorumu: 

“Mütesaddik” )زََظذِّق ُِ (, malında Allah‟ın hukukunu yerine getiren kimseye 

denir.
1484

 

                                                      
1483

 et-Taberî, a.g.e, c. 6, s. 36 
1484

 T et-Taberî, a.g.e, c. 20, s. 363 
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92/4 Nisa 

4.Âyet: Kadınlara mehirlerini hiçbir karĢılık beklemeden verin; ama eğer 

onlar, kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa ondan hoĢnutluk ve gönül 

rahatlığıyla faydalanın. 

Yorumu: 

Nüzul sebebi: Cahiliye döneminde erkekler kadınlarla mehir ödemeden 

evlenir ve Ģöyle derlerdi: “Sen bana mirasçı ol, ben de sana mirasçı olayım” kadın da 

bunu kabul ederdi. Allah Teâlâ, erkeklere, evlendikleri kadınlara mehir ödemeyi 

emreden bu ayeti indirdi.
1485

 

Âyette geçen “Nihle” )ٔذٍخ( kelimesinin aslı vermekle alakalıdır. Mehir yüce 

Allah'tan kadına bir bağıĢtır. Bunun kocalar tarafından gönül hoĢluğu ile kadına 

verilmesi anlamındadır.
1486

 

Müfessirler, âyette geçen "kadınların mehirleririni verin" emrinin kime hitap 

ettiği hususunda farklı görüĢler zikretmiĢlerdir: 

a) Kadınlarla evlenmek isteyen erkeklere hitabeden bir emirdir. 

b) Kadınların velilerine verilen bir emirdir. 

c)KarĢılıklı olarak birbirlerinin kız kardeĢleriyle evlenen kiĢilere hitap 

etmektedir.  

Taberi, bundan sonraki âyetin erkeklere, kadınlarla evlenmeyi emretmeleri 

sebebiyle birinci görüĢün tercihe Ģayan olduğunu söylemiĢtir.
1487

 

                                                      
1485

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 215 
1486

 Kurtubi, a.g.e, c. 5, s. 24 
1487

 et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 559 
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92.Âyet: Hataen olmadıkça bir müminin baĢka bir mümini öldürmesine asla 

izin verilemez. Bir mümini hataen öldüren kiĢi, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ve maktulün akrabalarına diyet ödemekle yükümlüdür, meğerki onlar 

bundan vazgeçmiĢ olsunlar. Maktulün, kendisi bir mümin olmasına rağmen, sizinle 

savaĢ halinde olan bir topluluğa mensup ise, diyet, mümin bir canı özgürlüğüne 

kavuĢturmak ile sınırlı olacaktır; ama o, sizin anlaĢma ile bağlı bulunduğunuz bir 

topluluğa mensup ise ödenecek bedel, mümin bir canı özgürlüğüne kavuĢturmanın 

yanında akrabalarına ödenecek bir diyeti de kapsayacaktır. Fakat yeterli imkânlara 

sahip olmayan, bunun yerine peĢ peĢe iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah tarafından 

emredilen karĢılıktır ve Allah gerçekten her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

Yorumu: 

Öldürülen kimsenin velileri, öldüren kimseye ölenin diyetini tasadduk 

ederlerse bu daha iyidir.
1488

 Öldüren kimsenin velisi, öldürenden diyet istemekten 

vazgeçer ise diyet düĢer.
1489

 

Keffaret ise onların bağıĢlamasıyla düĢmez. Çünkü o Allah‟ın hakkıdır. Ve 

öldüren kimsenin malından gerekir. BaĢkaları bunu yüklenmez.
1490

 

114.Âyet: YardımlaĢmayı, iyi ve yararlı davranıĢları ve insanların arasını 

düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleĢtirmeye çalıĢan kimselerin yaptığı toplantılar 

dıĢında gizli toplanmaların çoğunda hayır yoktur ve bütün bu güzel eylemleri, 

Allah'ın rızasını kazanmak için yapana zamanı geldiğinde büyük bir mükâfat 

vereceğiz. 

                                                      
1488

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 248 
1489

 et-Taberî, a.g.e, c. 9, s. 31 
1490

 Kurtubi, a.g.e, c. 5, s. 323 
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94/57 Hadid 

18.Âyet:Hakikati tasdik eden kadınlara ve erkeklere ve böylece Allah'a güzel 

bir borç verenlere gelince, onlara kat kat fazlası geri ödenecek ve öteki dünyada 

değerli bir mükâfat kazanacaklar. 

104/63 Münafikun 

10.Âyet:Birinize ölüm yaklaĢtığı ve "Ey Rabbim! Bana bir mühlet tanısan da 

karĢılıksız yardımda bulunup iyiler arasına girsem!" diye yalvaracağı zaman gelip 

çatmadan önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. 

105/58 Mücadele 

12.Âyet:Siz ey iman etmiĢ olanlar! Elçi'ye ne zaman bir Ģey danıĢmaya 

niyetlenirseniz, bu danıĢma vesilesi ile karĢılıksız yardımda bulunun! Bu sizin 

yararınıza olacak ve sizin iç temizliğinizi sağlayacaktır. Ama buna gücünüz yetmezse 

bilin ki Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. 

13.Âyet: Elçi'ye danıĢmanız vesilesiyle kimseye bir yardımda 

bulunmamaktan dolayı günah iĢlemiĢ olabileceğinizden korkuyor musunuz? Eğer 

imkânlarınızın olmamasından dolayı bunu yapamazsanız ve Allah size affediciliğini 

gösterirse, siz de namazlarınızda devamlı ve dikkatli olun,zekatlarınızı verin ve 

böylece Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin! Çünkü Allah yaptığınız her Ģeyden 

haberdardır. 

112/5 Maide 

45.Âyet:Ve onlar için Tevrat‟ta hükmettik: cana can, göze göz, diĢe diĢ, 

kulağa kulak, buruna burun ve yaralamalarda benzer bir karĢılık; ama kim hayrı için 
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ondan vazgeçerse, bu geçmiĢ günahlarının bir kısmına kefaret olacaktır. Allah'ın 

vahyettiğine göre hüküm vermeyenler, iĢte onlar zalimlerdir! 

Yorumu: 

Kim öldürme ve yaralamada Allah için hakkından vazgeçerse bu onun 

günahları  için bir keffârettir. 
1491

 Hak sahibi hakkından vazgeçerse ceza düĢer.
1492

 

113/9 Tevbe 

58.Âyet: Ve onların arasında ey Peygamber, Allah için sunulan Ģeylerin 

dağıtımında sana dil uzatanlar var: onlardan kendilerine bir Ģey verilirse 

memnunlukla karĢılarlar; ama bir Ģey verilmediğini görseler, iĢte o zaman öfkeden 

neredeyse deliye dönerler. 

60.Âyet: Allah için sunulan Ģeyler yani zekatlar yalnızca yoksul ve düĢkünler, 

bu konuyla ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir ve 

insanları boyunduruklarından kurtarmak için ve borçlarını ödeyemeyecek durumda 

olanlar için ve Allah uğruna giriĢilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmıĢ 

kimseler için: bu, Allahtan (uyulması zorunlu) bir yönergedir; çünkü Allah, doğru 

hüküm ve hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. 

Yorumu: 

“Sadekatün” )َطَذلخ(, kelimesi Kur‟an‟da mutlak anlamda kullanıldığı yerlerde 

farz olan sadaka kast olunmuĢtur.
1493

 

                                                      
1491

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 303 
1492

 ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 672 
1493

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 522 
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Bu âyette sayılan sınıfların ortak özelliği ihtiyaç sahibi olmalarıdır. Ġhtiyaç 

sahibi olma konusunda bir araya gelmelerine rağmen ihtiyaç nedenleri farklı 

farklıdır. Bundan dolayıdır ki her birinin özellikleri farklıdır.
1494

 

Biz burada tezimizde özel olarak ele almadığımız üç sınıf hakkında 

müfessirlerin görüĢlerine yer vereceğiz. Bu sınıflar: 

Borçlular, 

Zekat toplayan memurlar, 

Kalbi Ġslam'a ısındırılmak istenenlerdir. 

Borçlular, iki sınıftır: 

1- Ġhtiyaçları veya günah olmayan makul bir nedenden dolayı borçlanmıĢtır. 

Sonra ödeyemez duruma düĢmüĢtür. Bu kimseye ister nakit isterse maldan vererek 

borcunu ödemesine yardım edilir. 

2- GiriĢimde bulunup yük altına girdiği için yatırım amaçlı borç altına 

girmiĢtir. Ġnsanların arasını düzeltmek için meĢru bir amaç için borçlanmıĢtır. 

Elindeki ticari mallarını satsa borcunu kapatacak durumdadır. Bu durumda da iĢi 

aksayacaktır. Bu kimseler ihtiyaç sahibi olmasalar da borçlarını kapatmaları ve ticari 

aktivitelerini düzeltmek amacıyla bu kimselere zekâttan verilir.
1495

 

Zekât toplayan memurlar: 

Bunlar, zekât verecek kiĢilerden zekâtı toplayan ve zekât almaya layık olan 

kimselere dağıtan görevlilerdir. Bunlara çalıĢmalarının karĢılığı olarak zekâttan ücret 

ödenir. Bu sebeple bunların fakir veya zengin olmaları fark etmez. Ancak fakir 

                                                      
1494

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 161 
1495

 eĢ-ġafi, a.g.e, c. 1, s. 166 
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olanlarına ayrıca fakirliklerinden dolayı zekât da verilebilir. 

Müfessirler, bu sınıftan olan insanlara, toplanan zekâtın en çok ne kadarının 

verilebileceği hususunda iki görüĢ zikretmiĢlerdir. 

a) Zekatın ancak sekizde biri verilir.  

b) Toplanan zekâttan, yaptıkları iĢe göre ücret verilir. Bu ücret, herhangi bir 

miktarla kayıtlanmaz Alacakları ücret çalıĢmalarıyla orantılıdır. Zira Hz. Ömer bu 

Ģekilde tatbikatta bulunmuĢtur. 

Taberi bu son görüĢün tercihe Ģayan olduğunu söylemiĢtir. Çünkü âyette, 

kendilerine zekât verilenleri sekiz sınıfa ayırmıĢsa da bunlardan her birine eĢit 

paylarda zekât verilmesini emretmemiĢtir. Onlardan herhangi birini tercih etmeyi, 

zekâtı dağıtana bırakmıĢtır..
1496

 

Kalbleri islama ısındırılmak istenenler: 

Bunların fakir veya zengin olmaları Ģart değildir. Bunlar Ģu iki grupta mütalaa 

edilebilir: 

a) Yeni Müslüman olan ancak henüz Ġslam‟ın kalplerinde iyice yerleĢmediği 

kimseler.  

b) Henüz Müslüman olmayan fakat Ġslam'a girmelerini teĢvik için kendilerine 

zekât verilen kimseler.  

Müfessirler, Ġslam‟ın iyice kuvvetlenip yayılmasından sonra bu gibi insanlara 

zekâttan pay verilip verilemeyeceği hakkında iki görüĢ zikretmiĢlerdir. 

a) Artık zekattan pay verilemez.  

                                                      
1496

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 312 
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b) Bunlara zekâttan pay verilebilir. 

Taberi diyor ki: "Bize göre bu hususta söylenecek doğru söz Ģudur: Allah, 

zekâtı, iki maksada binaen farz kılmıĢtır: 

1- Müslümanların ihtiyacını gidermektir. 

2- Ġslam‟a yardım etmek ve onu kuvvetlendirmektir. Ġslam‟ı güçlendirmek 

için zekât verildiği takdirde zekât fakire de verilir, zengine de, zira bu durumda 

kiĢinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak değil Ġslam‟ın yardım hususu göz önünde 

bulundurularak zekat verilir. Nitekim Allah yolunda cihat eden mücahitlere verilen 

zekatın maksadı budur. Bunlar, zengin dahi olsalar, kendilerine zekât verilir. Kalpleri 

Ġslam'a ısındırılanlara zekât verilmesinin maksadı Ġslam‟a yardım etmektir.
1497

 

Kalpleri Ġslam‟a ısındırmanın üç boyutu vardır: 

1- Müslümanları gelebilecek zararlardan korumak, 

2- Ġslam‟a girme konusunda bu kimselere yardımcı olmak, 

3- Yeni Müslüman olan kimselerin kalplerine Ġslam‟ın yerleĢmesini 

sağlayarak tekrar inkâra dönmelerine engel olmaktır. 
1498

 

Ġlk dört sınıf için kullanılan “lam”ّ  harf-i cerrinden, son dört madde için )ي(

kullanılan “fi” )ٝف( harf-i cerrine geçilmesinin hikmeti, bu son dört sınıfın zekât için 

daha hak sahibi olduğudur. Çünkü “fi” içine bir Ģey koyulan kap anlamını katar. Bu 

da bu sınıfların daha hak sahibi olduklarına iĢarettir. Sadakanın yer almasını, içinde 

bulunmasını daha uygun kılar. Zekât verildiği takdirde bu son dört sınıfın her birinin 

zor bir durumdan kurtuluĢu vardır: 

1- Köle, kölelikten kurtulur. 

                                                      
1497

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 316 
1498

el- Cessas, a.g.e, c. 4, s. 324 
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2- Allah yolundaki savaĢçı savaĢa katılama imkânsızlığından kurtulur. 

3- Borçlu borcundan kurtulur. 

4- Yolda kalmıĢ kiĢi yolculuktan kurutlur. 

“fi” harf-i cerrinin son iki maddede tekrar edilmesi bu iki sınıfın daha tercih 

edilir olduğuna iĢarettir.
1499

 

Zekât mallara göre: 

1- Nakitlerde oran: 1/40 dır. 

2- Bitkilerde ve zirai ürünlerde Ģayet masrafı çok ise 1/20 dir. ġayet masrafsız 

kendiliğinden sulanıyor ise 1/10 dur.
1500

 

Razi zekatın hikmetlerini veren ve alan açısından Ģu Ģekilde sıralar: 

Zekatın veren yönünden hikmetleri: 

1)KiĢinin mala olan aĢırı sevgisini kırmak, onu tamamen mal sevgisine 

düĢmekten men etmek ve insanın saadetinin, mal elde etme peĢinde koĢmakla 

olmayıp aksine Allah rızası için, mal infak etmekle elde edileceğine dikkat çekmek 

için, malının bir bölümünü çıkarıp vermesini Allah mal sahibine farz kılmıĢtır. 

2) Mal çokluğu, azgınlığın ve kalbin kararmasının sebebidir. Kalbin 

kararmasını önlemek için Allah zekatı farz kılmıĢtır. 

3) Ġnsanın, iki kuvveti vardır; 

a) Nazarî kuvvet. 

b) Amelî kuvvet. 

Nazari kuvvetin en mükemmeli, Allah'ın emrine tazim göstermededir. 

                                                      
1499

 ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 2, s. 270 
1500

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s.  520  
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Amelî kuvvetin en mükemmeli de, Allah'ın mahlûkatına Ģefkat duymadadır. 

Allah, ruh cevheri için böyle bir kemal ve mükemmellik meydana gelsin diye, zekâtı 

farz kılmıĢtır.  

4) Ġnsanların aralarında sevgi köprüsünün oluĢması için Allah zekatı farz 

kılmıĢtır.  

5) Bir "Ģey"den müstağni olmak, bir Ģeyle müstağni olmaktan daha büyük bir 

makamdır. Bu sebeple,  Allah bir kimseye zekât vermesini emredince, O'nun bundan 

maksadı, o kimseyi, "bir Ģey ile müstağni olma" derecesinden, ondan daha üstün ve 

daha Ģerefli olan bir makama yükseltmek olur ki, bu makam da, "bir Ģeyden müstağni 

olma" makamıdır.  

6) Ġnsan malı, çeĢitli hayır ve yararlı iĢlerde harcadığında, o zaman mal, 

zevali mümkün olmayan bir beka ile devam eder. Çünkü o durumda bu mal, dünyada 

devamlı bir övgüyü; ahirette de, devamlı bir mükâfatı gerektirir, hak ettirir. Birisi, 

"Ġnsan, altınını kabre götüremez." dediğinde, "aksine, bu mümkündür, zira o, malını 

Allah‟ın rızasını talep etme hususunda infak edip harcadığında, onu kabrine 

götürmüĢ ve Kıyamete kadar taĢımıĢ olur " derim. 

7) Malı infak etmek, melekler ve peygamberlere benzemek demektir. Onu 

harcamayıp tutmak ise, kınanmıĢ olan cimri kimselere benzemek demektir. ġu halde 

malı harcamak, infak etmek daha uygundur. 

8) Bu hal, hayır ve rahmet lütfetmek, Hak Teâlâ'nın sıfatlarındandır. 

Binaenaleyh, mümkün olduğu kadarıyla, böylesi bir sıfatı elde etme hususunda 

gayret sarf etmek, Allah‟ın edebiyle edeplenme olur ki, bu da, insanlık kemal ve 

olgunluğunun son noktasıdır. 
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9) Zekat vermekle insan, malıyla da Allah'ın rızasını gözetmiĢ olur.  

10) Zekât, nimetin bir Ģükrüdür. 
1501

 

Zekâtın, alan yönünden hikmetleri: 

1) Mal sahibinin, malda, onu kazanmıĢ olma hakkı ile kalbinin o mal ile 

alâkalanma hakkı bulunmaktadır. Fakirin de o malda, ihtiyaç hakkı vardır. Böylece 

biz, deliller arasını imkân nispetinde uyuĢturmak, telif etmek için, malikin tarafına 

ağırlık verip malın çoğunu onun elinde bıraktık ve fakire de o malın pek cüzî bir 

kısmını verdik, Ģeklinde zekatın hikmeti anlaĢılabilir. 

2) Allah Teâlâ, malın yaratılmasındaki hikmet tamamıyla geçersiz kılınmıĢ 

olmasın diye, o malın bir kısmının fakire verilmesini emretmiĢtir. 

3) Fakirler, Allah'ın iyâli, hane halkı durumunda olan kimselerdir. Zenginler 

de Allah'ın hazinelerinin bekçileridirler. Bu durumda zekat, gerçek mal sahibinin 

mallarını bekyen bekçilerine "O hazinede bulunan mallardan bir kısmını muhtaç olan 

kullarıma ver!" demiĢ olması anlamına gelir. 

4) Zenginler, fakirlerin iĢlerini düzeltmemiĢ olsalardı, çoğu kez, fakirin içinde 

bulunduğu Ģiddetli ihtiyaç ve miskinliğin getirmiĢ olduğu mazarrat, o fakirleri, ya 

Müslüman zenginlerin düĢmanlarına katılmaya veyahut da hırsızlık v.s. gibi kötü 

fiilleri yapmaya sevk etmiĢ olurdu. Binaenaleyh zekâtı farz kılmak, böyle bir hikmeti 

ortaya koyar.  

5) Zekâtı farz kılmak, bütün mükelleflerin beraberce, sabır ve Ģükür 

sıfatlarıyla bezenmelerine bir vesile olmuĢ olur.
1502

 

                                                      
1501

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 82 
1502

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 83 
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75.Âyet: Ve onlar arasında, "Doğrusu, eğer Allah bize cömertliğinden bir 

Ģeyler bahĢederse, kuĢkusuz biz de hayır için harcar sadaka verir ve hiç kuĢkusuz 

dürüst ve erdemli kimselerden oluruz!" diye Allah'a yemin edenler var. 

Yorumu: 

Âyet münafıkların özelliklerinden bir kaçına değinmektedir.
1503

 

79.Âyet:Bu münafıklar, Allah yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan 

fazlasını veren müminlere, hem de mevcut güçlerinin elverdiği mütevazı Ģeylerin 

dıĢında verecek Ģey bulamayan müminlere dil uzatan ve onlarla alay eden 

kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini onlara geri çevirecektir; 

nitekim onlarıpek çetin bir azap beklemektedir. 

103.Âyet: Bunun içindir ki, ey Peygamber, bundan sonra artık onların 

mallarından Allah için sundukları Ģeyleri kabul et ki belki bunu yapmakla onların 

salah bulmalarına, arınmalarına önayak olursun. Ve onlar için dua et; çünkü senin 

duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır. Ve bütün bunların da üstünde bil ki, 

Allah her Ģeyin, herkesin özünü bilen mutlak bilgi sahibi olarak olup biten her Ģeyi 

iĢitmektedir. 

Yorumu: 

Her bir imam ve devlet baĢkanı zekât toplayabilir, zekatını aldığı kimseler 

için de dua etmesi sünnettir. Temizlemek, büyütüp çoğalmak sadakanın 

niteliklerindendir.
1504

 

104.Âyet: Bilmiyorlar mı ki, kullarının tevbelerini kabul eden Allah'tır; O'nun 

için sunulan Ģeyleri kabul eden de  O. Evet, bilmiyorlar mı ki kendisine yürekten 

                                                      
1503

 et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 375 
1504

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 2, s. 577 
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yönelen, sığınan herkesi acıması, esirgemesiyle kuĢatıp tevbeleri kabul eden 

Allah'tır? 

Yorumu: 

Hz. Peygamber onların mallarının 1/3 nü aldı. Diğer kalanını onlara 

bıraktı.
1505

 

Sadakayı gerçek alan Allah‟tır onunla sahibini ödüllendirecektir. Hz. 

Peygamber bir aracıdır. O vefat etse Allah baĢkalarını aracı kılar. Bu ayet sadakayı 

almanın yalnız peygambere has bir Ģey olmadığını açıklıyor.
1506

 

1.2.5.8.e8- “B-H-L” (تخم) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“B-H-L”(ًثخ) fiilinin sülasisi birinci ve ikinci baptan gelir. Mastarları ise 

“behal” ve “buhl”dür. Her iki baptan geldiğinde de cimri davrandı, pinti oldu, malı 

hak ettiği yere harcamadı anlamlarında kullanılır. Cömertliğin zıttıdır.
1507

 

“Buhl”, ( ًخث ) malı, hapsedilmesi doğru olmayan yerde hapsedip 

harcamamaktır. Cimrilik yapmaktır. Kendi malını harcanması gerekli yerde 

harcamamak ve baĢkasının hayra harcamasına engel olmak üzere “buhl” ikiye ayrılır. 

Bunlardan ikincisi daha zararlı görülmüĢtür.
1508

 

“Bahil” (ًثخ١) sıfatı müĢebbehedir, cimriliği çok olan için söylenir. Çoğulu 

“buhalau” ( ثخالءّ )dur.
1509

 

                                                      
1505

 Mukatil, a.g.e, c. 2, s. 65 
1506

 Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 251 
1507

 Ġbn Manzur, a.g.e, “B-H-L” (ًثخ)  maddesi; Semin, Ahmet b. Yusuf el-Hlebi, a.g.e, c. 1, s. 185; 

Mutçalı, Serdar, a.g.e, s. 41 
1508

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e, s. 48 
1509

 Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  a.g.e, c. 28, s. 63 
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“Buhl” (ًثخ) hukuken kısıtlamanın doğru olmadığı yerde, harcamayıp 

kısıtlamak, isteyen kiĢiye veya düĢküne baĢkasının yardımını engellemektir.
1510

 EĢ 

anlamlısı “Ģuhh” (ّّشخ)tur. Zıt anlamlısı “cûd” (جٛد)dur.
1511

 ġöyle diyenler de vardır: 

1- “Buhl” (ًثخ), vacip olandan men etmektir. 

2- “ġuhh” (ّّشخ) ise müstehap olandan men etmektir. çünkü “îsâr” (ا٠ثبس) 

müstehaptır. Ondan menetmeyi Kur‟an “Ģuhh” (ّّشخ) olarak
1512

 nitelendirdi.
1513

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“B-H-L” (ًثخ) fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 12 yerde 

geçmektedir. Bunlardan yalnızca bir tanesi Mekkî sûrelerde Leyl Sûresi 8.âyette 

geçmektedir. Diğerleri Medenî sûrelerdedir. Hepsinde de cimri davranmak 

anlamında kullanılmıĢtır. 

“B-H-L” (تخم )  Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

180.Âyet: Onlar, -Allah'ın, lütfünden kendilerine verdiklerine cimrice 

sarılanlar- bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar: Aksine, bu onlar için 

kötüdür. Bu kadar cimrice sarıldıkları Ģey, Kıyamet Günü boyunlarına asılacaktır: 

Zira göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a aittir: Ve Allah, yaptığınız her Ģeyden 

haberdardır. 

                                                      
1510

 Lane, Edward William, a.g.e, c. 1, s. 160 
1511

el-Cessas, a.g.e, c. 3, s. 463 
1512

 101/59 HaĢr 9 
1513

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 397 
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Yorumu: 

Müfessirlere göre, bu âyette neyin kast olunduğu konusunda iki farlı görüĢ 

vardır: 

1- Zekâta mani oldular,
1514

 

2- Ehl-i kitap Hz. Peygamberin peygamberliğini gizledi.
1515

 

92/4 Nisa 

37.Âyet: Bunlar öyle insanlardır ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği 

emrederler, Allâh'ın bol hazinesinden kendilerine verdiğini gizlerler. Biz de o 

nankörlere alçaltıcı bir azâb hazırlamıĢızdır. 

Yorumu: 

“Buhl” (ًثخ), kiĢinin yanında fazladan bulunan bir Ģeyden isteyen kimseyi 

men etmesidir.
1516

 

Nüzul sebebi: Yahudiler ensardan bazı kimselere gelip Ģöyle diyorlardı: 

“Mallarınızı harcamayın, sizin hakkınızda fakirlikten korkuyoruz. Ne olacağını 

bilemezsiniz.” Bu ayetle Allah onları kınadı.
1517

 

Bu âyette bahsedilen cimrilik hakkında üç görüĢ vardır: 

1- Bunlar Yahudilerdir. Çünkü onlar, Tevrat'ta Hz. Muhammed ve sıfatları 

hakkında bulunan Ģeyleri itiraf etme hususunda cimrilik edip, milletlerine de bunları 

gizli tutmayı emretmiĢlerdir. 

2- Bundan murat, malda yapılan cimriliktir. Çünkü Allah Teâlâ bu ayeti, mal 

                                                      
1514

 Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 206; Tet-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 433 
1515

 Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 396  
1516

 Tet-Taberî, a.g.e, c. 8, s. 351 
1517

 ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 542 
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hususunda insanların haklarına riayet etmeyi vacip kıldığı ayetin peĢi sıra 

zikretmiĢtir.  

3- Hem ilim ve din hususunda, hem de mal hususundaki cimriliği içine alan 

umumi bir ifadedir.  

Bu âyette, kınanmıĢ hallerden üç tanesini zikredilmiĢtir: 

1- Ġnsanlarıın cimri olmasıdır.  

2- Bu cimriliği baĢkalarına da emretmeleridir.  

3-  Allah'ın kendilerine verdiği Ģeyleri gizlemeleridir. Bu da onların, zengin 

olmalarına rağmen fakir olduklarını, bolluk içinde olmalarına rağmen sıkıntı içinde 

bulunduklarını ve yapabilme kudretleri bulunmasına rağmen acz içinde bulundukları 

zannını uyandırmalarıdır.
1518

 

94/57 Hadid 

24.Âyet: Ki onlar Allah'ın nimetleri üzerinde cimrilik edip baĢkalarına da 

cimrice davranmayı tavsiye ederler! Ve sırtını bu hakikate çevirenler bilsin ki Allah 

kendi kendine yeterlidir, bütün övgülere layıktır! 

Yorumu: 

Âyet hakkında iki görüĢ vardır:  

1- Allah böbürlenenleri, cimrilik yapanları sevmez.  

2-Hz. Muhammed„in Kitab-ı Mukaddes'te bulunan sıfatlarını gizleyen ve 

onun sıfatlarını ortaya koyma, anlatma hususunda cimri davranan, Yahudilerin 

durumuyla ilgilidir. 
1519

 

                                                      
1518

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 80 
1519

 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 209 
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95/47 Muhammed 

37.Âyet: Çünkü O her Ģeyinizi isteseydi ve sizi zorlasaydı onlara cimrice 

sarılırdınız ve böylece sizin ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarmıĢ olurdu. 

Yorumu: 

Allah bilir ki ısararla mal talep etmede nefretlerin ve kin arazlarının ortaya 

çıkması vardır.
1520

 

38.Âyet: Bakın, ey müminler, sizler Allah yolunda harcamayapmaya 

çağrılıyorsunuz: ama sizin aranızda bile cimrice davrananlar var! Ve kim Allah 

yolunda cimrice davranırsa, sadece kendisine karĢı cimrilik yapmıĢ olur. Çünkü 

Allah kendi kendine yeterlidir, hâlbuki siz O'na muhtaçsınız ve Ģayet O'ndan yüz 

çevirirseniz, baĢka toplumları sizin yerinize geçirir ve onlar sizin gibi yapmazlar! 

113/9 Tevbe 

76.Âyet: Fakat böyleleri, daha Allah cömertliğiyle kendilerine bir Ģey verir 

vermez, hemen ona hasisçe sarılır, ettikleri bütün o yeminlerden inatla geri dönerler. 

1.2.5.9.e9- “S-R-F” (سرف) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“S-R-F” (سشف) fiili sınırı aĢmaya ve bir Ģeyi ihmal etmeye delalet eder.
1521

 

Sülasisi dördüncü baptan gelir. Cahil oldu, gaflete düĢtü, ahmak oldu anlamlarında 

kullanılır.
1522

 

                                                      
1520

 Tet-Taberî, a.g.e, c. 22, s. 191 
1521

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, “s-r-f” (سشف)  maddes 
1522

 Lane, Edward William, a.g.e, c. 4, s. 1350;Topaloğlu, Bekir ve Karaman, Hayrettin, Arapça-

Türkçe Yeni Kamus, Ġstanbul, s. 183 



430 

 

“Esrafe” (اسشف) fiili ifâl babındandır. Sınırı, ölçüyü, doğruyu, hakkı ve 

miktarı aĢtı, anlamlarında kullanılır. Bu fiilin mastarı “isrâf” (اسشاف) tır.
1523

 “Ġsraf” 

ise bütün fiillerde sınırı aĢmaktır, özellikle de harcamalarda sınırı aĢmaktır. 

Harcamanın miktarında ve keyfiyetinde olmak üzere harcamalarda sınırı aĢmanın iki 

boyutu vardır. Keyfiyetinde sınırı aĢmak Allah‟ın yasakladığı yere harcamakla olur. 

“Ġsraf” iktisadın zıttıdır. Harcamasını yerinde ve yeterince yapan kiĢiye Ģu adam 

iktisatlı denir. Bunun aksini yapan kiĢiye müsrif yani israfçı denir.
1524

 

“Ġsrâf”, kastı aĢmak, malından kasıtsız olarak harcamaktır. Nafakada 

savurganlıktır. Yenmesi helal olmayan Ģeyi yemek, helal olan Ģeyleri yemede ise 

sınırı aĢmaktır. KiĢinin malından ihtiyaç olmayan yere veya Allah‟a isyana 

harcamasıdır. KiĢi helâlı aĢtığında, hata yaptığında, gaflete düĢtüğünde israf etti 

denir
1525

. “Ġsraf”, bir Ģeyi olması gereken yerinden baĢka bir yere koymaktır.
1526

 

Bazıları: “isrâf”, harcama miktarında sınırı aĢmaktır. Hak edilen miktarı 

bilmemektir. Gerekli yere gerekenden fazla harcamaktır. “Tebzîr” ise gerekmeyen 

yere harcamaktır” demiĢlerdir.
1527

 

“Ġsraf” bir Ģeyi yanlıĢ yere koymaktır. Yani kiĢinin helal kazancını yanlıĢ yere 

harcaması gibi. Su kaptan taĢtığında su israf oldu, boĢa gitti denilir. 

“Serafun” ve “isrâf” aynı anlamda kullanılır,
1528

 diyenler olduğu gibi haddi 

aĢmanın sınırın dıĢına doğru gerçekleĢtiği durumlar if‟âl babıyla yani “Esrafe” 

                                                      
1523

Ġbn Manzur, a.g.e, “s-r-f” (سشف)  maddesi; Lane, Edward William, a.g.e, c. 4, s. 1350 

 
1524

 Râğıb, el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s. 336; Semin, Ahmet b. Yusuf 

el-Hlebi, c. 2, s. 221 
1525

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-r-f” (سشف) maddes; Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza  

a.g.e, vı 137 
1526

 Zebidi, Muhibbu‟d-din Ebu‟l-Fadl Muhammed Murtaza, a.g.e, c. 23, s. 428; Ezheri, Ebu Mansur 

Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, c. 7, s. 397 
1527

 Cürcani, Seyyid ġerif Ali b. Muhammed el-Curcani, a.g.e, s. 38 
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 fiili ile ifade edilir; içe doğru daraltarak gerçekleĢtiği durumlar da sülasi bapla (اسشف)

yani “serafe” (سشف) fiili ile ifade edilir,
1529

diyenler de vardır. 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“S-R-F” (سشف) fiili ve bu fiilden türemiĢ kelimeler Kur‟an‟da 23 yerde 

geçmektedir. Bunlardan 20 tanesi Mekkî sûrelerde 3 tanesi ise Medenî sûrelerde 

geçmektedir. Günahta
1530

 ve harcamada
1531

 aĢırı gitmek anlamlarında kullanılmıĢtır. 

“S-R-F” (سرف) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

89/3 Âl-Ġ Ġmran 

147.Âyet:Onların tek söyledikleri Ģuydu: "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve 

iĢlerimizdeki aĢırılıkları bağıĢla! Adımlarımızı sağlamlaĢtır ve hakikati inkâr 

edenlere karĢı bize yardım et!" 

Yorumu: 

92/4 Nisa 

6.Âyet: Sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaĢa gelinceye 

kadar deneyin; sonra aklen olgunlaĢtıklarını tespit ederseniz, mallarını onlara iade 

edin; sakın, onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını 

tüketmeyin. Zengin olan kimseyi vesayeti altındakinin malından tamamen uzak tutun. 

Fakiri ise ondan uygun bir Ģekilde istifade ettirin. Mallarını kendilerine teslim 

                                                                                                                                                      
1528

 Ġbn Manzur, a.g.e, “s-r-f” (سشف) maddes; ġerbasi, Ahmet, a.g.e, s. 28 
1529

 et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 579 
1530

59/39 Zümer 53; 67/51Zarriyat 34; 39/7Araf 81 
1531

 42/25Furkan 67; 39/7Araf 31 
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ettiğinizde, onlar adına Ģahitler bulundurun ve unutmayın ki nihai hesap sorucu 

olarak Allah yeter. 

Yorumu: 

“Esrafe” (اسشف) kelimesinin asıl anlamı meĢru olanın sınırını meĢru olmayana 

doğru aĢmaktır. Bu sınırı dıĢa doğru aĢarak olur ki bu durum "if‟âl" babıyla yani 

“Esrafe” (اسشف) fiili ile ifade edilir. Bir de sınırı içe doğru daraltarak olur ki bu 

durum da sülasi bapla yani “serafe” (سشف) fiili ile ifade edilir.
1532

 

112/5 Maide 

32.Âyet:Bu yüzden Biz Ġsrailoğullarına bildirdik ki, -cinayetin ve yeryüzünde 

fesadı yaymanın cezası olarak iĢlenmesi dıĢında- eğer bir kimse bir insanı öldürürse 

bütün insanlığı öldürmüĢ gibidir ve bir kimse bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı 

kurtarmıĢ gibi olur. Gerçekten elçilerimiz, onlara hakikatin bütün delilleri ile 

geldiler: ama buna rağmen, onların çoğu yeryüzünde her çeĢitli aĢırılığa meyletmeye 

devam etti. 

1.2.5.10.e10- “S-H-T” (سحت) KELĠMESĠ 

Anlamı 

“S-h-t” (سذذ ) sahih bir asla sahiptir. Bir Ģeyin kökünden kazınması anlamına 

gelir.
1533

 Sülasisi üçüncü baptan gelir. Kökünü kazıdı, yavaĢ yavaĢ soydu, saçını 

kazıttı,
1534

 helak olup kökü kazındı,
1535

anlamlarına gelir. 

                                                      
1532

 Taberi, 7. Cilt, 579. sayfa 
1533

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa “s-h-t” (سذذ )  maddesi 
1534

 Ġbn Manzur, a.g.e, -“s-h-t” (سذذ )  maddesi 
1535

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 3, s. 132 
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“Eshata” (اسذذ) kiĢi yasaklanmıĢ, anıldığı zaman utanacağı bir fiili yaptığı 

zaman bu fiil kullanılır.
1536

 KiĢi haram kazandı, ticaretini haram kıldı, hazancını 

haram kıldı, malını bozdu, yanında bulunan Ģeyin kökünü kazıdı, Allah azabıyla 

onların köklerini kazıdı
1537

 anlamlarına gelir.
1538

 

“Essuhtü” )ْذُذ  içkiden alınan ücret, domuzdan alına ücret vb. gibi ,)اٌسُّ

hatırlanıldığında utanılması gereken, yasaklanmıĢ, çirkin her bir Ģeye bu isim 

verilir.
1539

 SoyulmuĢ kabuğa, sahibini utanç içerisinde bırakan özre, hataya sanki 

dinini ve kiĢiliğini kazıyor anlamında “suht” denir. KiĢinin dinine leke getirdiği için 

rüĢvet, Kur‟an‟da
1540

 bu isimle isimlendirildi.
1541

Yemesi kiĢiyi utandıran her bir mala 

da bu isim verilir. Midesi doymayan kiĢiye, midesi kazınmıĢ, midesine yuttuğu 

lokmalar yok oluyor bir Ģeyler kalmıyor anlamında “ّاٌجٛف ِّسذٛد ًٌ  ifadesi ”سج

kullanılır.
1542

 “Suht” kazanılması haram kılınmıĢ Ģeylerdir. Haram olan kazancın bu 

isimle isimlendirilmesinin nedeni kazançtaki bütün bereketi kökünden kazımasından 

dolayıdır.
1543

 

Kur‟an‟da Kullanıldığı Anlamlar 

“S-h-t” (سذذ ) kelimesinden türeme kelimeler Kur‟an‟da 4 yerde 

geçmektedir. Bunlardan 3 tanesi iktisadî alan kapsamında olup haram kazanç 

anlamındadır Medenî sûrelerdegeçmektedir. Diğeri ise Mekkî sûrelerde geçmektedir 

Allah‟ın azabıyla köklerini kazıması anlamında
1544

 kullanılıĢtır. 

                                                      
1536

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 3, s. 132 
1537

 45/20Taha 6 
1538

 Ġbn Manzur, a.g.e, -“s-h-t” (سذذ )   maddesi 
1539

 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmet, a.g.e, c. 3, s. 132 
1540

 112/5 Maide 42 
1541

 , el-Ġsfahanî, Ebu‟L Kasım Hüseyin b. Muhammed, a.g.e,  s, 225 
1542

 Ġbn Fâris, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa,“s-h-t” (سذذ )  maddesi 
1543

 Ġbn Manzur, a.g.e, -“s-h-t” (سذذ )  maddesi 
1544

 45/20 Taha 61 
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“S-H-T” (سحت) Kelimesi ile Ġlgili Medenî Sûrelerde Geçen Âyetlerin 

Nüzul Sırasına Göre Anlam ve Yorumları 

112/5 Maide 

42.Âyet: Onlar, her türlü yalanı can kulağıyla dinleyenler, kötü olan her Ģeyi 

aç gözlülükle yutanlardır! Öyleyse bir karar vermen için sana gelirlerse ister onlar 

arasında karar verirsin, ister kendi hallerine bırakırsın. Çünkü eğer onları kendi 

hallerine bırakırsan sana hiçbir Ģekilde zarar veremezler. Ama eğer bir karar verirsen, 

onlar arasında adaletle karar ver: Allah adil davrananları bilir. 

Yorumu: 

Nüzul sebebi: Bir kısım Yahudi bilginleri rüĢvet alıyorlardı. Yahudiler her yıl 

onlara ücret ödüyorlar, onlar da haktan saparak hüküm veriyorlardı. Onların 

durumunu anlatan bu ayet indi.
1545

 

Âyette geçen ve "kötü olan her Ģey" diye tercüme edilen“Essuhtü” )ْذُذ  ,)اٌسُّ

kelimesinin lügat mânâsı "aç gözlülük ve doyma bilmemek"tir. Mecazi anlamda ise 

rüĢvete bu isim verilmiĢtir. Çünkü rüĢvet isteyen, aç gözlülüğü bakımından, doyma 

bilmeyenlere benzetilmiĢtir. Falanın midesi doymaz anlamında Ģu söz kullanır:"ّ ٌْ فال

ّاٌّعذح  RüĢvet alan kimsenin rüĢvet karĢısındaki durumu midesi doymayan " ِسذٛد

insanın yemek karĢısındaki durumu gibidir. Essuhtü” )ْذُذ  kelimesinin bu âyette ,)اٌسُّ

nasıl bir mânâ ifade ettiği hakkında ise çeĢitli izahlar yapılmıĢtır. 

a)RüĢvettir,  

b)Hüküm vermede rüĢvet almadır. 
 

c) RüĢvet ve fuhuĢ iĢleyen kadının aldığı ücrettir. 

                                                      
1545

  Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 301 
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d) Hacamat yapanın aldığı ücret, zina yapanın aldığı para, köpek satarak 

alınan para, davaya bakılması için verilen ücret, kâhine verilen bahĢiĢ, erkek 

hayvanın döl için kullanılması halinde alınan para, hüküm verilirken alınan rüĢvet, 

içki parası ve leĢ satılarak elde edilen para bütün bunlar "suht"tur.
1546

 

e) Alınması doğru olmayan malı almaktır. 

f). Devlet yetkililerinden faydalanmak için verilen hediyeler "suht"tandır
1547

 

g) KiĢinin toplumdaki itibarı nedeniyle rızıklanması bir "suht"tur.
1548

 

h) Kazancı meĢru olamayan her Ģey "suht"tur ve bereketi kökünden 

kazınmıĢtır. Riba yani faiz de bir suht çeĢididir. Onun bereketinin kazındığı 

Kur‟an‟da ifade edilmektedir.
1549

 

“Essuhtü” )ْذُذ  bir Ģeyi kökünden sökmektir. Haram bu isimle ,)اٌسُّ

isimlendirildi çünkü onda sahibi için hiçbir bereket yoktur. Sahibi onunla tam bir 

helak olmakla helak olur.
1550

 

62.Âyet:Onların çoğunun, günah iĢlemede, gaddarca davranmada ve her 

kötülüğü boğazlarına indirmekte birbirleriyle yarıĢtıklarını görebilirsin. Yaptıkları 

Ģey ne kadar kötüdür. 

                                                      
1546

 et-Taberî, a.g.e, c. 10, s. 324 
1547

 el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 86 
1548

 Kurtubi, a.g.e, c. 6, s. 237 
1549

 87/2 Bakara 276 
1550

 el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 86 
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Yorumu: 

Müfessirlere göre, âyette geçen  “Suht”  Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının 

insanlar hakkında Allah‟ın vermiĢ olduğu hükümlerin dıĢında hükümler vererek 

karĢılığında almıĢ oldukları paralardır.
1551

 

63.Âyet: Neden onların din adamları ve hahamları onları günahkârca 

iddialardan ve her türlü kötülüğü boğazlarına indirmekten alıkoymadılar? Ortaya 

koydukları Ģey ne kadar kötüdür! 

                                                      
1551

 et-Taberî, a.g.e, c. 10, s. 447 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MEDENÎ SÛRELERDE ĠKTĠSADĠ ALANA ĠLĠġKĠN KELĠMELER VE ĠLGĠ 

AYETLERĠN YORUMLARI ÇERÇEVESĠNDE “ĠKTĠSADĠ ALAN”A BAKIġ 

Bu bölümde; Medenî sûrelerdeiktisadî alana iliĢkin kelimelerin anlamlarını 

araĢtırıp, ilgili âyetlerin yorumlarını tespit ettikten sonra, elde edilen bu verilerin 

iktisadî açıdan nasıl bir anlam taĢıdığı incelenmiĢtir. Birinci bölümde olduğu gibi bu 

bölümde de tespit edilen bu bilgileri değerlendirirken ilgili oldukları iktisadî alanlara 

göre, üretim, ölçü, dolaĢım, bölüĢüm ve tüketim alanları olmak üzere tasnifi 

benimsenmiĢtir. Bu alanlardan ne kastedildiği ve söz konusu verilerin bahsedilen 

alanlarla ilgili içerdiği anlamlar ayrı baĢlıklar altında verilmiĢtir. 

Kur'an ayetlerinin muhtevasının birden çok mesaj taĢıma özelliğini dikkate 

alarak aynı ayetin farklı iktisadî alanlara yönelik  vermiĢ olduğu mesajları da tespit 

etmeye çalıĢtık. Dolayısıyla bu durum bazen bizim bir ayeti birden fazla iktisadî alan 

içerisinde incelememizi zorunlu kıldı. 

2.1. Üretim Alanı ve Ġlgili Veriler 

Üretim Alanı 

Üretime iliĢkin kelimelerin anlamlarını açıklamaya baĢlamadan önce iktisat 

biliminde üretimin kısaca bir tanımını yapalım. Ġktisatçılar tarafından, üretimin, 

değiĢik açılardan değiĢik tanımları yapılmıĢtır. Bu tanımlardan en kapsamlı 

olanlarından biri ise Ģu tanımdır: “Bireylerin sınırsız gereksinmelerini gidermeye 

yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktar ya da faydalarını artırmayı amaçlayan çabalara 

üretim denir.” Tanımdan da anlaĢılacağı gibi üretim sadece mal ve hizmetin 
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miktarındaki bir artıĢ değildir. Üretilen mal ve hizmetin mekânında, zamanında, 

Ģeklinde, mülkiyetinde değiĢiklik yaparak faydasının artırılması da bir üretimdir. 

Antalya‟daki muzun Ankara‟daki tüketiciye faydası yoktur. Eylül ayında elde 

ettiğimiz buğdayı depolamaz isek ġubatta ekmek bulamayız. Ayakkabı yapımında 

kullanılan kösele üretilmiĢtir. Fakat ayakkabı yapımında kullanılmadıkça kimseye 

fayda sağlamaz. Köseleye Ģekil vererek ayakkabı Ģekline getirmek de bir üretimdir. 

Sahibi elinde faydasız gibi duran bir malın sahip değiĢtirmesini sağlamak, baĢka bir 

deyiĢle ihtiyaç duymayan kiĢi tarafından onu ihtiyaç duyan birinin mülkiyetine 

sokmak da bir üretimdir. Dolayısıyla satıcıların yaptığı faaliyette üretim sayılır. 

Hizmette bir üretimdir. Öğretmenin öğrenci yetiĢtirmesi, avukatın suçsuzu 

savunması buna örnektir.
1552

 

Ġnsanlar mevcut iktisadî kaynakları karĢılıklı anlaĢma yoluyla bir araya 

getirerek üretimi gerçekleĢtirirler. AnlaĢmanın sağlanabilmesi için tarafların bu 

faaliyet veya iĢlerden bir fayda sağlaması gerekir. Bu nedenle üretim insanlara fayda 

sağlayıcı tüm faaliyetlerin genel adıdır. 

Ġktisadî anlamda fayda: mal ve hizmetlerin insan isteklerini karĢılama 

özelliğine iktisadî anlamda fayda diyoruz. Bu anlamda ahlaki içeriği yoktur. 

Üretim sonucu ortaya çıkan değerlerin bölüĢümü de yine insanlar arası 

yapılan anlaĢmalarla sağlanmaktadır. 

Üretimin gerçekleĢme aĢamasında yapılan iĢbölümü de üretim 

tamamlandığında nasıl bölüĢüleceğine dair taraflar arası yapılan gizli veya açık 

anlaĢmaya bağlıdır. 
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 Dinler, Zeynel, a.g .e, s. 18 
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Çünkü üretimin nihai amacı: Üretilen malı doğrudan tüketmek veya bu yolla 

baĢka malları tüketme hakkı elde etmektir.
1553

 

Bir ekonomideki üretim faaliyetlerini dönüĢüm ve iĢlem olmak üzere iki 

kategoride ele alabiliriz: 

1-DönüĢüm: Ġktisadî kaynakların (üretim faktörlerinin) insan ihtiyacını 

karĢılayacak mal ve hizmetin üretilmesi için kullanılmasıdır. Bu dönüĢüm süreci 

sadece mal ve hizmetlerin sadece üretilip ortaya çıkarılması için gerekli faaliyetleri 

kapsamaktadır. Biz çalıĢmamızda bu süreci üretim baĢlığı altında aldık. 

2-DolaĢım: Ancak mal ve hizmetlerin üretilip insanların kullanımına hazır 

hale getirilmesi, üretim-tüketim bağlantısının gerçekleĢmesi için yeterli değildir. 

Üretilen bu mal ve hizmetlerin insanlar arasında dolaĢımının sağlanması da, yeni 

iktisadî faaliyetlerin yapılmasını gerekli kılmaktadır.
1554

 Bu sürece biz dolaĢım dedik 

ve dolaĢım baĢlığı altında inceledik. 

Malın anlamlandırılası, kaynağının ne olduğu, niçin yaratıldığı, insanların 

mal konusunda birbirleriyle olan iliĢkileri ve sahip oldukları mal-mülk bakımından 

farklı olmalarının nedeni, geniĢlik ve darlık döneminin nedenleri, bu dönemlerin 

nasıl anlamlandırılması gerektiği gibi konulara iliĢkin birinci bölümde elde ettiğimiz 

veriler üretim alanı içerisinde inceleyeceğimiz verilerdir. 

Ġlgili Verilerin Tasnifi ve Bu Veriler IĢığında Üretim Alanına BakıĢ 

Görüldüğü üzere önceki bölümde “Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin 

Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları” adlı bu çalıĢmamızda üretim alanını hem 
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 Demir, Ömer, a.g.e, s. 56 
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 Demir, Ömer, a.g.e, s. 58 
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kelime tahlilleri, hem Kur'an'ın ilgili muhtevası hem de müfessirlerin bu muhtevayı 

yorumları ile ele aldık. 

Üretim alanını önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak 

müteâla ettiğimizde bu alanın aĢağıdaki sıraladığımız Ģekilde beĢ kategoride 

toplanabileceğini gördük. Bu kategoriler Ģunlardır: 

1- Ġktisadî imkanlar ile Allah arasındaki iliĢkiyi ortaya koyan veriler 

2- Allah ile insan arasında iliĢkide iktisadî imkanları konu edinen veriler 

3- Ġnsan ve iktisadî kaynaklar arasındaki iliĢkiyi konu edinen veriler 

4- Ġnsanın insanla iliĢkisinde iktisadî imkanları konu edinen veriler 

5- Farklı inanç gruplarının iktisadî imkanlarla iliĢkilerinde öne çıkan birtakım 

özelliklerine iliĢkin veriler 

 Bu kategoriler ve çalıĢmamızda bunlarla ilgili tespit ettiğimiz verilerin 

muhtevasının iktisadî açıdan incelenmesi: 

1- Ġktisadî Ġmkanlar Ġle Allah Arasındaki ĠliĢkiyi Ortaya Koyan Veriler 

Bu veriler ıĢığında üretim alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

iktisadî kaynaklar ile Allah arasındaki iliĢkiye yönelik olarak bir takım mesajlar 

verdiğini tespit ettik. Bu mesajlar: 

a) Kur'an, bütün her Ģeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu bildirir, 

insanların ulaĢabildikleri bütün imkanlar O'nun katındandır.
1555

 Sonunda her Ģey O'na 

kalacaktır.
1556

 Dolayısıyla darızkın da gerçek sahibi Allah‟tır, onu azık ve gıda kılan 

da O'dur.  Bu nedenle rızkın Allah Teâlâ‟ya izafesi caizdir.
1557

 

                                                      
1555

 90/33 Ahzap 27 
1556

 89/3 Âl-i Ġmran 180; 94/57 Hadid 7,10 
1557

87/2 Bakara 3;;92/4 Nisa 131; 103/22 Hac 64;essas 1.c/29.sayfa 
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b)  Ġman edenleri de inkâr edenleri de rızıklandıran Allah‟tır.
1558

 

c) Kur‟an‟a göre “hayr”, iktidar, yetki ve kudretin geniĢletilmesi Allah‟ın 

elindedir.
1559

 Ganimet ve zafer yine O‟nun elindedir.
1560

 

d) Kur‟an‟a göre imkânları geniĢleten de daraltan da Allah‟tır. Ġmkânlar, bir 

üstünlük göstergesi değil bir imtihan vesilesidir.
1561

 

e) Kur‟an‟a göre, Allah, malı insanlığın geçimi ve hayatını sürdürebilmesi 

için sebep kılmıĢtır. Ġnsanlığın hayatını sürdürebilmesi ancak bu mal ile mümkün 

olabilir. Binaenaleyh mal, ayakta durabilmenin ve müstakil olarak yaĢayabilmenin 

sebebi olunca, Allah onu, mübalağa yoluyla, "müsebbeb" (netice)'in ismini "sebeb"e 

vererek “kıyamen” diye adlandırmıĢtır. Yani "Bu mal, sizin ayakta durabilmenizin ve 

hayatınızı sürdürebilmenizin bizzat kendisidir" demektir.
1562

 

2- Allah Ġle Ġnsan Arasında ĠliĢkide Ġktisadî Ġmkanları Konu Edinen 

Veriler 

Bu veriler ıĢığında üretim alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına Allah 

ile insan arasındaki iliĢkilerde iktisadî kaynakları konu edinen bir takım mesajlar 

verdiğini müteâlâ ettik. Bu mesajlar: 

a) Kur'an'a göre insanların ellerindeki mallar, yaratması, inĢa etmesi, onlara 

yapı ve Ģeklini kazandırmasıyla Allah‟a aittir. O, malları insanlara vererek onları mal 

sahibi kıldı. Onlardan faydalanma yeteneğini O, onlara verdi. Onlar üzerine iĢlemler 

yapmada onlara O, yetki verdi. Ġnsanlar mallar üzerinde Allah‟ın vekilleridir. 

Onlardan faydalanırken O‟nun hakkını gözeterek faydalanmaları gerekir. Bir 

                                                      
1558

87/2 Bakara 126;Ġbn Kesir, a.g.e, c.  1, s. 426 
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et-Taberî, a.g.e, c. 6, s. 301 
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baĢkasının malını kullandıklarındaki gösterdikleri  dikkati Allah‟ın mallarında da 

göstermeleri gerekir. Bu mallar öncekilerden onlara intikal etti. Onlardan sonra da 

baĢkalarına intikal edecektir.
1563

 

b) Kur'an'a göre iktisadî imkanlar Allah katından kulları için O‟nun 

sınırlarını mal ve evlatta nasıl koruyacaklarına dair bir imtihandır. Allah, Ġnsanların 

samimiyetlerini mal ve evlat ile imtihan ederek doğrular, ortaya çıkarır.
1564

 Onları 

onlarla sınamak, imtihan yapmak için, hangilerinin onlarda Allah‟ın hakkını yerine 

getirerek amel edeceklerini, hangilerinin de o mal ve evlatlarda Allah‟ın yasakladığı 

Ģeyleri icra edeceklerini görmek için Allah onları insanlara verdi. Ġnsanlar, Allah‟ın 

dünyada imtihan ettiği mal ve evlatlarda emrettiği ve yasakladığı Ģeylerde itaat 

ederlerse ahirette onlara O‟nun büyük sevabı ulaĢır.
1565

 

c) Kur'an'a göre mal kiĢinin Allah‟a karĢı vazifelerini yerine getirmesine 

engel olmamalıdır. Malın iĢlevi kiĢiye Allah‟a kullukta yardımcı olmaktır. KiĢilerin 

malları üzerinde yaptığı iĢlemleri, onlara ait iĢleri düzenlerken ki gösterdikleri 

gayretleri, ticaret veya üretim yoluyla onda artıĢ meydana getirmek için harcadıkları 

çabaları, onlardan aldıkları haz ve zevkler onları Allah‟ı zikretmekten, O‟nun zikrini 

tercih etmekten alıkoymamalıdır.
1566

 

d) Kur‟an‟a göre,mal, kiĢiyi, ahireti elde etmekten alıkorsa, bir aldanıĢ, 

geçici bir faydalanmaktan baĢka bir Ģey değildir. Ama kiĢiyi, Allah'ın rızasını ve 

ahiret mutluluklarını elde etmeye götürürse, o zaman da ne güzel bir vesiledir
1567
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e) Kur‟an, insana, kiĢi haramdan sakınır helâlı tercih ederse ve helal üzerine 

kalmaya sabrederse o kimse darda ise "Allah Teâlâ onu ummadığı, beklemediği bir 

açıdan geniĢletir," vaadinde bulunur.
1568

 

f) Kur'an, malı sorumluluklar yüklerken muhatabının durumunu dikkate 

alır. Ġnsanların bir takım malı sorumlulukları imkânlarıyla doğru orantılıdır. Yani 

Allah Teâlâ zenginin harcamasıyla fakiri sorumlu tutmaz, kiĢileri imkânları 

nispetinde sorumlu tutar.
1569

 

g) Kur‟an, Allah‟ın helal kılmıĢ olduğu Ģeyleri züht amaçlı olarak kiĢilerin 

kendilerine yasaklamasını yanlıĢ bir davranıĢ olarak görmüĢ ve yasaklamıĢtır, 

onlardan faydalanmanın mubah olduğunu bildirmiĢtir.
1570

 

h) Allah Teâlâ kullarını bazen geniĢlikle bazen darlıkla imtihan edeceğini 

haber verdi. Kim sabrederse onu ödüllendirir. Kim de umudunu keser isyan ederse 

onu cezalandırır.
1571

 

i) Kur‟an Allah‟ın insanları, açlık,mallardan eksiltme,meyvelerden eksiltme 

gibi ekonomik problemlerle imtihan edeceğini bildirir.
1572

 

j) Allah yolunda kiĢinin malıyla cihat etmesi o kimseye üstünlük 

kazandıran bir vasıftır.
1573

 

k) Kur‟an insanların bir takım mal ve servet kazanma arzusuyla veya 

mevcut kazancımı kaybederim korkusuyla hakikati kabullenmekten kaçınmalarını 

veya yanlıĢın yanında yer almalarını doğru bulmaz. Ġnsanların bu Ģekilde kazanmıĢ 
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oldukları bu malların onları Allah‟ın azabından koruyamayacağını kesin bir Ģekilde 

bildirir.
1574

 

l) Kur'an, Allah'ın emir ve yasaklarının görünürde sebep olacağı bir takım 

ekonomik sıkıntıların inananları korkutmamasını öğütler ve Allah'ın onları kendi 

katından zenginleĢtireceğini bildirir.
1575

 

m) Malın temel iĢlevlerinden biri Allah‟ın rızasını kazanmak amacıyla daha 

kıymetli değerler için harcanmasıdır. Ġman ve cihat mallardan ve canlardan daha 

sevimlidir.
1576

 Bu yüksek değerler uğruna mal ve servet baĢta olmak üzere bir takım 

dünyevi Ģeylerden fedakârlık yapmaktan çekinen kimseler ise Allah tarafından 

uyarılmıĢtır.
1577

 

n) Kur‟an‟a göre, ekonomik sıkıntı, hastalık ve savaĢ zamanlarını imanlı 

kiĢiler bir imtihan olarak görür, bu dönemlerde Allah‟ın yasakladığı Ģeylerden 

kendilerini uzak tutarak Allah‟ın emrettiği Ģeyleri yerine getirmekte direnç 

gösterirler.
1578

 

o) Allah insanlardan onlara bahĢetmiĢ olduğu imkânları hatırlamalarını 

bunun için de Allah‟a Ģükretmelerini ister. O‟na isyandan kaçınmalarını ve O‟na 

karĢı vermiĢ oldukları sözlerinde durmalrını ister.
1579

 

p) Kur‟an, muhatabından, kendilerine isabet eden bütün nimetlerin Allah 

Teâlâ‟dan geldiği bilincini diri tutmalarnı ister.
1580

 

q) Kur‟an‟a göre insanların içinde bulunduğu mevcut durumun olumlu veya 

olumsuz olarak değiĢmesi insanlardaki değiĢime bağlıdır. Ġnsanlar Allah‟ın 
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emirlerine yönelip olumlu yönde değiĢtiğinde Allah‟ın onlara olan nimeti de olumlu 

olarak değiĢir. Ġnsanlar olumsuz olarak değiĢtiğinde Allah‟ın onlara karĢı olan nimeti 

de olumsuz olarak değiĢir.
1581

 

r) Kur‟an‟a göre dünya ve içinde bulunan ve insana sevdirilmiĢ olan 

altınlar, gümüĢler, servet, üretim vb. Ģeyler geçicidir. Kalıcı olan ise ahiret için 

yapılan yatırımlardır.Bunlar Allah‟ın rızasına vesile kılındığında, ahiret için yatırıma 

dönüĢtürüldüğünde kalıcı bir değer kazanır, ebedileĢir.
1582

 

s) Kur‟an bir takım hayvanların etinin yenilmesini yasaklamıĢtır ve helal 

olan hayvanlarının etinin yenilmesi için de bir takım kurallar getirmiĢtir.
1583

 

t) Kur'an inanan kimselerin Allah'ın emirlerini yerine getirdiklerinde ortaya 

çıkması muhtemel bir takım maddi sıkıntılar için Allah  katından geniĢlik vaadinde 

bulunur.
1584

 

3- Ġnsan Ve Ġktisadî Kaynaklar Arasındaki ĠliĢkiyi Konu Edinen Veriler. 

Bu veriler ıĢığında üretim alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına insan 

ve iktisadî kaynaklar arasındaki iliĢkiyi konu edinen bir takım mesajlar verdiğini 

müteâlâ ettik. Bu mesajları kendi arasında: 

1-Ġnsanın iktisadî imkanları elde etme yöntemini konu edinen mesajlar, 

2-Ġnsanın mala verdiği anlamı konu edinen mesajlar, olmak üzere iki grupta 

toplayabiliriz 

1-Ġnsanın iktisadî imkanları elde etme yöntemini konu edinen mesajlar: 
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1583

112/5 Maide1,3,95 
1584

 113/9 Tevbe 28; Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 206 
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a) Kur'an, hem dünya hem de âhiret faydalarının teminine vesile 

olmasından dolayı, mal hususunda insanları ihtiyatlı olmaya teĢvik etmiĢtir. Allah 

yolunda harcamayı emredip faizi yasakladıktan sonra, insan, onun vasıtasıyla Allah 

yolunda infâk edebilsin, faiz ve benzeri Allah'ın gazabına sebep olacak Ģeylerden 

kaçınabilsin ve Allah'a karĢı sorumluluğunu sürdürebilsin diye, helâl malın 

korunması ve yok olup zayi olmaktan muhafaza edilmesi hususunda, son derece 

dikkat çekici bir biçimde tavsiye ve emirler vermiĢtir. 
1585

 

b) EĢyada esas olanın, akıl bir sakınca görmediği, aksi bir delil de 

getirilmediği sürece mubah/sakıncasız olmasıdır.
1586

 

c) Üretimin meĢru yoldan yapılması yapılan harcamanın Allah tarafından 

övülmesi için gerekli Ģarttır.
1587

 

d) Kur‟an, ticaret yoluyla, rızık talep etmeyi meĢru kılmıĢ ve teĢvik 

etmiĢtir.
1588

 

e) Kur‟an‟da, ilk Müslümanların savaĢ zamanlarında bile ticaret için bulmuĢ 

oldukları imkân ve fırsatları değerlendirdiklerine dair iĢaretler vardır.
1589

 

f) Kur‟an“mukasebe”nin/kazanmanın mubah olduğuna delalet eder ve onda 

güzellik olduğunu haber verir.
1590

 

g) Kur'an deniz ürünlerinden faydalanmayı helal kılmıĢtır.
1591

 

h) Kur‟an‟a göre mal ve servet elde ederken baĢkalarının hakkına tecavüz 

etmek doğru olmadığı gibi kendi hakkına tecavüze rıza göstermek de doğru 

değildir.
1592
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 287/2 Bakara 282; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s, 103 
1586
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i) Müslümanlar arasında, çalınan veya zulümle elde edilen Ģeyin sadaka 

olarak verilmesinin sakıncalı olduğu konusunda görüĢ farklılığı yoktur.
1593

 

j) Kur‟an malı, emniyet altına almıĢtır. Bunun için hırsıza ceza 

getirmiĢtir.
1594

 

k) Kur‟an‟da batıl yolla malın elde edilmesi karĢılıklı rıza ile de olsa 

yasaklanmıĢtır. Yahudilerin cahilleri mallarını severek rıza ile veriyorlardı, Allah 

Teâlâ bunun yasak olduğuna vurgu yaptı
.1595 

l) Kur‟an‟da,batıl yollardan elde edilen malın, bu malı elde edenlerin iman 

etmelerine engel olduğuna iĢaret edilerek özellikle dine hizmet etmenin bir servet 

biriktirme kaynağı olarak görülmesinin zararına vurgu yapılır. Bunu yapan kiĢilere 

de Ģiddetli bir azabın olduğu bildirilir.
1596

 

m) Kur‟an‟a göre, öncelikli görevi dini değerleri ve doğruları korumak olan 

ilim adamlarının dünya menfaatleri karĢısında zaaf gösterip bu görevlerini yerine 

getirmemeleri, tam aksine bir takım sağladıkları menfaatler uğruna bir takım 

doğruları çarpıtmaları ve bu konudan ısrar etmeleri akılsızca yapılan hareketler 

olarak nitelendirilmiĢtir.
1597

 

n) Kur‟an batıl yolla mal toplamayı özelliklede din adamlarının bunu 

yapmasını Ģiddetle kınar ve bu kimseleri çok Ģiddetli bir azapla uyarır.
1598

 

o) Kur‟an kıtlık vb. durumlarda kiĢinin bir takım zorluklarla karĢılaĢması 

durumlarında yasaklanmıĢ olan yiyecek ve içeceklerin yenilmesine veya içilmesine 

müsaade eder. Yani insanın içinde bulunduğu Ģartları dikkate alarak bir maslahata 

                                                                                                                                                      
1592

 ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 20 
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1594

112/5 Maide 38 
1595

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 3, s. 129 
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113/9 Tevbe 34
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binaen koymuĢ olduğu yasağı insan canından tehlikeyi salmak gibi daha önemli bir 

maslahattan dolayı tehlike ortadan kalkıncaya kadar kaldırır.
1599

 

2- Ġnsanın mala verdiği anlamı konu edinen mesajlar: 

a) Kur‟an‟a göre mal ve servetin doğru anlamlandırılmaması kiĢi için dünya 

ve ahirette huzursuzluk nedenidir.
1600 

b) Kur‟an muhataplarından dini değerlerle dünyevi değerler kıyaslandığında 

dini değerleri öncelemesini ister.
1601

 

c) Kur‟an‟a göre mal, din, can, akıl vb. üst değerleri korumak için bir 

araçtır.
1602

 

d) Kur‟an‟a göre Allah, malı insanlığın geçimini ve hayatını sürdürebilmesi 

için sebep kılmıĢtır. Ġnsanlığın hayatını sürdürebilmesi ancak bu mal ile mümkün 

olabilir. Binaenaleyh mal, ayakta durabilmenin ve müstakil olarak yaĢayabilmenin 

sebebi olunca, Allah onu, mübalağa yoluyla, "müsebbeb" (netice)'in ismini "sebeb"e 

vererek “kıyamen” diye adlandırmıĢtır. Yani "Bu mal, sizin ayakta durabilmenizin ve 

hayatınızı sürdürebilmenizin bizzat kendisidir" demektir.
1603

 

e) Kur‟an‟a göre mal, insanlığın dünya geçiminin üzerine bina edildiği,onu 

doğru yönetip, geliĢtirip nemalandırması gerekirken, gerekmeyen yere rastgele yere 

malını harcayan kimselere bırakılmaması gereken bir değerdir.
1604

 

                                                      
1599
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1600
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f) Kur'an, muhataplarından dünya hayatını, kendisiyle ebedi hayatın 

kazanıldığı yegane fırsat olarak görmelerini ve alternatifi olmayan bu fırsatı iyi 

değerlendirmelerini ister.
1605

 

g) Kur‟an‟a göre mal doğru anlamlandırılıp Ġnançla birlikte Allah rızası 

doğrultusunda harcandığında kendisiyle cennetin satın alınacağı bir değere 

dönüĢerek değeri dünya sınırlarını aĢar.
1606

 

h) Kur‟an‟a göre, Ġnsanların bu dünyada amaçlarına ulaĢmakta aracı 

kıldıkları, geçimlerine vasıta yaptıkları, duygularını tatminde kendilerinden 

faydalandıkları Ģeyler,insanlık için bu dünyada süslü gösterilmiĢtir.
1607

 Allah katında 

ise dünyada kendisinden faydalanılan bu Ģeyler yok olucudur, geçicidir, ahiret ise 

daha hayırlı ve kalıcıdır.
1608

 

i) Kur'an'a göre her bir insanın imtihanı, geçimliğini kazandığı Ģeydendir. 

Bu geçimlikler, develer, atlar, altınlar, gümüĢler vb. dünyada kendisinden 

faydalanılan sonra da yok olup gidecek Ģeylerdir.
1609

 

j) Kur‟an‟da dünya, onu ahirete tercih edenler için, müĢterinin alıncaya 

kadar kendisiyle aldatıldığı sonra bozukluğu ve çürüklüğü ortaya çıkan mala 

benzetilmiĢtir. Onunla ahireti gözetenlere gelince ne güzel bir faydalanma 

aygıtıdır.
1610

 

k) Ġnsan, malı,tasadduk ederek,ondan kazandığı enerji ile ibadet 

ederek,onları verdiği için Allah‟a karĢı içtenlikle Ģükrederek, Allah‟ın emrettiği 
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 87/2 Bakara 254; et-Taberî, a.g.e, c. 5, s. 382 
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 113/9 Tevbe 111 
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durumlarda Allah rızası için onlardan uzak kalarak, hepsinin Allah‟ın biz insanların 

istifadesi için yaratıldığının Ģuurunda olup yerli yerinde kullanarak ebedi değere 

dönüĢtürür.
1611

 

l) Kur‟an'da, dünya mal ve menfaati manasında, "araz" kelimesi 

kullanılmıĢtır. Çünkü dünya malı ahiret saadeti ile karĢılaĢtırıldığında sebatlı ve 

devamlı değildir. Sanki arızî bir Ģey gibi önce ortaya çıkar, sonra da ortadan 

kaybolur. Ahiret saadeti ise kalıcıdır ve ebedidir. Dolayısıyla Kur‟an, insandan, 

hemen ortaya çıkan ve sonra kaybolup giden dünyevî saadetlere ulaĢtıran Ģeyleri 

değil, değiĢmekten ve zail olmaktan korunmuĢ, devamlı ve ebedî âhiret saadetlerine 

götüren Ģeyleri yapmasını istiyor
.1612

 

4- Ġnsanın Ġnsanla ĠliĢkisinde Ġktisadî Ġmkanları Konu Edinen Veriler 

Bu veriler ıĢığında üretim alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

insanın, insanla iliĢkisinde iktisadî imkanları konu edinen bir takım mesajlar 

verdiğini müteâlâ ettik. Bu mesajlar: 

a) Kur‟an‟a göre, kiĢinin sahip olduğu mal ve servet o kiĢi için cahil toplum 

katında bir üstünlük ölçütü iken Allah katında bir üstünlük kıstası değildir. Bunun 

böyle olduğuna Kur‟an iĢaret eder.
1613

 

b) Kur'an'a göre kiĢinin malının az veya çok olması o kimseye adalet 

önünde bir imtiyaz kazandırmaz.
1614

 

c) Malı yönetmekten aciz olanların mallarının sorumluluğunu alan 

kimselere Kur‟an, aciz kimselerin mevcut mallarını yani sermayelerini onlara rızık 
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 89/3Âl-i Ġmran 14; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 4, s. 136 
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kılmamalarını bilakis ticaret yoluyla, yatırım yaparak onların mevcut mallarını 

onların rızıklarının mekânı kılmalarını, malın aslından değil kârından onların 

rızıklarını temin etmelerini emretti.
1615

 

d) Kur‟an, bir takım dünya menfaatlerine ulaĢmak için, ben Müslümanım 

diyen kimseyi, imansızlıkla itham edip öldürmeyi yasaklar.
1616

 

e) Kur‟an muhataplarına yetkileri altında bulunan kiĢileri bir takım ahlaksız 

davranıĢlara zorlayarak maddi çıkar sağlamalarının doğru olmadığını bildirir ve 

yasaklar.
1617

 

f) Kur‟an, malın meĢru kılınmasında insanlık için sağlamıĢ olduğu fayda 

veya sebep olduğu zararı dikkate alır ve karĢılaĢtırır. Zararı faydasından büyük olanı 

yasaklar.
1618

 

g) Kur‟an, temelde insanın kendisine veya toplumsal yaĢama zararlı olan 

Ģeylerin istihdam, ticari canlılık, ihtiyaç sahiplerini gözetme vb. bir takım iktisadî 

faydalarını dikkate alarak meĢru görülmesine karĢıdır. Onları yasaklarken bu gibi 

faydaları dikkate almaz.
1619

 

5- Farklı Ġnanç Gruplarının Ġktisadî Ġmkanlarla ĠliĢkilerinde Öne 

Çıkan Birtakım Özelliklerine ĠliĢkin Veriler 

Bu veriler ıĢığında üretim alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına farklı 

inanç gruplarının Ġktisadî kaynaklarla iliĢkilerinde öne çıkan bir kısım özelliklerine 

yönelik bir takım mesajlar verdiğini müteâlâ ettik. Bu mesajlar: 
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 er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 152  
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Genel olarak kiĢinin imanı ile iktisadî imkanları anlamlandırması arasında 

iliĢki kuran mesajlar: 

Kur‟an‟a göre insanın inancı ile malı anlamlandırması arasında birebir 

bağlantı vardır. Tarih boyunca Ġnanç bakımından aynı karakteri taĢıyan insanlar mal 

karĢısında sınanmaları durumunda aynı davranıĢlar ortaya koymuĢlar, aynı tutumu 

sergilemiĢlerdir.
1620

 

Farklı inaç grupları ve bunların malı anlamdırmasına yönelik Kur'an'ın haber 

verdiği özellikler Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

1-Ġman edenler ve onların mal ile iliĢkilerinde gösterdiği özellikler: 

a) Kur'an'a göre, malları hakkında kendileri için gerekli olan bütün 

sorumlulukları yerine getiriyor olmaları inanan insanların özelliklerindendir. Bu 

sorumluluklar, zekât olur, yakınlık, mülkiyet veya baĢka bir sebeple aile fertleri, ehli 

ve diğer kimseler için yapmakla sorumlu oldukları harcamalar olur fark etmez.
1621

 

b) Kur‟an, yüksek değerler uğruna mal harcamayı imanın göstergelerinden 

kabul eder.
1622

 

c) Ġnanan kiĢi üretirken veya tüketirken yalnız bu dünyadaki alacağı hazzı 

dikkate almaz bu dünyadan faydalanmakla birlikte yapmıĢ olduğu bu iktisadî 

faaliyetlerle ölümden sonraki hayata hazırlık yapar.
1623

 

2-Ġnkar edenlerve onların mal ile iliĢkilerinde gösterdiği özellikler: 

Ġnkâr edenler yalnız dünyalık Ģeylere sahip olmakla övünürler ve bunu bir 

üstünlük göstergesi olarak kabul ederler. Gerçekte ise imkânları geniĢleten de 
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daraltan da Allah‟tır. Ġmkânlar, bir üstünlük göstergesi değil bir imtihan 

vesilesidir.
1624

 

3-Münafıklarve onların mal ile iliĢkilerinde gösterdiği özellikler: 

a) Kur'an, münafıkların, Müslümanların Hz. Peygamberin etrafındaki 

bağlılığını, bir takım maddi yaptırımlarla zayıflatacakları inancını taĢımalarını, 

onların gerçeği kavrayamadıklarının bir göstergesi olarak niteler.
1625

 

b) Münafık kimselerin Peygambere tabi olmalarının önemli nedenlerinden 

biri, mal ve rızık geniĢliği ummalarıdır. Allah Teâlâ korkuyla, açlıkla, mal, can ve 

ürünlerden eksiltmekle imtihan edince münafık olan ile gerçek tabi olan ortaya çıkar. 

Münafık bu duruma düĢünce dinini terk eder. Gerçek iman sahibinin sınanma 

anındaki ihlâsı, yani Allah Teâlâ‟ya dönüĢü, dünyaya yönelme anından daha 

fazladır.
1626

 

c) Kur‟an, münafıkların kıyamet günü mal ve evlatlarının kendilerine 

yardımcı olacağı iddialarının asılsız olduğunu ifade eder.
1627

 

d) Kur‟an, yetki ve hâkimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmayı, 

üretim kaynaklarının kökünü kurutmayı veya tahrip edip verimsiz hale getirmeyi ve 

insan neslini yok etmeye çalıĢmayı münafıkların vasıflarından olarak saymıĢ ve 

Allah‟ın bu vasıfları taĢıyan kimseleri sevmediğini bildirmiĢtir.
1628

 

e) Kur‟an‟a göre münafıklar her zaman dünya menfaatlerini esas alan bir 

tutum ve davranıĢ içinde bulunurlar.
1629
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f) Kur‟an‟a göre münafık kiĢinin mal algısı Allah katındaki gerçeğin 

aksinedir. Onlar, malın gerçek sahibi olarak Ģahısları görmekte Allah katında ise 

malın gerçek sahaibi Allah'tır.
1630

 

g) Kur'an, kalbinde nifak olanların peygambere sevgi beslemelerinin 

temelinde onun gelmesiyle ulaĢtıkları mal ve ganimet olduğunubildirir.
1631

 

2.2. Ölçü Alanı ve Ġlgili Veriler 

Ölçü Alanı  

Ölçü, sözlükte, ölçme fiili, ölçmede kullanılan alet, ölçme sonunda elde 

edilen Ģey, tespit edilmiĢ miktar, uygun miktar, kıstas ve vezin gibi anlamlara gelir. 

Bir Ģeyin en, boy, ağırlık, hacim, süre, sıcaklık cinsinden miktarını tespit etmek, 

ölçüsünü almak, bir olayı enine boyuna düĢünmek, iki veya daha fazla Ģeyi 

karlılaĢtırmak, mukayese etmek gibi anlamlar ölçme fiili ile ifade edilir.
1632

 

Tüketicinin korunması ve kaliteli mal üretimi gibi hususlara yönelik olarak 

çeĢitli mallar için getirilen standartlar da bir ölçüdür. 

Ölçmenin iktisadî alanla iliĢkisine gelince, ölçme fiili bu fiili yerine getirirken 

kullanılan ölçü, iktisadî alanın bütün süreçleriyle bir Ģekilde ilgilidir. Eski çağlardan 

beri insanların kullandıkları ölçü ve tartı ticari iĢlerin sağlıklı olarak yapılmasına 

yardım eder. Aynı zamanda piyasanın düzenini sağlar. Ölçü, ekonomik istikrar ve 

kamu düzenini de yakından ilgilendirir.
1633

 

KiĢi üretim yaparken neyi, ne kadar, üretecek? Üretim esnasında hangi 

hammaddeden ne kadar kullanacak, hangi kalitede üretim yapacak? DolaĢım ve 
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mübadele esnasında nereye, hangi maldan, ne kadar gidecek? Mübadele hangi mal 

ile ne oranda olacak? Tüketim esnasında ise kiĢi hangi maldan ne kadar tüketecek? 

Bu mal hangi kalitede olacak? Soruları bu iktisadî süreçlerde cevaplanması gereken 

sorulardandır. Bu sorulara cevap verirken piyasadaki firmalar veya kiĢiler genel 

kabul görmüĢ bir standarda yani ölçüye baĢvurmak zorundadır. 

Bizim bu çalıĢmamızda “ölçü alanı” ile kastettiğimiz Ģey: Bütün iktisadî 

süreçlerde kullanılan standartlar ve piyasadaki oyuncuların, firma veya Ģahısların, 

mal ve hizmetlerin bu standartlara uygun olup olmadığını ölçerken uyması gereken 

prensipler. Bu prensiplerin ihlali sonucu ortaya çıkacak aksaklıklardır. 

Ġlgili Verilerin Tasnifi Ve Bu Veriler IĢığında Ölçü Alanına BakıĢ 

Görüldüğü üzere önceki bölümde “Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin 

Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları” adlı bu çalıĢmamızda ölçü alanını hem 

kelime tahlilleri, hem Kur'an'ın ilgili muhtevası hem de müfessirlerin bu muhtevayı 

yorumları ile ele aldık. 

Üretim alanını önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak 

müteâla ettiğimizde bu alanın aĢağıdaki sıraladığımız Ģekilde üç kategoride 

toplanabileceğini gördük. Bu kategoriler Ģunlardır: 

1- Allah ile ölçünün var oluĢu arasındaki iliĢkiyi konu edinen veriler 

2- Ġnsan ile Allah arasındaki iliĢkide ölçüyü konu edinen veriler 

3- Ġnsan ile insan arasındaki iliĢkilerde ölçüyü konu edinen veriler 

Önceki bölümde, bu kategorilerle ilgili tespit ettiğimiz verileri 

değerlendirdiğimiz de Ģu sonuçlara ulaĢırız: 
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1- Allah ile ölçünün var oluĢu arasındaki iliĢkiyi konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında ölçü alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına Allah 

ile ölçünün var oluĢu arasındaki iliĢkiye yönelik olarak  Ģu tespitte bulunur: 

Allah kainatta her Ģey için bir ölçü koymuĢtur.
1634

 

2- Ġnsan ile Allah arasındaki iliĢkide ölçüyü konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında ölçü alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına Allah 

ile insan arasındaki iliĢkiye yönelik olarak bir takım mesajlar verdiğini tespit ettik. 

Bu mesajlar: 

a) Kur‟an, Ġnsanların aralarında yaptığı iĢlemlerde adaleti gerçekleĢtirmeleri 

için Allah‟ın onlara,adaletin zulümden, fazlalığın noksanlıktan kendisiyle ayırt 

edildiği bir Ģey olan mizanı indirdiğini bildirir.
1635

 

b) Kur‟an muhataplarına ölçüde haksızlık yapmamalarını, ölçü aletini doğru 

kullanmalarını, ölçüyü tam yapmalarını, ölçüyü eksik veya fazla yapmamalarını 

emreder.
1636

 

c) Kur‟an ölçü aletinde yani standartlarla oynamayı, onları eksiltip veya 

fazlalaĢtırmayı yasakladığı gibi bizzat ölçerken ölçü aletini yanlıĢ kullanmayı da 

yasaklar.
1637

 

                                                      
1634

99/65 Talak 3 
1635

94/57Hadid 25; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 211  
1636

 96/55 Rahman8,9 
1637

 96/55 Rahman8,9; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s.  81 
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3- Ġnsan ile insan arasındaki iliĢkilerde ölçüyü konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında ölçü alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına insan 

ile insan arasındaki iliĢkiye yönelik olarak bir takım mesajlar verdiğini tespit ettik. 

Bu mesajlar: 

a) Kur'an'a göre Ġnsanların aralarında yaptığı iĢlemlerde adaleti 

gerçekleĢtirmeleri, adaleti zulümden, fazlalığı noksanlıktan ayırt etmeleri ancak 

Allah'ın indirdiği ölçüye uymalarıyla gerçekleĢir.
1638

 

b) Kur‟an,  insanların kendisiyle baĢkalarına haksızlık etmekten ve 

baĢkalarının kendisine haksızlık etmesinden korunduğu ölçme aletinin  

insanlara verilmesinin büyük bir nimet olduğuna dikkat çeker.
1639

 

2.3. DolaĢım Alanı ve Ġlgili Veriler 

DolaĢım Alanı 

Üretilen malın, miktarını artırmaksızın zamanında, mekânında ve 

mülkiyetinde değiĢiklik yaparak faydasını artırma iĢlemleri de aslında üretimin bir 

parçasıdır.
1640

 Biz anlatımda kolaylık olsun diye, üretilen malın üreticiden nihai 

tüketiciye ulaĢması sürecini “dolaĢım alanı” olarak isimlendirdik. Bu durumda 

dolaĢım alanı malın üreticiden toptancıya, oradan da perakendeciye geçmesi gibi 

üretilen malın tüketiciye ulaĢması ile ilgili bütün faaliyetleri içermektedir. Bu sürece 

dâhil olan aktivitelere, bu aktiviteleri yerine getirirken piyasadaki aktörlerin yani 

firma veya kiĢilerin uyması gereken prensiplere yönelik âyetleri bu baĢlık altıda 

inceleyeceğiz. 

                                                      
1638

94/57Hadid 25; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 211 
1639

96/55 Rahman 7 
1640

 Dinler, Zeynel, a.g.e, s. 18 
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Ġlgili Verilerin Tasnifi Ve Bu Veriler IĢığında DolaĢım Alanına BakıĢ 

Görüldüğü üzere önceki bölümde “Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin 

Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları” adlı bu çalıĢmamızda dolaĢım alanını hem 

kelime tahlilleri, hem Kur'an'ın ilgili muhtevası hem de müfessirlerin bu muhtevayı 

yorumları ile ele aldık. 

DolaĢım alanını önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak 

müteâla ettiğimizde bu alanın aĢağıdaki sıraladığımız Ģekilde yedi kategoride 

toplanabileceğini gördük. Bu kategoriler Ģunlardır: 

1- Kur'an'ın indiği dönem ve toplumda iktisadî iliĢkilerin yoğun olarak 

yaĢandığına, iktisadî dilin geliĢtiğine ve bu dilin Kur'an tarafından baĢka dinî 

alanlarda kullanıldığına iĢaret eden veriler. 

2- Ticaretin meĢruluğuna ve meĢru bir ticaretin oluĢması için gerekli 

Ģartlara iĢaret eden veriler. 

3- Faizin yasaklığına ve faizden elde edilecek faydanın meĢru bir yoldan 

kazanılması için alternatifler sunan veriler. 

4- Ticaret baĢta olmak insanlar arasındaki iktisadî iliĢkilerin güven içinde 

yapılmasını konu edinen veriler. 

5- Ġnsanın Allah ile iliĢkilerinde iktisadî iliĢkileri konu edinen veriler. 

6- Ġnsanın insanla olan iktisaî  iliĢkilerinde izlediği yöntemle ilgili veriler. 

7- Bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım mali 

sorumlulukların yüklenildiğini bildiren veriler. 

ÇalıĢmamızda bu kategorilerle ilgili tespit ettiğimiz verilerin muhataplarına 

verdiği mesajlar: 
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1- Kur'an'ın indiği dönem ve toplumda iktisadî iliĢkilerin yoğun olarak 

yaĢandığına, iktisadî dilin geliĢmiĢliğine ve bu dilin Kur'an tarafından baĢka 

dinî alanlarda kullanıldığına iĢaret eden veriler: 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

itikadı ve ameli bir takım mesajlarını ticaret dilini kullanarak vermiĢ olduğunu 

görürüz.
1641

 

2- Ticaretin meĢruluğuna ve meĢru bir ticaretin oluĢması için gerekli 

Ģartlara iĢaret eden veriler: 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

ticaretin meĢruluğuna ve meĢru bir ticaretin oluĢması için gerekli Ģartların neler 

olduğuna yönelik olarak bir takım mesajlar verdiğini müĢahede ederiz. Bu mesajlar: 

a) Kur'an ticareti meĢru görürken faizi Ģiddetli bir dille yasaklar ve ikisini 

bir görüp "faiz de alıĢveriĢ gibidir." diyenleri Ģiddetli bir azapla uyarır.
1642

 

b) Kur‟an Vadeli satıĢa da müsaade etmiĢ ve bir kimse malını, bedelini 

muayyen bir süre sonunda almak üzere sattığında veya önce parayı verip sonra malı 

almak üzere yani “selem” akdi yaparak anlaĢtığında sorumlulara ölçü, tartı ve süre 

hususunda ihtiyatlı davranmayı öğreterek, "BelirlenmiĢ bir vakte kadar birbirinize 

borçlandığınız zaman, onu yazın" buyurmuĢtur.
1643

 

c) Kur‟an ticaretin geçerli bir ticaret olabilmesi için karĢılıklı rızanın 

gerçekleĢmesini Ģart koĢar.
1644

 

                                                      
1641

 87/2 Bakara 16,86,90,102,175\254;89/3 Âl-i Ġmran 177,199;92/4 Nisa 74;112/5 Maide 44;113/9  

Tevbe 111;Ferra, a.g.e, c. 1, s. 10; et-Taberî, a.g.e, c. 1, s. 317;102/24 Nur 37;109/61 Saf 10 
1642

 87/2 Bakara 274; ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 348  1. 348 
1643

 87/2 Bakara 282; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
1644

 92/4 Nisa 29; el-Cessas, a.g.e, c. 4, s, 135 
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d) Kur‟an‟a göre karĢılıklı rıza ile de olsa batıl bir Ģeye karĢılık mal almak 

yasaklanmıĢ, çirkin görülmüĢtür.
1645

 

3- Faizin yasaklığına delalet eden ve faizden elde edilecek faydanın 

meĢru bir yoldan kazanılması için alternatifler sunan veriler. 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

faizin yasaklığına ve faizden elde edilecek faydanın meĢru bir yoldan kazanılması 

için alternatif yöntemlere yönelik olarak bir takım mesajlar verdiğini müĢahede 

ederiz. Bu mesajlar: 

a) Kur'an ticareti meĢru görürken faizi Ģiddetli bir dille yasaklar ve ikisini 

bir görüp "faiz de alıĢveriĢ gibidir." diyenleri Ģiddetli bir azapla uyarır.
1646

 

b) Faizde elde edilmek Ġstenen bütün ekonomik faydalar "selem" akdinde de 

var ama senem akdi faizin ekonomik zararlarını içermemektedir.  Dolayısıyla Kur‟an 

selam akdine izin vermiĢtir. Bundan dolayı bazı âlimler söyle demiĢlerdir: Allah, 

haram bir yolla ulaĢılan her lezzet ve faydayı elde etmek için, mutlaka helâl ve meĢru 

olan baĢka bir yol koymuĢtur.
1647

 

c) Kur‟an,vadeli satıĢa da müsaade etmiĢ ve bir kimse malını, bedelini 

muayyen bir süre sonunda almak üzere sattığında veya önce parayı verip sonra malı 

almak üzere yani “selem” akdi yaparak anlaĢtığında sorumlulara ölçü, tartı ve süre 

hususunda ihtiyatlı davranmayı öğreterek, "BelirlenmiĢ bir vakte kadar birbirinize 

borçlandığınız zaman, onu yazın" buyurmuĢtur.
1648

 

                                                      
1645

 87/2 Bakara 41;87/2 Bakara 79; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 1, s.  481 
1646

 87/2 Bakara 274; ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 348 
1647

 87/2 Bakara 282; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
1648

 87/2 Bakara 282; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
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4- Ticaret baĢta olmak üzere insanlar arasındaki iktisadî iliĢkilerin 

güven içinde yapılmasını konu edinen veriler. 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

ticaret baĢta olmak insanlar arasındaki iktisadî iliĢkilerin güven içinde yapılmasını 

konu edinen bir takım mesajlar verdiğini müĢahede ederiz. Bu mesajlar: 

a) Kur'an, alıĢ veriĢte ve borç iliĢkilerinde tarafların ileride anlaĢmazlığına 

sebep olacak bütün belirsizliklerin kayıt altına alınmasını taraflara  emreder.
1649

 

Bununla Ģu üç fayda sağlanmıĢ olur: 

1- Ġktisadî iĢlemlerin güven içinde gerçekleĢmesi ve gelecekte oluĢması 

muhtemel anlaĢmazlıkların önüne geçilmesi, 

2- Ticaretin alt yapısının önceden oluĢturarak ticari anlaĢmaları kayıt altına 

alacak katiplerin hazır bulundurulması, 

3- Piyasada zayıf ve yetersiz olanlar için piyasanın önceden hazırlıklı 

olması, onların haklarının kayıt altına alınması ve bu kimselerin bir nevi koruma 

görmesidir. 

b)Bir kimse malını, bedelini muayyen bir süre sonunda almak üzere 

sattığında veya önce parayı verip sonra malı almak üzere yani “selem” akdi yaparak 

anlaĢtığında sorumlulara ölçü, tartı ve süre hususunda ihtiyatlı davranmayı öğreterek, 

"BelirlenmiĢ bir vakte kadar birbirinize borçlandığınız zaman, onu yazın" 

buyurmuĢtur.
1650

 

                                                      
1649

 87/2 Bakara2 82; et-Taberî, a.g.e, c. 6, s. 79 
1650

 87/2 Bakara 282; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 103 
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5- Ġnsanın Allah ile iliĢkilerinde iktisadî iliĢkileri konu edinen veriler. 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

Ġnsanın Allah ile iliĢkilerinde iktisadî iliĢkilerineyönelik olarak bir takım mesajlar 

verdiğini müĢahede ederiz. Bu mesajlar: 

a) Kur‟an‟ın insan modeli, Allah‟a teati ve kulluğu, O‟nun isteklerini, kendi 

isteklerinin önüne alır. Onun için Allah‟a karĢı kulluk her zaman asıldır, diğer ticaret 

vb. iĢlerle kıyaslandığında önceliği vardır.
1651

 

b) Kur‟an‟a göre dünyalık bir kısım mal ve servet elde etmek için ahiret 

hayatına zarar getirenler bu alıĢveriĢlerinde büyük zarar içindedirler ve Ģiddetli bir 

azaba uğrayacaklardır.
1652

 

c) Kur‟an zekâtını veren kimselerin Allah tarafından ödüllendirileceğini 

haber verir.
1653

 

d) Kur‟an muhatabından asıl hedefine Allah katındaki ücreti almasını ister. 

Bu ücretin onun için her Ģeyden daha kıymetli olduğunu bildirir.
1654

 

e) Kur‟an Allah için çekilen her türlü sıkıntının Allah tarafından 

ödüllendirileceğini inanan kimselere vaat eder.
1655

 

f)  Kur‟an, ihtiyaç sahibi olduğu halde onurlu davrananları över ve imkan 

sahibi kimselere sadaka vermede bu insanları tercih etmelerini öğütler.
1656

 

                                                      
1651

 102/24 Nur 37; 110/62 Cuma 9; el-Cessas, a.g.e, c. 5, s. 189;110/62 Cuma 11; et-Taberî, a.g.e, c. 

5, s. 343 
1652

 87/2 Bakara 86;113/9  Tevbe 9; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 1, s. 508 
1653

 87/2 Bakara 274 
1654

 88/8 Enfal 28;99/3 Âl-i Ġmran 57,136,171,172,179185,199;90/33 Ahzap 29,31,35;92/2 Nisa 

40,67,74,95,100,114,146,152,162,173;94/57 Hadid 7,11,18,19,27;95/47 Muhammed 36;99/65 Talak 

5;106/49 Hucurat 3;108/64 Teğabun 15;111/48 Fetih 10,16,29;112/5 Maide 9;113/9 Tevbe 22 
1655

113/9 Tevbe 120 
1656

 87/ Bakara 273 
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6- Ġnsanın insanla olan iktisaî  iliĢkilerinde izlediği yöntemle ilgili 

veriler. 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

Ġnsanın insanla olan iktisadî iliĢkilerinde takip ettiği yöntemeyönelik olarak bir takım 

mesajlar verdiğini müĢahede ederiz. Bu mesajlar: 

a) Kur‟an‟a göre hakikati değiĢtirme, iftira etme, tahrif etme, gizleme vb. 

yolla elde edilen mal ve diğer bütün menfaatler meĢru değildirler, bu böyle bir 

davranıĢta bulunanlar da kınanmıĢtırlar.
1657

 

b) Yalan yere yemin ederek veya her hangi bir gerçeğe uygun olmayarak 

sunulan belgelerle elde edilen mal veya menfaat sağlamak Kur‟an‟a göre meĢru 

olmadığı gibi bilerek bunu yapanlar da Ģiddetle kınanmıĢtır.
1658

 

c) Kur‟an, ihtiyaç sahibi olduğu halde onurlu davrananları över ve imkan 

sahibi kimselere sadaka vermede bu insanları tercih etmelerini öğütler.
1659

 

7- Bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım mali 

sorumlulukların yüklenildiğini bildiren veriler. 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın bir takım sosyal 

statü ve iliĢki gereği kiĢilere malı sorumluluk yüklenildiğini ifade eden verilerinin 

içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur‟an erkeğe evlendiği kadına mihrini vermesini emretmiĢ
1660

 ve mihri 

de farklı isimlerle isimlendirmiĢtir. Bu isimlerden birisi de ücret anlamına gelen 

“uçur”dur.
1661
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 87/2 Bakara 41,174;89/3 Âl-i Ġmran187;92/4 Nisa 44; ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 160;               

et-Taberî, a.g.e, c. 3, s. 329; Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 93; Kurtubi, a.g.e, c. 4, s. 304 
1658
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 92/2 Nisa 24,25;112/5 Maide 5; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 40; Kurtubi, a.g.e, c. 5, s. 338 
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b) Kur‟an‟a göre anne ve baba ayrıldığında çocuğun emzirme ücreti babaya 

aittir.
1662

 

2.4. BölüĢüm Alanı ve Ġlgili Veriler 

BölüĢüm Alanı 

 Ġktisat Bilimine göre bölüĢüm: “Üretime katılan sermaye, emek, tabi 

kaynaklar ve müteĢebbis adı verilen temel üretim faktörlerinin, üretime katılmaları 

sonucu üretilen Ģey üzerindeki rollerinin veya katılmalarının önemine göre o Ģeyden 

hisse almalarıdır.”
1663

 BölüĢüm ikiye ayrılır. Fonksiyonel bölüĢüm ve kiĢisel 

bölüĢüm. 

Fonksiyonel bölüĢüm, üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların ne 

adar olduğunu ifade eder. ġöyle ki, belirli bir malın üretimine katılan iĢgücünün 

üretimden aldığı paya “ücret”,sermayenin payına “faiz”, tabi kaynakların payına 

“rant” ve giriĢimcinin payına “kar” denir. Bu durumda fonksiyonel bölüĢüm, bir 

toplumda belirli mir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin ne kadarının “ücret” olarak 

emek sahiplerine, ne kadarının “faiz” olarak sermaye sahiplerine, ne kadarının “rant” 

olarak toprak sahiplerinle, ne kadarının “kar “ olarak giriĢimcilere gideceğini ifade 

eder. 

KiĢisel bölüĢüm, bir ülkede belirli bir dönemde oluĢturulan hâsılanın 

toplumdaki kiĢiler arasında nasıl dağıldığını ifade eder. Toplumdaki kiĢilerin aynı 

zamanda üretim faktörlerinin sahipleri olmaları nedeniyle ücret, rant, faiz ve kar 

                                                                                                                                                      
1661

 90/33 Ahzap 50;91/60 Mümtehine 10 
1662

 99/65 Talak 6 
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 Turanlı, Doc. Dr, Rona ve ĠĢgüden, Tamer, a.g.e, s. 42 
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gelirlerinin topluma nasıl dağıldığını gösteren kiĢisel bölüĢüm, sosyal adaletin 

sağlanması yönü ile önem arz etmektedir.
1664

 

Üretilen mal ve hizmetlerin diğer bir ifade ile toplumdaki toplam üretim ve 

servetin toplumu oluĢturan bireyler arasında nasıl bölüĢüldüğüne dair konuları içeren 

âyetleri bu bölümde inceleyeceğiz. 

Ġlgili Verilerin Tasnifi Ve Bu Veriler IĢığında BölüĢüm Alanına BakıĢ 

Görüldüğü üzere önceki bölümde “Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin 

Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları” adlı bu çalıĢmamızda bölüĢüm alanını hem 

kelime tahlilleri, hem Kur'an'ın ilgili muhtevası hem de müfessirlerin bu muhtevayı 

yorumları ile ele aldık. 

BölüĢüm alanını önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak 

müteâla ettiğimizde bu alanın aĢağıdaki sıraladığımız Ģekilde altı kategoride 

toplanabileceğini gördük. Bu kategoriler Ģunlardır: 

1- Önceki toplumlarda dinî malî bir takım yükümlülükleri ve yasakları konu 

edinen veriler 

2- Gelir transferi Ģeklinde gerçekleĢen dinî malî yükümlülükleri, dinî malî 

cezai yaptırımları, bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım mali 

sorumlulukların yüklenilmesini konu edinen veriler 

3- Faizi yasaklayan ve onunla muamele eden kimselerin dünyada ve ahrette 

karĢılaĢacağı sonucu konu edinen veriler 

4- Toplumdaki zayıf ve yetersiz olan kimselerin iktisadî imkanlarını 

korumayı ve geliĢtirmeyi hedefleyen veriler 
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5- Ölümden sonra gerçekleĢecek iktisadî imkan paylaĢımına yönelik 

bilgileri konu edinen veriler 

6- SavaĢ gelirlerini ve zimmilerden alınan vergiyi konu edinen veriler 

Önceki bölümde, bu kategorilerle ilgili tespit ettiğimiz verileri 

değerlendirdiğimiz de Ģu sonuçlara ulaĢırız: 

1- Önceki toplumlarda dinî malî bir takım yükümlülükleri ve yasakları 

konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda önceki toplumlarda bulunan 

dinî malî bir takım yükümlülükler ve yasaklara yönelik olarak Ģu sonuçlara varırız: 

a) Kur'an, önceki topluluklara da anne ve baba baĢta olmak üzere 

akrabalara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmenin ve ayrıca zekatı 

vermelerinin Allah tarafından emir olunduğunu bildirir.
1665

 

b) Kur'an, önceki ümmetlerin de faiz ve mallarını batıl yolla yemekten men 

edildiklerini haber verir. 
1666

 

2- Gelir transferi Ģeklinde gerçekleĢen dinî malî yükümlülükleri, dinî 

malî cezai yaptırımları, bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım 

mali sorumlulukların yüklenilmesini konu edinen veriler 

Bu verileri incelediğimizde gelir transferi Ģeklinde gerçekleĢen paylaĢımlarla 

ilgili verilerin temelde aĢağıda verildiği Ģekilde üç kısma ayrıldığını müĢahede 

ederiz: 

A. Dinî malî yükümlülükler Ģeklinde gerçekleĢen gelir transferleri ile ilgili 

veriler, 
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B. Dinî malî cezaî yaptırımlarla ilgili veriler. 

C. Bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım mali 

sorumlulukların yüklenildiğini bildiren veriler. 

A. Dinî malî yükümlülükler Ģeklinde gerçekleĢen gelir transferleri ile 

ilgili veriler: 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

dinî malî yükümlülükler Ģeklinde gerçekleĢen gelir transferleri ile ilgili olarak 

ulaĢtırmak istedikleri Ģu sonuçları müteâlâ ederiz: 

a)  Kur'an, zekat emrini ifade etmek için, veren kiĢinin ödediği Ģeyde gözü 

kalmadan kolayca ödemesi anlamını taĢıdığı için “Îtâün” (ا٠زبء), fiilini kullanmıĢtır. 

Mutlak olarak verme anlamına gelen “e‟tâ”)ٝاعط( fiilini  kullanmamıĢtır.
1667

 Ġnanan 

kiĢi zekatını gönül hoĢnutluğu ile isteyerek vermelidir.
1668

 

b) Kendisi için ne kadar kıymetli olursa olsun
1669

 servetini akrabasına, 

yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten 

kurtarmaya harcaması; ayrıca zekatını vermesi
1670

  Kur'an'ın tasvir ettiği erdemli 

insanın özellikleri arasındadır.
1671

 

c) Kur'an'ın model insanı, mala karĢı sevgisine rağmen Allah rızası için 

ihtiyaç sahiplerini faydalandırır.
1672
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d) Kur'an, ġeytan'ın kiĢiyi fakirlik korkusuyla korkutup cimriliği 

emrettiğini; Allah'ın bağıĢlamayı ve lütfünden rızık fazlalığını
1673

 vaat ettiğini 

bildirir.
1674

 

e) Kur'an'a göre ihtiyaç sahibi olmak sadaka elde etmenin en önemli 

nedenlerindendir.
1675

 

f) Kur'an'a göre ihtiyaç sahibi kimselerin kendilerini Allah yoluna 

vakfetmiĢ olmaları, ticaret için gezip dolaĢamaz olmaları, fakirliklerini dıĢ 

görünüĢlerine yansıtmama konusunda özen göstermeleri ve istemekte ısrarlı 

olmamaları gibi özellikleri onlara sadaka vermede tercih sebeplerindendir.
1676

 

g) Kur'an akrabaya, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine verme özelliğini zekat 

verme özelliğiyle atıfharfiyle ayırmıĢtır. bu durumu dikkate alan müfessirlerden 

bazıları Ģu sonuca varmıĢlardır:  

Kazanmaktan aciz oldukları durumlarda yakın akrabalara infak etme ve 

açlıktan ölme durumuna gelmiĢ kimseleri doyurma gibi durumlar sabit olan 

farzlardandır, zekât bunları nesh etmemiĢtir.
1677

 

h) Kur'an, akrabaları  mallardan vermede ilk sıraya aldı,
1678

 müfessirlere 

göre bunun hikmetlerinden bazıları Ģunlardır: 

1- Yakın akrabaya verilen sadaka iki sadakadır. Bunlardan birisi akrabaya 

ulaĢmadır, diğeri ise sadakadır.
1679
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2- Ġnsanın, bütün fakirlerin ihtiyaçlarını karĢılaması mümkün değildir. 

Bundan dolayı mutlaka fakirlerin bazısının bazısına tercih edilmesi gerekir. Tercih 

için mutlaka tercih ettirici bir sebebin olması gerekir.
1680

 Akrabalık, malı ona verme 

hususundaki  tercih sebeplerinin en kuvvetlisidir. Miras, vasiyet vb. birçok mali 

muamelelerde dikkate alınmıĢtır. 

3-  KiĢinin kendisine yakın olan kimselerin ne derece ihtiyaç içinde 

olduklarını bilmesi daha önce gelir. 

4-  Muhtaç akrabalar da bir yoksuldur.  Bunların, fazladan bir sıfatları, 

akraba oluĢları vardır.dolayısıyla bunların ihtiyaçlarının Ģiddeti, kiĢiyi kederlen-

direrek onun kalbini hüzünlendirir. KiĢinin kendi nefsinden zararı def etmesi, 

baĢkasının zararını def etmeden daha önce gelen bir husustur. 

5-  Verenler, özellikle yakınlarına vermekle mükelleftirler. Bunun bir 

benzeri de Allah‟ın, "Sizden zenginlik ve bol mal sahibi olanlar, akrabalara vermek 

konusunda yemin etmesinler"
1681

 ayetidir. 
1682

 

i) Kur'an, bütün malı yardımlarda akrabalardan sonra sırasıyla yetimleri, 

yoksulları, yolda kalmıĢı, isteyenler/dilenenler ile köleleri zikretmiĢtir.
1683

 

Müfessirlere göre bunun hikmetlerinden bazıları Ģunlardır: 

Yetim küçük olduğu için faydasına olan Ģeyden yararlanamaz. Yetim oluĢu 

nedeniyle onu faydalandıracak birisi olmadığından dolayı kendisini yararlandıracak 

birisine ihtiyaç duyar. Miskinlerin (yoksulların) derecesi, yetimlerden sonra 

gelmiĢtir, çünkü bazen miskinlerden hizmet etmeleri suretiyle istifade olunur. Bu 
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er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 22  
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sebeple onlarla iliĢki içinde olma temayülü, yetimlerle iliĢkili olma temayülünden 

daha fazladır. Bir de miskin yani yoksul kendi iĢi ve maiĢeti (geçimi) ile meĢgul 

olması mümkündür. Yetim ise böyle değildir. ĠĢte bundan dolayı Allah Teâlâ, 

miskinden önce yetimi saymıĢtır.
1684

 Bundan sonra da ibn-i sebili (yolda kalmıĢı) 

zikretmiĢtir. Çünkü çoluk çocuğuna karĢı arzusu artınca, onun ihtiyacı da artmıĢ olur. 

Bunun peĢine de, Allah, isteyenler ile köleleri zikretmiĢtir. Çünkü bu ikisinin ihti-

yacı, önce zikredilenlerin ihtiyacından daha azdır.
1685

 

j) Kur'an'a göre kiĢinin ihtiyaç sahiplerine karĢı insan onuruna yakıĢır 

saygılı bir üslup takınması, eziyetin ve baĢa kakmanın takip ettiği bir sadakadan daha 

hayırlıdır.
1686

 

k) Kur'an insanların ihtiyaç sahiplerine yardım yapma amacıyla gizlice bir 

araya gelmelerini teĢvik etmiĢtir.
1687

 

l) Kur'an, kiĢinin Allah rızası için usulüne uygun olarak yapmıĢ olduğu 

gerek farz gerekse nafile olan harcamaları,
1688

 Allah'ın karĢılığını kat kat geri 

ödeyeceği Allah'a verilmiĢ güzel bir borca benzetir.
1689

 

m) Kur‟an, muhataplarına helâlından kazanmıĢ oldukları malların 

kalitelisinden sadaka vermelerini emreder. Çürüğünden, gözden düĢmüĢ olanından 

değil.
1690

 

n) Kur'an, Ġmkân sahiplerinin, zamanın sıkıntısına uğramıĢ kimselere buğz 

edip onlara yardım etmemek üzere yemin etmesini yasaklar.
1691
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o) Kur'an zakat verilecek yerleri 8 grupla sınırlar, bu gruplar: 

1- fakirler (ihtiyaç sahibi olup durumunu belli etmeyen yoksullar),
1692

 

2- Miskinler (ihtiyaç sahibi olduklarını açığa vuran yoksullar)
1693

 

3- Zekat toplamakla görevlendirilmiĢ görevliler, 

4- Kalpleri Ġslam'a ısındırılmak istenen kimseler, 

5- Hürriyetine kavuĢmak için sahibiyle anlaĢma yapmıĢ köleler, 

6- Borçlular, 

7- Allah yolunda cihad, ilim vb. Ģeylerle meĢgul olanlar, 

8- Yolda kalmıĢlardır.
1694

 

B. Dinî malî cezaî yaptırımlarla ilgili veriler 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın muhataplarına 

dinî malî cezaî yaptırımlar Ģeklinde gerçekleĢen gelir transferleri ile ilgili olarak 

ulaĢtırmak istedikleri Ģu sonuçları müteâlâ ederiz: 

a) Kur'an, inmiĢ olduğu toplumdaki öldürülen kiĢilerin velilerine, öldürülen 

kiĢinin toplumdaki yerine göre değiĢen diyet ödemesine
1695

 eĢitlik getirmiĢ öldürülen 

kim olursa olsun velisine ödenecek diyeti eĢit kılmıĢtır.
1696

 

b) Kur'an haç ve Umre esnasında kiĢinin yapmak zorunda olduğu bazı kural 

ihlallerine ceza öngörür.
1697

 

Bu cezalar  yani fidye )فِْذ٠َخ(, Ģu üç Ģeyden birisidir: 

1- Altı miskini doyurma, 
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2- Oruç tutma, 

3- Kurban kesmedir.
1698

 

Oruç olursa 10 gün, 6 miskini doyurmak her bir miskine ½ sa‟ buğday 

vermek, Kurban olursa bir keçi veya koyun kurban etmek Ģeklinde olur.
1699

 

c) Kur'an orucu tutamayan kimseye bu orucuna kefaret olarak her bir orucu 

için fakirlere bir fidye vermesini emreder.
1700

 

d) Kur'an bir kimseyi hataen öldüren kimseye o kimsenin akrabalarına diyet 

ödemesini ve  bir inanmıĢ köle azat etmesini emreder. Ölenin yakınları bu diyetten 

vazgeçebilir. 
1701

 

e) Kur'an, eĢini cahiliye usullerinden bir boĢama usulü olan "zihar" yoluyla 

boĢayan kiĢinin eĢine dönmesi için sırasıyla Ģu üç Ģeyden birisini yapmasını emreder, 

bunlar: 

1- Bir kiĢiyi hürriyetine kavuĢturmak, 

2- PeĢ peĢe iki ay oruç tutmak, 

3- AkĢamlı sabahlı 60 fakiri doyurmaktır.
1702

 

f) Kur'an, yeminlerini bozma karĢılığında kefaret olarak Ģu dört Ģeyden 

birisini yapmasını emreder, bunlar: 

1- On fakiri akĢamlı sabahlı doyurmak, 

2- On fakiri giydirmek, 

3- Bir kiĢiyi özgürlüğüne kavuĢturmak, bunlara gücü yetmiyorsa 

4- Üç gün oruç tutmaktır.
1703
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g) Kur'an, ihramlı iken av hayvanı öldüren kimseye Ģu cezalardan birini 

yerine getirmesini emreder, bu cezalar: 

1- Av hayvanına denk bir hayvanı kurban etmek, 

2- Yoksulları doyurmak, 

3- Denk bir oruç tutmaktır.
1704

 

C. Bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım mali 

sorumlulukların yüklenildiğini bildiren veriler. 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın bir takım sosyal 

statü ve iliĢki gereği kiĢilere bir kısım malı sorumluluk yüklenildiğini bildiren 

verilerin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an'a göre erkek kadına mehir vermek zorunda ve onun nafakasını 

üstlenmek durumundadır.
1705

 

b) Kur'an, kadına kocasından bir miktar mal ödeyerek karĢılıklı riza ile 

ayrılma hakkı verir.
1706

 

c) Kur'an'a göre Müslümanlıktan dönüp müĢriklere giden kadınların 

mehirlerini onlardan müslümanların isteme hakkı vardır. Onların da Müslüman olup 

müslümanlara sığınan kadının mehirlerini isteme hakları vardır.
1707

 Kadın 

müslümanlardan kaçıp müĢriklere sığınırsa aralarında bir anlaĢma yoksa 
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müslümanlar kadının kocasına hazineden mehrini öderler.
1708

 Uygulamada muhatap 

elinde devlet hazinesini bulunduran yöneticilerdir.
1709

 

d) Kur'an'ın indiği toplumda kiĢiler mehirsiz evleniyorlar ve Ģöyle 

diyorlardı: “Sen bana mirasçı ol ben de sana mirasçı olayım”. Allah, kadınlara 

belirlenmiĢ mehirlerini hiçbir karĢılık beklemeden verin
1710

 ayetini indirdi.
1711

 

Kadınların mehir olarak almıĢ olduğu malların kadının rızası olmadan elinden 

alınmasını Kur'an yasaklamıĢtır.
1712

 

3- Faizi yasaklayan ve onunla muamele eden kimselerin dünyada ve 

ahrette karĢılaĢacağı sonucu konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında dolaĢım alanına baktığımızda Kur'an'ın faizi yasaklayan ve 

onunla muamele eden kimselerin dünyada ve ahrette karĢılaĢacağı sonucu konu 

edinen verilerin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an muhataplarına Ģayet iman etmiĢ kimselerden iseler faizi tamamen 

terk etmelerini emreder.
1713

 Faize devam etmelerini Allah ve elçisine savaĢ açmıĢlık 

olarak değerlendirir.
1714

 Faizle meĢgul olmaya devam eden kimsenin Allah katındaki 

sevimsizliğini Ģu Ģekilde ifade eder: "Allah, inatçı nankörleri ve günahta ısrarlı 

olanları sevmez."
1715
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b) Allah, Kur'an'da faiz ile alıĢveriĢ yapan kiĢi hakkında, son derece Ģiddetli 

bir tehdit ve azap uyarısı getirince,
1716

 bunun peĢinden de zekatını hakkıyla veren 

kimse için ilahi vaadini ve müjdesini getirmiĢtir.
1717

 

c) Kur'an, Allah'ın  yavaĢ yavaĢ faizi azalttığını, eksilttiğini, sadakayı 

artırdığını haber verir.
1718

  

d) Kur'an muhataplarına faizi terk etmeleri durumunda ana paralarının 

kendilerinin olduğunu, faiz alarak zulmetmemelerini anaparadan da eksilterek zulme 

uğramamalarını bildirir.
1719

 

e) Kur'an muhataplarına borçlunun durumunu gözetmelerini Ģayet zorda ise 

geniĢleyinceye kadar süre vermelerini emreder. Zor durumda olan borçludan 

alacaklının alacağını almayarak o kimseye tasadduk etmesini ise borcunu tahsil 

etmesi durumundan daha hayırlı görür. Bütün bu emirlere ve tavsiyeleri uyma 

durumunu da iman ile iliĢkilendirir.
1720

 

f) Kur'an önceki ümmetlerin de faiz ve mallarını batıl yolla yemekten men 

edildiklerini haber verir. 
1721

 

4- Toplumdaki zayıf ve yetersiz olan kimselerin iktisadî imkanlarını 

korumayı ve geliĢtirmeyi hedefleyen veriler 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın toplumdaki zayıf 

ve yetersiz olan kimselerin iktisadî imkanlarını korumayı ve geliĢtirmeyihedefleyen 

verilerinin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

                                                      
1716

87/2 Bakara 275, 276 
1717

87/2 Bakara 277; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 84 
1718

87/2 Bakara 276; Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 148 
1719

87/2 Bakara 279 
1720

 87/2 Bakara 280; et-Taberî, a.g.e, c. 6, s. 34 
1721

 92/4 Nisa 161; Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 648 



476 

 

a) Kur'an, yetimin malının velisinin veya vasisinin malına katılmasına, alıp 

satarak onda bir takım iĢlemlerde bulunmasına Ģayet yetimin lehine ise cevaz verir. 

Mudarebe yoluyla çalıĢtırması için baĢkalarına vermesine veya kendisinin 

çalıĢtırmasına izin verir.
1722

 Harcamaları malını tüketmesin diye, onun ticaret yoluyla 

katlandırmak ve artırmak suretiyle ıslaha götüren her Ģeyi teĢvik eder.
1723

 Yetimin 

malından faydalanmak suretiyle yetimin iĢini düzeltmeyen bozguncu kimseyi 

Allah'ın azabıyla uyarır.
1724

 

b) Kur'an, yetim kadınlar hakkında gerek mehirlerini hakkıyla vermekten 

gerekse onların mallarını haksızca harcamaktan korkan kimselere diğer kadınlarla 

evlenmeyi tavsiye etmiĢtir.
1725

 

c) Kur'an, yetimin malını muhafaza etmeyi, malı yönetecek duruma 

geldiklerinde onların mallarını eksiksiz teslim etmeyi emretmiĢ, onların malları ile 

kiĢilerin kendi mallarını kötü niyetle karıĢtırıp onların iyilerini alıp kendilerinin 

kalitesiz mallarını onlara vererek onların mallarından faydalanmayı büyük 

günahlardan saymıĢtır.
1726

 

d) Malı yönetmekten aciz olan yetimlerin mallarının sorumluluğunu alan 

kimselere Kur‟an, mevcut mallarını yani sermayelerini onlara rızık kılmamalarını 

bilakis ticaret yoluyla, yatırım yaparak onların mevcut mallarını onların rızıklarının 

mekânı kılmaları, malın aslından değil kârından onların rızıklarını temin etmelerini 

emretti.
1727

 

                                                      
1722

el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 13 
1723

 87/2 Bakara 220 

1724er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 6, s. 6. 45 

1725 92/4 Nisa 3; et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 535; Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, 

c. 2, s. 149 

1726 92/4 Nisa 2; et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 525 

1727 92/4 Nisa 6;er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 152 
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e) Kur'an yetimin malından sorumlu kimselere, yetimleri, buluğa erinceye 

kadar, akli yetenekleri, mallarını sevk ve idareleri hususunda denemelerini, Ģayet 

onların akli yetenekleri ve mallarını sevk ve idare edecekleri hususunda rüĢtlerine 

erdiklerini görürlerse mallarını kendilerine vermelerini, yanlarında tutmamalarını 

emretmiĢtir.
1728

 

f) Kur'an, yetimin malını yönetmekle sorumlu olan kimselere, yetimlerin 

içinde bulundukları mal yönetiminden aciz durumlarından faydalanarak onların 

mallarını israf ederek harcamalarını yasaklamıĢtır.
1729

 

g) Kur'an, kadınları ve çocukları dıĢlayan, yalnızca savaĢa katılabilecek, 

ganimet elde edebilecek akrabalara miras hakkı tanıyan miras sistemini
1730

 

değiĢtirmiĢ az veya çok kadın, erkek, çocuk yaĢlı bütün akrabaları mirasa dahil 

etmiĢtir.
1731

 

h) Kur'an, mirasın taksimi sırasında ölenin akrabalarından mirasçı 

olmayanlarından, yetimlerden ve yoksullardan orada bulunanlar olursa onlara 

mirastan verilmesini, Ģayet verilemeyecek durumda ise o kimselerden özür 

dilenmesini emreder.
1732

 

i) Kur'an yetim malında haksız tasarrufta bulunarak yetimlerin mallarına 

zarar veren kimseleri Ģiddetli bir azapla uyarmıĢtır.
1733

 

                                                      
1728 92/4 Nisa 6; et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 575-584. sayfa 
1729

92/4 Nisa 6 
1730

et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 31 
1731

 92/4 Nisa 7 
1732

el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 268 
1733

92/4 Nisa 10;er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 9, s. 163 
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5- Ölümden sonra gerçekleĢecek iktisadî imkan paylaĢımına yönelik 

bilgileri konu edinen veriler 

Bu verileri incelediğimizde miras ile ilgili veriler ve vasiyet ile ilgili veriler 

olmak üzere kendi arasında ikiye ayrıldığını görürüz.  

1- Miras ile ilgili veriler: 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın miras ile 

ilgiliverilerinin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an, kadınları ve çocukları dıĢlayan, yalnızca savaĢa katılabilecek, 

ganimet elde edebilecek akrabalara miras hakkı tanıyan miras sistemini
1734

 

değiĢtirmiĢ az veya çok kadın, erkek, çocuk yaĢlı bütün akrabaları mirasa dahil 

etmiĢtir.
1735

 

b) Kur'an, mirasın taksimi sırasında ölenin akrabalarından mirasçı 

olmayanlarından, yetimlerden ve yoksullardan orada bulunanlar olursa onlara 

mirastan verilmesini, Ģayet verilemeyecek durumda ise o kimselerden özür 

dilenmesini emreder.
1736

 

c) Kur'an mirasçılara zarar vermeden vasiyette bulunmayı emreder.
1737

 

Bunun ölçüsü de müfessirlere göre ölen kimsenin malın 1/3' nü vasiyetin 

geçmemesidir.
1738

 

d) Kur'an, miras paylaĢımında, indiği toplumda uygulanmakta olan evlatlık 

ve anlaĢma yoluyla mirasçı olma illetlerini kaldırdı.
1739

 Ġllet olarak akrabalığı
1740

 ve 

                                                      
1734

et-Taberî, a.g.e, c. 7, s. 31  
1735

92/4 Nisa 7 
1736

el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 268 
1737

92/4 Nisa 11,12; Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 217 
1738

ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 517 
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nikahı
1741

 aldı. EĢlerin her ikisine de yani karı ve kocaya,
1742

 akrabalardan hem 

kadına hem de erkeğe mirastan pay verdi.
1743

 

e) Kur‟an‟a göre, Akrabaların dünya ve ahrette hangisinin kiĢiye daha 

faydalı olacağını kiĢi bilemez. Bunu, en iyi Ģekilde Allah Teâlâ bilir ve açıkladığı 

üzere mirası taksim etti. O bütün faydaları kuĢatmıĢtır, onları bilendir. Evlatlar da 

babalar da fayda da kiĢiye yakındır. Fakat onların hangisinin daha fazla faydasının 

dokunacağını kiĢi bilemez. O, bütün faydalanmaları bildiği için taksimi bu Ģekilde 

yaptı.
1744

 

Allah Teâlâ bu iĢi ilmiyle üzerine aldı. Verdiği hükmüyle onda hikmetini 

gerçekleĢtirdi. Her bir kimsenin hakkını ortaya koydu. ġayet bu iĢi insanlara bırakmıĢ 

olsa idi hangisinin kendilerine daha faydalı olacağını bilemezlerdi. Malı hikmetine 

uygun olmayan bir Ģekilde yerleĢtirirlerdi.
1745

 

f) Kur'an'a göre miras paylaĢımı borç ve vasiyetin maldan çıkarılmasından 

sonra yapılır.
1746

 

g) Kur'an indiği toplumda uygulanmakta olan "ölen akrabaların 

hanımlarının nikâhına mirasçı olma" düĢüncesini yasaklamıĢtır. Böylece Allah Teâlâ, 

kiĢinin, evlendiği hanımından faydalanma hakkının, ölmesiyle sona ermiĢ olacağını 

ve bu faydalanma hakkının diğer eĢyalardan faydalanma hakkı gibi, mirasçılarına 

intikal etmeyeceğini beyan etmiĢtir. Aynı Ģekilde hanımların miraslarına el koyma 

                                                                                                                                                      
1739

 88/8 Enfal 75 
1740

 92/4 Nisa 7 
1741

92/4 Nisa 11 
1742

92/4 Nisa 11 
1743

92/4 Nisa 7,10, 11,12,127 
1744

92/4 Nisa 11; el-Cessas, a.g.e, c. 3, s. 12 
1745

92/4 Nisa 11;ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 515 
1746

92/4 Nisa 11, 12;el-Cessas, a.g.e, c. 3, s. 28 
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veya bunlardan bir takım maddi çıkarlar sağlama düĢüncesiyle evlenmelerine engel 

olmayı da bunları zorla nikah altında tutmayı da yasaklamıĢtır.
1747

 

2- Vasiyet ile ilgili veriler 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın vasiyet ile 

ilgiliverilerinin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an, servet bırakan kimseye ana baba ve yakın akrabaya vasiyeti 

emreder, müfessirler arasında bu emrin, miras ayetinin gelmesiyle birlikte mirasta 

payı olmayan yakın akrabalar için olduğu görüĢü ağırlıktadır. 
1748

 

b) Kur'an, Kendileri ölen ve geride dul eĢ bırakan kimseler bıraktıkları 

eĢlerinin yeme, içme ve giyim gibi ihtiyaçlarının karĢılanması için evlenmemeleri 

Ģartıyla bir yıllık ihtiyaçlarına yetecek miktarda mal vasiyetinde bulunmalarını 

emreder.
1749

 Bu olay miras ayeti inmeden önce idi.
1750

 

c) Kur'an mirasçılara zarar vermeden vasiyette bulunmayı emreder.
1751

 

Bunun ölçüsü de müfessirlere göre ölen kimsenin malın 1/3'nü vasiyetin 

geçmemesidir.
1752

 

d) Kur'an'a göre miras paylaĢımı borç ve vasiyetin maldan çıkarılmasından 

sonra yapılır.
1753

 

                                                      
1747

92/4 Nisa 19;et-Taberî, a.g.e, c. 8, s. 110; ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 10, s. 10 
1748

87/2 Bakara 180;Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 133; Kurtubi, a.g.e, 

c. 1, s. 453 
1749

87/2 Bakara 240 
1750

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 127 
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92/4 Nisa 11,12;Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 217 
1752
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6- SavaĢ gelirlerini ve zimmilerden alınan vergi olan cizyeyi konu 

edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın savaĢ gelirlerini 

ve zimmilerden alınan vergi olan cizyeyi konu edinen verilerinin içeriğini Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz: 

a) Kur'an'a göre ganimetler hakkında hüküm vermek ve uygulamayı hükme 

bağlamak Allah'a ve Rasulüne aittir.
1754

 

b) Diğer ümmetlere yasak iken Müslümanlara ganimetler helal 

kılınmıĢtır.
1755

 

c) Kur'an'a göre ganimetin tümü beĢe taksim edilir. Bunun dördü, savaĢan 

mücahitlere verilir. BeĢte biri ise tekrar beĢe bölünür, bunun da biri Resulullah'a 

diğeri akrabalarına, bir diğeri yetimlere dördüncüsü yoksullara beĢincisi ise yolda 

kalan yolculara verilir.
1756

 

d) Kur'an münafıkları inananlarla birlikte savaĢmaya katılmaya sevk eden  

asıl faktörün ganimet elde etmek olduğunu bildirir.
1757

 

e) Ganimet mallarının paylaĢtırılmasında farklı saiklerin etkinliği vardır. 

Dini için malından canından özveride bulunmuĢ ve bu nedenle fakir düĢmüĢ 

kimselere öncelik verilmesi veya pay ayrılması buna bir örnektir.
1758

 

f) Kur'an elde edilen ganimetleri paylaĢtırırken bu ganimetlerin  

kendiliğinden elde edileni ile savaĢarak elde edilenini farklı bir Ģekilde paylaĢtırır. 

savaĢarak elde edilenin 4/5'i katılan askerlerin geri kalan 1/5'i ise tekrar beĢe bölünür, 

                                                      
1754

 88/8 Enfal 1; Kurtubi, a.g.e, c. 7, s. 362 
1755

88/8 Enfal 69;et-Taberî, a.g.e, c. 14, s. 65; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 15, s. 121;111/48 Fetih 

19,20 
1756

88/8 Enfal 41; et-Taberî, a.g.e, c. 13, s. 552 
1757

 111/48 Fetih 15 
1758

 101/59 HaĢr 8 
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bunun da biri Resulullah'a diğeri akrabalarına, bir diğeri yetimlere dördüncüsü 

yoksullara beĢincisi ise yolda kalan yolculara verilir.1759 Kendiliğinde elde edilenin 

1/5'i aynı Ģekilde paylaĢtırılırken 4/5'i nin paylaĢtırılması Hz. Peygambere 

bırakılmıĢtır.
1760

 

g) Kur'an malın yalnız zenginler arasında dalaĢmasını istemez ve bunu 

önlemek için ganimetin ihtiyaç sahipleri arasında dağıtılmasını emreder.
1761

 

h) Kur'an önceden vahiy bahĢedilmiĢ olduğu halde gerçek anlamda Allah‟a, 

ahiret gününe inanmayan, Allah ve Onun Elçisinin yasakladığını yasak saymayan ve 

böylece Allah‟ın onlar için din olarak seçtiği hak dini din olarak benimseyip ona 

uymayan  kimselerden cizye almayı emretmiĢtir.
1762

 

2.5. Tüketim Alanı ve Ġlgili Veriler 

Tüketim Alanı  

Ġktisatçılar tarafından tüketimin farklı unsurlar gözetilerek farklı tanımları 

yapılmıĢtır. Bazıları tüketilen mal ve hizmetleri esas alarak bir tanım yapmıĢtır. 

Bazıları da tüketiciyi esas alarak bir tanım yapmıĢtır. 

 Tüketilen mal ve hizmetleri esas alanlara göre tüketim: Bir ekonomide belli 

bir dönemde tüketilen mal ve hizmetlere yönelik harcamaların toplamıdır.
1763

. 

 Tüketiciyi esas alanlara göre tüketim: “Ekonomik mal ve hizmetlerin 

faydalarından ihtiyaçların doğrudan tatminidir. Bu tanıma göre tüketimin söz konusu 

olabilmesi için mal ve hizmetlerden faydalanmanın dolaysız olması gerekir. Suyu 

                                                      
1759

88/8 Enfal 41; et-Taberî, a.g.e, c. 13, s. 552 
1760

 101/59 HaĢr6,7; eĢ-ġafi, a.g. e, c. 1, s. 155; Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, 

c. 4, s. 212; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 247 
1761

 101/59 HaĢr 7; Mukatil, a.g.e, c. 3, s. 339 
1762

 113/9 Tevbe 29 
1763

 Akyüz, Müfit ve Ertel, Nesrin, a,g,e, s.360 
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içmek, elektriği evde aydınlatmak için kullanmak v.b. gibi. Bazı malların üretimi için 

tüketilen Ģeylere tüketim denmez bunlara ön kullanım denir. 

Tüketim konusu olan mal, tüketim sonucu ya tamamen yok olur, ya ortada 

kalır fakat yıpranır ya da malda herhangi bir değiĢiklik olmaz. Örneğin ekmek 

tüketildiğinde yok olur, kaĢık, çatal vb. aletler kullanıldığında yıpranır, resim 

tabloları seyredildiği zaman bir değiĢikliğe uğramaz.”
1764

 

Ġhtiyaçlarını gidermek veya tatmin sağlamak amacı ile mal ve hizmet 

kullanan kiĢi veya topluluğa tüketici denir.
1765

 Tüketicinin harcama kararını verirken 

hangi kıstasları esas aldığı, diğer tüketicilerle olan iliĢkileri, nafakasından sorumlu 

olduğu kimselere karĢı takınacağı tavır, tüketicinin sınırlılıkları ve tercihini etkileyen 

faktörler gibi tüketim süreci ile ilgili bütün unsurlar tüketim alanını oluĢturur. 

Tüketim Alanı ile Ġlgili Verilerin Tasnifi ve Bu Veriler IĢığında BölüĢüm 

Alanına BakıĢ 

Görüldüğü üzere önceki bölümde “Medenî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin 

Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumları” adlı bu çalıĢmamızda Tüketim alanını hem 

kelime tahlilleri, hem Kur'an'ın ilgili muhtevası hem de müfessirlerin bu muhtevayı 

yorumları ile ele aldık. 

Tüketim alanını önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak 

müteâla ettiğimizde bu alanın aĢağıdaki sıraladığımız Ģekilde ondört kategoride 

toplanabileceğini gördük. Bu kategoriler Ģunlardır: 

1- Ġman ve tüketim iliĢkisini konu edinen veriler 
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 Dinler, Zeynel, a.g.e, s.23 
1765

 Türkay, Orhan, a.g.e, s. 8 
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2- Yapılan tüketimin meĢruluğunu, malın ve malı elde etmenin meĢruluğuna 

bağlayan veriler 

3- Allah tarafından övülen ve yapıldığı zaman yapana büyük ödül vaat 

edilen tüketim alanları ve zamanlarını konu edinen veriler 

4- Allah insan iliĢkisinde tüketimi konu edinen veriler 

5- Tüketimde öncelikli alanları konu edinen veriler 

6- BaĢkaları için harcamada sorumluluğun hangi maldan olduğunu konu 

edinen veriler 

7- Allah katında kabul gören harcamaların özelliklerini konu edinen veriler 

8- Harcama yapılan kiĢinin imanını konu edinen veriler 

9- Farklı Ġnanç gruplarının tüketim konusunda amaçlarını ve öne çıkan 

niteliklerini konu edinen veriler 

10- Harcamaların insan üzerindeki etkisinin ancak Allah'ın dilemesiyle 

olacağını açıklayan veriler 

11- Cimriliği konu edinen veriler 

12- Tüketim ve insan tabiatı arasındaki iliĢkiyi konu edinen veriler 

13- KiĢinin içinde bulunduğu statü ve iliĢki gereği yapması gereken 

harcamaları konu edinen veriler 

14- Sadakayı teĢvik eden ve toplumdan sadaka olarak aldığı malları biriktirip 

yerine harcamayanları konu edinen veriler  
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Önceki bölümde, bu kategorilerle ilgili tespit ettiğimiz verileri 

değerlendirdiğimiz de Ģu sonuçlara ulaĢırız: 

1- Ġman ve tüketim iliĢkisini konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında bölüĢüm alanına baktığımızda Kur'an'ın Ġman ve tüketim 

iliĢkisini konu edinen verilerinin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an, inanan insanların malları hakkında kendileri için gerekli olan 

bütün sorumlulukları yerine getiriyor olmalarını Allah'a karĢı sorumluluk bilinci
1766

 

taĢıyan insanların özelliklerinden kıldı.
1767

 Bu sorumluluklar, zekât, yakınlık, 

mülkiyet veya baĢka bir sebeple aile fertleri, ehli ve diğer kimseler için yapmakla 

sorumlu oldukları harcamalar olabilir.
1768

 

b) Kur‟an‟a göre, gerçek inanmıĢ kiĢilerin yokuĢta, iniĢte, azlıkta, çoklukta 

olmaları, mutlu ve üzüntülü durumlar içinde bulunmaları Allah için harcamalarına 

engel olmaz. Ġçinde bulundukları durum ve zaman onları infaktan alıkoymaz neye 

güçleri yetiyorsa az veya çok infak ederler.
1769

 

c) Kur'an'a göre inanan kiĢi üretirken veya tüketirken yalnız bu dünyadaki 

alacağı hazzı dikkate almaz bu dünyadan faydalanmakla birlikte yapmıĢ olduğu bu 

iktisadî faaliyetlerle ölümden sonraki hayata hazırlık yapar.
1770

 

d) Kur‟an, Allah yolunda harcamakla, gerçek iman arasında bağlantı 

kurar.
1771

 

e) Ġnanan insanın bu dünyadaki nimetlenmesi, ahiret ile bitiĢiktir, 

kesintisizdir; inkâr edenin nimetlenmesi ise ölümle sona erer.
1772

 
                                                      
1766

 Êsed, Muhammed,  a.g.e, c. 1, s. 4 
1767

 87/2 Bakara 2,3; 
1768

87/2 Bakara 3;Cessas 1.c/29.sayfa; KeĢĢaf 1. Cilt 82. sayfa 
1769

 89/3 Âl-i Ġmran 134;el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 325; ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 443 
1770

 87/2 Bakara254 
1771

 88/8 Enfal 3 
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f) Kur'an, kiĢinin niyeti Allah'ın rızası değilse baĢka bir niyet taĢıyorsa,
1773

 

Allah için harcadığı Ģeyleri bir angarya olarak görüyorsa, bununla gösteriĢi 

amaçlamıĢ ise o kimselerden yaptıklarının kabul edilmeyeceğini haber verir.
1774

 

g) Kur'an, Allah'a ve Ahiret Gününe inanan, Allah yolunda harcadıklarını, 

kendilerini Allah'a yaklaĢtıran ve Elçinin dualarında anılmalarını sağlayan vesileler 

olarak gören kimseleri över ve onların ödüllendirileceklerini haber verir.
1775

 

2- Yapılan tüketimin meĢruluğunu, malın ve malı elde etmenin 

meĢruluğuna bağlayan veriler 

Bu veriler ıĢığında tüketim alanına baktığımızda Kur'an'ın yapılan tüketimin 

meĢruluğunu, malın ve malı elde etmenin meĢruluğuna bağlayan verilerinin içeriğini 

Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an'a göre, malın meĢru yoldan elde edilmesi, kiĢi tarafından yapılan 

harcamanın Allah tarafından övülmesi için gerekli Ģartlardan birisidir. 
1776

 

b) Kur‟an muhataplarına hem kendi mallarından hem de baĢkalarının 

mallarından batıl yolla faydalanmayı yasaklamıĢtır.
1777

 

3- Allah tarafından övülen ve yapıldığı zaman yapana büyük ödül vaat 

edilen tüketim alanları ve zamanlarını konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında tüketim alanına baktığımızda Kur'an'ın Allah tarafından 

övülen ve yapıldığı zaman yapana büyük ödül vaat edilen tüketim alanları ve 

zamanlarını konu edinen verilerinin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

                                                                                                                                                      
1772

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 4, s. 51 
1773

 113/9 Tevbe 53,54; 
1774

 113/9 Tevbe 98 
1775

 113/9 Tevbe 99, 121 
1776

87/2 Bakara 3,88/8 Enfal 3;el-Cessas, a.g.e, c. 1, s. 29 
1777

 92/4 Nisa 29;el-Cessas, a.g.e, c. 3, s. 131 
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a) Kur'an, Allah'ın meĢru kıldığı alanlara, özellikle müslüman toplumu 

düĢmanlarından korumak ve kalkındırmak üzere Allah rızası için harcama yapmayı 

teĢvik eder bu tür harcama yapanları över. Bu tür harcamaları terk etmenin 

Müslümanların kendilerini tehlikeye atması olduğuna iĢaret eder.
1778

 

b) Kur'an'a göre ihtiyaç sahibi kimselerin kendilerini Allah yoluna 

vakfetmiĢ olmaları, ticaret için gezip dolaĢamaz olmaları, fakirliklerini dıĢ 

görünüĢlerine yansıtmama konusunda özen göstermeleri ve istemekte ısrarlı 

olmamaları gibi özellikleri onlar için harcama yapmada tercih sebeplerindendir.
1779

 

c) Kur‟an muhataplarını, onlara bir kimsenin ihtiyaç içinde olduğu haberi 

ulaĢtığında her durum ve her vakitte, her hangi bir zaman ve durumla 

kayıtlamaksızın o kimselerin geciktirmeden ihtiyaçlarını karĢılamaya teĢvik eder.
1780

 

Bu Ģekilde tasarrufta bulunmayı da inanan insanların temel özelliklerinden kabul 

eder.
1781

 

d) Kur'an; müslüman topluma, tanıdıkları ve tanımadıkları düĢmanlarını, 

müslümanlara karĢı her hangi bir olumsuz güç kullanmaktan caydıracak caydırıcı 

güç oluĢturmak için harcama yapmayı emreder.
1782

 

e) Kur'an, muhataplarını bir takım zekat haç gibi malı sorumluluklarını 

zamanında yapması konusunda uyarır.
1783

 

f) Allah, mallarıyla ve canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden 

kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmeyi vaat etmiĢtir.
1784

 

                                                      
1778

 87/2 Bakara 195,261, 262; 88/8 Enfal  72; 106/49 Hucurat 15; 109/61 Sâf  11; 113/9 Tevbe 20,41 
1779

 87/2 Bakara 273; Ġbnü'l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, a.g.e, c. 1, s. 317 
1780

 87/2 Bakara 274;Razı, 7. Cilt, 74. sayfa 
1781

 96/13 Ra‟d 22; Ġbni Kesir, a.g.e, c. 4, s. 452 
1782

 88/8 Enfal 60 
1783
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g) Kur'an bekar olup evlenmeye müsait olan fakat bu konuda imkan 

bulamayanları evlendirmeye toplumu teĢvik eder.
1785

 

4- Allah insan iliĢkisinde tüketimi konu edinen veriler 

Bu veriler ıĢığında tüketim alanına baktığımızda Kur'an'ın Allah insan 

iliĢkisinde tüketimi konu edinen verilerinin içeriğini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Allah'ın harcamaya teĢvik etmesinin nedeni kulun Allah katında sevap 

kazanmasıdır.
1786

 Allah'ın her hangi bir harcamaya ihtiyacı yoktur.
1787

 Harcama 

yapan ile yapmayanı mükafat bakımından eĢit tutmaz.
1788

 Zor dönemlerde harcama 

yapanlarla geniĢ dönemlerde harcama yapanlar da Kur'an'a göre ödül bakımından eĢit 

değildirler. Zor dönemlerde harcama yapanların ödülleri çok daha büyüktür.
1789

 

Cimrilik yapıp harcamayanları ise Ģiddetli bir Ģekilde uyarır.
1790

 

b) Kur'an, Allah için yapılan harcamaların karĢılığının ahirette olacağını 

iĢaret eder.
1791

 Allah'ın sorumlu kıldığı harcamaları yapmayanları da kıyamet günü 

karĢılaĢacakları ceza ile uyarır. Böylece muhataplarına yapmıĢ oldukları iktisadî 

etkinlikleri ahiret boyutunu dikkate alarak yapmalarını öğütler.
1792

 

c) Muhatabını Allah için harcamaya teĢvik eden Kur'an bu harcamaları 

kendisinden yedi baĢak çıkan ve her baĢakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna 

benzetir.
1793
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 92/4 Nisa 95 
1785

 102/24 Nur 32 
1786

 87/2 Bakara 110 
1787

 95/47 Muhammed 38; et-Taberî, a.g.e, c. 22, s. 92 
1788

 92/4 Nisa 94; 
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 95/47 Muhammed 38 
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 89/3Âl-i Ġmran 17 
1792

 87/2 Bakara 254; 90/33Ahzap 35 
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d) Kur'an, ihtiyaç sahiplerine onlardan her hangi bir karĢılık beklemeden 

yalnız Allah'ı razı etmek için harcama yapan, onlara iyilik eden kimseleri över ve 

Allah'ın onlar için iyi bir gelecek hazırladığını müjdeler.
1794

 

e) Kur'an inkar edenlerin insanları Allah'ın yolundan engellemek için 

harcama yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini haber vererek bu harcamaların 

onlar için bir azap olacağını ve onların bu harcamalar için çok piĢman olacaklarını 

bildirir.
1795

 

f) Kur‟an‟a göre erdemli kiĢi malı sevmesine rağmen, sevdiği Allah için 

severek
1796

 harcayabilen kiĢidir. 
1797

 Gerçek erdeme de ancak bu yolla eriĢebilir.
1798

 

g) Kur‟an, Allah‟ın helal kılmıĢ olduğu Ģeyleri züht amaçlı olarak kiĢilerin 

kendilerine yasaklamasını yanlıĢ bir davranıĢ olarak görmüĢ ve yasaklamıĢtır, 

onlardan faydalanmanın mubah olduğunu bildirmiĢtir.
1799

 

h) Kur'an, diğer ibadetler  gibimalı ibadetlerin de insanların kedilerinin 

faydasına olduğunu Allah‟ın bunlara ihtiyacı olmadığını farklı Ģekillerde 

vurgular.
1800

Allah'ı ihtiyaç sahibi olarak niteleyen ve bu ibadetlere muhtaç olduğunu 

ifade eden zihniyeti de Ģiddetli bir azapla uyarır.
1801

 

                                                      
1794

 98/76 Ġnsan  8,9 
1795

 88/8 Enfal 36 
1796

 87/2 Bakara 177;er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 5, s. 35 
1797
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 89/3 Âl-i Ġmran 92 
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1800

 89/3 Âl-i Ġmran 97 
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i) Kur'an, Allah'a ve Ahiret Gününe inanmadıkları halde mallarından 

baĢkalarına sırf insanlar görüp takdir etsinler diye harcayanları Allah'ın sevmediğini 

bildirir.
1802

 

j) Kur'an'a göre Ġnsanlar mallar üzerinde Allah‟ın vekilleridir. Onlardan 

faydalanırken O‟nun hakkını gözeterek faydalanmaları gerekir. Bir baĢkasının malını 

kullandıklarındaki gösterdikleri  dikkati Allah‟ın mallarında da göstermeleri gerekir. 

Bu mallar öncekilerden onlara intikal etti. Onlardan sonra da baĢkalarına intikal 

edecektir.
1803

 

k) Kur‟an, dünyada bulunan aletlerden, süslerden, geçici ziynetlerden 

ahireti, son varılacak yeri düĢünmeksizin faydalanmayı, Allah Teâlâ‟nın kendisinin 

birliğini ve elçisinin doğruluğunu destekleyici olarak koymuĢ olduğu delillere itibar 

etmeksizin dünyadan yiyip içmeyi hayvanların dünyadan faydalanmasına 

benzetti.
1804

 

l) Kur‟an‟a kiĢiden kendisi için sevdirilmiĢ olan mallardan en fazla 

sevdiğini Allah için Kurban kesmesini ve kesilen bu kurbanın etini ihtiyaç sahipleri 

ile paylaĢmasını ister.
1805

 

m) Kur'an  inanalar arasında zengin olup Allah'a karĢı sadakatından dolayı 

malından Allah için bol bol veren  veya aynı Ģekilde fakir olup az olan malından az 

olarak veren  kimseleri över ve bunlarla alay edenleri ise Ģiddetli bir azapla 

uyarır.
1806

 

                                                      
1802

 92/4 Nisa 38,39 
1803

94/57 Hadid 7;ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 4, s. 471 
1804
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n) Kur'an'a göre sadakaları gerçek alan Allah‟tır onunla sahibini 

ödüllendirecektir. Hz. Peygamber ve diğer sadaka alıcıları bir aracıdır.
1807

 

5- Tüketimde öncelikli alanları konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde tüketimde öncelikli alanları konu 

edinen verilerin muhtevasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an, muhataplarına mallarını harcamada öncelikli olanları belirtti ve 

akrabaları ilk sıraya aldı,
1808

 müfessirlere göre bunun hikmetlerinden bazıları 

Ģunlardır: 

1- Yakın akrabaya verilen sadaka iki sadakadır. Bunlardan birisi akrabaya 

ulaĢmadır, diğeri ise sadakadır.
1809

 

2-  Ġnsanın, bütün fakirlerin ihtiyaçlarını karĢılaması mümkün değildir. Bun-

dan dolayı mutlaka fakirlerin bazısının bazısına tercih edilmesi gerekir. Tercih için 

mutlaka tercih ettirici bir sebebin olması gerekir.
1810

 Akrabalık, malı ona verme 

hususundaki  tercih sebeplerinin en kuvvetlisidir. Miras, vasiyet vb. birçok mali 

muamelelerde dikkate alınmıĢtır. 

3-  KiĢinin kendisine yakın olan kimselerin ne derece ihtiyaç içinde 

olduklarını bilmesi daha önce gelir. 

4-  Muhtaç akrabalar da bir yoksuldur. Bunların, fazladan bir sıfatları, 

akraba oluĢları vardır.dolayısıyla bunların ihtiyaçlarının Ģiddeti, kiĢiyi kederlen-

direrek onun kalbini hüzünlendirir. KiĢinin kendi nefsinden zararı def etmesi, 

baĢkasının zararını def etmeden daha önce gelen bir husustur. 
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 113/9 Tevbe 104; Kurtubi, a.g.e, c. 8, s. 251 
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5-  Verenler, özellikle yakınlarına vermekle mükelleftirler. Bunun bir 

benzeri de Allah‟ın, "Sizden zenginlik ve bol mal sahibi olanlar, akrabalara vermek 

konusunda yemin etmesinler"
1811

 ayetidir. 
1812

 

b) Kur'an, harcamaların yerini gösterdiği ayetlerde akrabalardan sonra 

sırasıyla yetimleri, yoksulları, yolda kalmıĢı, isteyenler ile köleleri zikretmiĢtir.
1813

 

Müfessirlere göre bunun hikmetlerinden bazıları Ģunlardır: 

Yetim küçük olduğu için faydasına olan Ģeyden yararlanamaz. Yetim oluĢu 

nedeniyle onu faydalandıracak birisi olmadığından dolayı kendisini yararlandıracak 

birisine ihtiyaç duyar. Miskinlerin (yoksulların) derecesi, yetimlerden sonra 

gelmiĢtir, çünkü bazen miskinlerden hizmet etmeleri suretiyle istifade olunur. Bu 

sebeple onlarla iliĢki içinde olma temayülü, yetimlerle iliĢkili olma temayülünden 

daha fazladır. Bir de miskin yani yoksul kendi iĢi ve maiĢeti (geçimi) ile meĢgul 

olması mümkündür. Yetim ise böyle değildir. ĠĢte bundan dolayı Allah Teâlâ, 

miskinden önce yetimi saymıĢtır.
1814

 Bundan sonra da ibn-i sebili (yolda kalmıĢı) 

zikretmiĢtir. Çünkü çoluk çocuğuna karĢı arzusu artınca, onun ihtiyacı da artmıĢ olur. 

Bunun peĢine de, Allah, isteyenler ile köleleri zikretmiĢtir. Çünkü bu ikisinin ihti-

yacı, önce zikredilenlerin ihtiyacından daha azdır.
1815

 

c) Kur'an; müslüman topluma, tanıdıkları ve tanımadıkları düĢmanlarını 

müslümanlara karĢı her hangi bir olumsuz güç kullanmaktan caydıracak caydırıcı 

güç oluĢturmak için harcama yapmayı emreder.
1816
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6- BaĢkaları için harcamada sorumluluğun hangi maldan olduğunu 

konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde baĢkaları için harcamada 

sorumluluğun hangi maldan olduğunu konuedinen verilerin muhtevasını Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz: 

a) Kur'an muhataplarından Allah için harcama yaparken ihtiyacından 

fazlasından harcamasını ister
1817

, kendisini baĢkasına muhtaç kılacak Ģekilde 

harcamasını istemez.
1818

 

b) Ġnsanların bir takım malı sorumlulukları imkânlarıyla doğru orantılıdır. 

Yani Allah Teâlâ zenginin harcamasıyla fakiri sorumlu tutmaz, kiĢileri imkânları 

nispetinde sorumlu tutar.
1819

 

c) Kur'an  inanalar arasında zengin olup Allah'a karĢı sadakatından dolayı 

malından Allah için bol bol veren  veya aynı Ģekilde fakir olup az olan malından az 

olarak veren  kimseleri över ve bunlarla alay edenleri ise Ģiddetli bir azapla 

uyarır.
1820

 

7- Allah katında kabul gören harcamaların özelliklerini konu edinen 

veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde Allah katında kabul gören 

harcamaların özelliklerini konu edinen verilerin muhtevasını Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz: 
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a) Kur‟an‟a göre Allah için malından harcayan kimsenin bu harcamasının 

Allah katında ödüllendirilmesi için yapmıĢ olduğu bu harcamayı yaptığı kimselerin 

baĢına kakmaması ve onları incitmemesi gerekir.
1821

 

b) Kur'an'a göre, baĢa kakmak, eziyet ve riyakârlık, ahirete dair niyeti de 

açığa çıkartan davranıĢlardır. Bunlar, sadakanın ahiretteki sevabını iptal eder, boĢa 

çıkartırlar. Tıpkı sağanak halde yağan yağmurun kayanın üstünü açıp açığa çıkarması 

gibi.
1822

 

c) Kur'an, vermiĢ olduğu sadakası kabul olacak kimsenin Ģu iki özelliğini 

ön plana çıkarmıĢtır: 

1- Allah'ın rızasını gözetmesi, 

2- Ġnfak edilen mallar karĢısında Allah'ın vereceği sevaba ulaĢacağına 

inanması,  bu konuda kalbinin mutmain olması ve her türlü Ģüpheden uzak 

olmasıdır.
1823

 

d) Kur'an, ihtiyaç sahiplerine onlardan her hangi bir karĢılık beklemeden 

yalnız Allah'ı razı etmek için harcama yapan, onlara iyilik eden kimseleri över ve 

Allah'ın onlar için iyi bir gelecek hazırladığını müjdeler.
1824

 

e) Kur‟an, muhataplarına helâlından kazanmıĢ oldukları malları Allah için 

harcadıklarında kalitesinden harcamalarını emreder. Çürüğünden, gözden düĢmüĢ 

olanından değil.
1825
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8- Harcama yapılan kiĢinin imanını konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde kendisi için harcama yapılan 

kiĢinin imanını konu edinen verilerin muhtevasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

Kur'an, müslüman olanların müslüman olmayanlara sadaka vermesini mübah 

kıldı.
1826

 

9- Farklı Ġnanç gruplarının tüketim konusunda amaçlarını ve öne çıkan 

niteliklerini konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde farklı inanç gruplarının tüketim 

konusunda amaçlarını ve öne çıkan niteliklerini konu edinen verilerin muhtevasını Ģu 

Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an inkar edenlerin insanları Allah'ın yolundan engellemek için 

harcama yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini haber vererek bu harcamaların 

onlar için bir azap olacağını ve onların bu harcamalar için çok piĢman olacaklarını 

bildirir.
1827

 

b) Kur'an'a göre inkar edenlerin bu dünyadaki yapmıĢ oldukları harcamalar 

onlara bir fayda sağlamayacaktır.
1828

 

c) Kur'an'a göre kalplerinde nifak hastalığı olanlardan bazıları "Doğrusu, 

eğer Allah bize cömertliğinden bir Ģeyler bahĢederse, kuĢkusuz biz de hayır için 

harcar sadaka verir ve hiç kuĢkusuz dürüst ve erdemli kimselerden oluruz!" diye 

Allah'a yemin edenler
1829

 fakat böyleleri, daha Allah cömertliğiyle kendilerine bir 

                                                      
1826

87/2 Bakara 272; et-Taberî, a.g.e, c. 5, s. 589; el-Cessas, a.g.e, c. 2, s. 179 
1827

 88/8 Enfal 36 
1828

 89/3 Âl-i Ġmran 117 
1829

 113/9 Tevbe 75 
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Ģey verir vermez, hemen ona hasisçe sarılır, ettikleri bütün o yeminlerden inatla geri 

dönerler.
1830

 

d) Kur‟an‟a göre münafıklar, ganimet elde etmede çok hırslıdırlar, Allah 

yolunda mallarını harcamada cimridirler.
1831

 

e) Kur'an'a göre inanmayan insanlar Allah yolunda harcamakta cimri 

oldukları gibi baĢkalarına da cimriliği emrederler.
1832

 

f) Kur‟an, inanmayan kiĢilerin uhrevi bir gaye gözetmeksizin sorumsuzca 

tüketmelerini hayvanların tüketimine benzetmiĢtir.
1833

 

g) Kur'an bir takım yahudi bilginlerini
1834

 eleĢtirirken onların gayri meĢru 

her türlü kazancı
1835

 açgözlülükle yemekle, bu konuda bir birleriyle yarıĢmakla
1836

 

nitelendiriyor.
1837

 Görevlerinin halkı bunlardan men etmek olan din adamlarının bu 

gibi Ģeyleri yapmaları Kur'an tarafından ciddi bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir.
1838

 

h) Kur'an, imkanı olduğu halde kendisi de davet edildiği halde Allah için 

malını harcamayıp cimrilik yapmayı münafıkların hoĢlandığı bir Ģey olarak haber 

verir.
1839

 

i) Kur'an, kiĢinin niyeti Allah'ın rızası değilse baĢka bir niyet taĢıyorsa,
1840

 

Allah için harcadığı Ģeyleri bir angarya olarak görüyorsa, bununla gösteriĢi 

amaçlamıĢ ise o kimselerden yaptıklarının kabul edilmeyeceğini haber verir.
1841

 

                                                      
1830

 113/9 Tevbe 75 
1831

Kurtubi, a.g.e, c. 14, s. 154 
1832

 94/57 Hadid 24; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 29, s. 209 
1833

 95/47 Muhammed 12 
1834

Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 301 
1835

el-Cessas, a.g.e, c. 4, s. 86 
1836

 112/5 Maide 42 
1837

 112/5 Maide 62 
1838

 112/5 Maide 63 
1839

 113/9 Tevbe 81 
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10- Harcamaların insan üzerindeki etkisinin ancak Allah'ın dilemesiyle 

olacağını açıklayan veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde harcamaların insan üzerindeki 

etkisinin ancak Allah'ın dilemesiyle olacağını açıklayanverilerin muhtevasını Ģu 

Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an'a göre sırf insanların arasını düzeltmek amacıyla yapılan 

harcamalar insanların kalplerini birleĢtirmede baĢarılı olamaz. Ġnsanların kalplerini 

ancak Allah birleĢtirir.
1842

 

b) Kur'an'a göre inkar edenlerin bu dünyadaki yapmıĢ oldukları harcamalar 

onlara bir fayda sağlamayacaktır.
1843

 

c) Kur'an, kiĢinin niyeti Allah'ın rızası değilse baĢka bir niyet taĢıyorsa,
1844

 

Allah için harcadığı Ģeyleri bir angarya olarak görüyorsa, bununla gösteriĢi 

amaçlamıĢ ise o kimselerden yaptıklarının kabul edilmeyeceğini haber verir.
1845

 

11- Cimriliği konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde cimriliği konu edinen verilerin 

muhtevasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an, mallarını Allah yolunda harcamayıp cimrilik yapanların bu 

durumlarının onların hayrına olmadığını tam aksine onların zararına olduğunu 

bildirir. Harcamadıkları, biriktirdikleri bu malların onlar için kıyamet günü azaba 

dönüĢeceği uyarısında bulunur.
1846

 

                                                                                                                                                      
1840

 113/9 Tevbe 53,54; 
1841

 113/9 Tevbe 98 
1842

 88/8 Enfal 63; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 15, s. 152 
1843

 89/3 Âl-i Ġmran 117 
1844

 113/9 Tevbe 53,54; 
1845

113/9 Tevbe 98 
1846

 89/3 Âl-i Ġmran 180; Kurtubi, a.g.e, c. 4, s. 292 
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b) Kur'an, cimrilik yapan, baĢkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın 

kendilerine bağıĢladığı nimetleri gizleyenleri nankörler olarak nitelemiĢ ve onlar 

hakkında Ģiddetli bir azabın hazırlandığını bildirmiĢtir.
1847

 

c) Kur'an insanlardan  ısrarla mal talep etmenin onlarda nefretlerin ve kin 

arazlarının ortaya çıkmasına.
1848

neden olacağına iĢaret eder.
1849

 

d) Kur'an'a göre kim sadaka vermekte ve farzı yerine getirmekte cimrilik 

ederse bu cimriliğinin zararı kendisinedir.
1850

 

e) Kur'an'a göre kalplerinde nifak hastalığı olanlardan bazıları "Doğrusu, 

eğer Allah bize cömertliğinden bir Ģeyler bahĢederse, kuĢkusuz biz de hayır için 

harcar sadaka verir ve hiç kuĢkusuz dürüst ve erdemli kimselerden oluruz!" diye 

Allah'a yemin ederler
1851

 fakat böyleleri, daha Allah cömertliğiyle kendilerine bir Ģey 

verir vermez, hemen ona hasisçe sarılır, ettikleri bütün o yeminlerden inatla geri 

dönerler.
1852

 

f) Kur'an kiĢinin kendini, kendi açgözlülük ve cimrilik duygusundan 

korumasını kurtuluĢ nedenlerinden biri sayar.
1853

 

g) Kur‟an‟a göre münafıklar, ganimet elde etmede çok hırslıdırlar, Allah 

yolunda mallarını harcamada cimridirler.
1854

 

h) Kur'an'a göre inanmayan insanlar Allah yolunda harcamakta cimri 

oldukları gibi baĢkalarına da cimriliği emrederler.
1855

 

                                                      
1847

 92/4 Nisa 37; 94/57 Hadid 24; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 10, s. 80 
1848

et-Taberî, a.g.e, c. 22, s. 191 
1849

95/47 Muhammed 37 
1850

 95/47 Muhammed 38;ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 4, s. 333 
1851

 113/9 Tevbe 75 
1852

 113/9 Tevbe 75 
1853

 108/64 Teğabun 16 
1854

Kurtubi, a.g.e, c. 14, s. 154 
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i) Kur'an " Allah‟ın eli sıkıdır." demelerinden dolayı bir kısım yahudinin 

lanetlendiği haber verir ve Allah‟ın cömertlik vasfının hikmet ve maslahatın 

gerektirdiği durum üzerine olduğuna iĢaret eder.
1856

 

j) Kur'an, imkanı olduğu halde kendisi de davet edildiği halde Allah için 

malını harcamayıp cimrilik yapmayı münafıkların hoĢlandığı bir Ģey olarak haber 

verir. 
1857

 

12- Tüketim ve insan tabiatı arasındaki iliĢkiyi konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde tüketim ve insan tabiatı 

arasındaki iliĢkiyi konu edinen verilerin muhtevasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

Kur'an insanlardan  ısrarla mal talep etmenin onlarda nefretlerin ve kin 

arazlarının ortaya çıkmasına.
1858

neden olacağına iĢaret eder.
1859

 

13- KiĢinin içinde bulunduğu statü ve iliĢki gereği yapması gereken 

harcamaları konu edinen veriler 

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde kiĢinin içinde bulunduğu statü ve 

iliĢki gereği yapması gereken harcamaları konu edinenverilerin muhtevasını Ģu 

Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Annenin ve çocuğun rızkı ve giyeceği babaya aittir. Nafaka ve 

giyecekten gücünün yettiği kadarıyla sorumludur.
1860

 

b) Kur'an eĢler ayrıldığında iddet/bekleme süresince nafakasının kocaya ait 

olduğunu, Ģayet hamile ise çocuk doğuruncaya kadar nafakasının kocaya ait 

                                                                                                                                                      
1855

 94/57 Hadid 24; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 3, s. 209 
1856

112/5 Maide 64;ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 1, s. 689 
1857

 113/9 Tevbe 81 
1858

et-Taberî, a.g.e, c. 22, s.191 
1859

95/47 Muhammed 37 
1860

87/2 Bakara 233; Mukatil, a.g.e, c. 1, s. 135 
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olduğunu çocuk doğduktan sonra çocuğu Ģayet annesi emzirirse emzirme süresince 

kandının nafakası babaya ait, aksi takdirde baba bir süt anne tutar.
1861

 

14- Sadakayı teĢvik eden ve toplumdan sadaka olarak aldığı malları 

biriktirip yerine harcamayanları konu edinen veriler  

Bu verileri tasnif edip değerlendirdiğimizde sadakayı teĢvik eden ve 

toplumdan sadaka olarak aldığı malları biriktirip yerine harcamayanları konu edinen 

verilerin muhtevasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

a) Kur'an, Hz. peygamberin eĢlerine özellikle namaz ve zekatla emir 

buyurdu. Sonra da genel bütün ibadetleri getirdi. Çünkü namaz ve zekat malı ve 

bedeni ibadetlerin baĢıdır. Diğer bütün ibadetlerin aslıdır.
1862

 

b) Kur'an, namazın bedenle yapılan en Ģerefli ibadet olması diğer taraftan da 

zekatın mal ile yapılan en Ģerefli ibadet olması nedeniyle bu ibadetleri hakkıyla 

yapanları Allah'ın büyük bir ödülle ödüllendireceğini vaat etti
1863

ve bu ibadetleri hiç 

bir Ģartta bırakmayanları övdü.
1864

 Bu iki ibadeti yerine getirmeyi inanlar için dost 

olarak tanımladığı inanmıĢ insanların vasıflarından kıldı.
1865

 Kur'an ayrıca 

yeryüzünde inanan insanların imkan ve yetki elde ettiklerinde gerçekleĢtirecekleri 

Ģeyler arasında bu iki ibadeti de saydı.
1866

 SavaĢ esnasında müĢriklerin güven içinde 

salı verilmelerinin ön Ģartını da Kur'an'a göre bu iki ibadet oluĢturur.
1867

 

                                                      
1861

99/65 Talak 6; 87/2 Bakara 233 Ferra, a.g.e, c. 5, s. 116 
1862

90/33 Ahzap 33;ez- ZamahĢeri,  KeĢĢaf, c. 3, s. 545 
1863

82/4 Nisa 162; 113/9 Tevbe 71;er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 11, s. 86 
1864

 102/24 Nur 37,56; 113/9 Tevbe 18 
1865

 112/5 Maide 55; 113/9 Tevbe 71 
1866

103/22 Hac 41 
1867

113/9 Tevbe 5,11 
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c) Kur'an dosdoğru dinin oluĢturan değerler arasında Ġlim, ihlâs, namazla 

birlikte zekâtı da saymıĢtır.
1868

 

d) Ġnsanın kazandığı her Ģeyden zekât vermesi gerektiğine  Bakara 267. ayet  

delalet ediyor. Ġnsanın kazandığı Ģeylerin içine: Ticaret malları, altın, gümüĢ, 

hayvanlar girer çünkü bunlar müktesep olarak isimlendirilirler.
1869

 

e) Kur‟an, içinden verilmesi vacip olan kısmın, çıkarılıp verilmediği malı 

“kenz” olarak niteler ve bu tür mal biriktirip gerekli harcamaları yapmayanları 

Ģiddetli bir azapla uyarır.
1870

 

f) Kur'an, din adamlarının toplumdaki nüfuzunu kullanarak  toplumdan bir 

takım dini değerler uğruna maddi talepte bulunup kiĢilerin din adına yapmıĢ olduğu 

bu yardımları veriliĢ gayelerine uygun olarak harcamayıp bunu kiĢisel servete 

dönüĢtüren din adamlarının çok Ģiddetli bir azapla uyarır. 
1871

 

g) KiĢinin malını temizlemek,
1872

 büyütüp çoğalmak
1873

 sadakanın 

niteliklerindendir. 

h) Kur'an'a göre sadakaları gerçek alan Allah‟tır onunla sahibini 

ödüllendirecektir. Hz. Peygamber ve diğer sadaka alıcıları bir aracıdır.
1874

 

                                                      
1868

100/98 Beyyine 5; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 32, s. 45 
1869

er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 7, s. 54 
1870

113/9 Tevbe 34,35; er-Râzî, Fahruddîn,  a.g.e, c. 16, s. 36 
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113/9 Tevbe 34 
1872

113/9 Tevbe 103 
1873

87/2 Bakara 276  
1874

 113/9 Tevbe 104; Kurtubi, 8. Cilt, 251. sayfa 



SONUÇ 

"Medenî sûrelerdeĠktisadî Alan ĠliĢkin Kelimeler ve Ġlgili Âyetlerin Yorumu" 

adlı bu çalıĢmamız, çalıĢmamızın önsözünde de belirttiğimiz gibi Kur‟an‟ın iktisadî 

hayata iliĢkin içeriğini anlamaya yönelik projemizin ikinci aĢamasını 

oluĢturmaktadır. Bu projemizin ilk aĢamasını ise yüksek lisan tezi olarak Mekkî 

sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimeler adlı tezimiz oluĢturmaktadır. Bu nedenle 

bu çalıĢmamızda vardığımız sonuçları ilk aĢamada vardığımız sonuçlarla 

karĢılaĢtırmalı olarak verdik. 

 ÇalıĢmamızda Medenî sûrelerdeki ktisadî alana iliĢkin kelimeler (terimler, 

tabirler, özgün anlatımlar) olarak 59 kelime tespit ettik, bunların sözlük anlamlarıyla 

ve Kur‟an‟daki anlamlarını anlam bilimsel açıdan değerlendirdik. Daha sonra bu 

kelimeleri içeren iktisadî alanla ilgili 343 ayetin bulunduğunu müĢahede ettik; 

ayetlerin anlamlarını ve tarih içindeki yorumlarını verdik. Bunun ardından Medenî 

sûrelerdeki iktisadî alana iliĢkin kelimelerin iktisadî alanla oluĢturduğu boyutları 

önceki bölümde elde ettiğimiz veriler ıĢığında genel olarak müteâla edip, 

incelememiz sonucunda Kur'an'ın her bir iktisadî alana yönelik önemli bir içeriğe 

sahip olduğunu gözlemledik. Tespit ettiğimiz bu muhtevayı, her bir iktisadî alan için  

Mekkî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimeler adlı tezimizde vardığımız sonuçlarla 

karĢılaĢtırdık. 

 Tespit ettiğimiz iktisadî alana iliĢkin kelimeleri, bunların ait olduğu Ġktisadî 

alanları ve bu alanlara yönelik muhtevanın değerlendirilmesi sonucu varılan 

sonuçları, bu sonuçların Mekkî sûrelerle ilgili yapmıĢ olduğumuz diğer 

çalıĢmamızdaki sonuçlarla karĢılaĢtırılmasını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 
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a-Üretime iliĢkin kelimeler: 

„R-Z-K‟ (سصق), „M-T-A‟ (ِزع), „K-S-B‟     (وست ), „H-Y-R” (خبس), „C-V-A‟ 

-H„ ,(سش) ‟S-R-R„ ,(ػش) ‟D-R-R„  ,(ثأط) ‟B-E-S„ ,(ٔفع) ‟N-F-A„ ,(ِبي) ‟M-V-L„ ,(جبع)

R-S‟ (دشس), „N-A-M‟ (ُٔع),‟A-R-D‟ (عشع), „H-Z-N‟ ( ْخض ), „H-M-S‟  (خّض), „K-N-

Z‟ (وٕض). 

Medenî sûreleri taramamız sonucu bu kelimelerin geçtiği ayet sayısını 198 

olarak tespit ettik. Bu ayetleri ve bu ayetlerin müfessirlerce yapılan yorumlarını 

iktisadî açıdan değerlendirmemiz neticesinde Ģu sonuçlara vardık: 

Kur'an'a göre bütün iktisadî kaynakların gerçek sahibi Allah'tır. Ġman edeni de 

inkar edeni de imkan sahibi kılan O'dur. Bu imkanları geniĢleten de daraltan da 

O'dur. Bu imkanlar insanlara sevdirilmiĢtir. KiĢinin bu imkanlara sahip olması o kiĢi 

için bir üstünlük göstergesi değil bir imtihan vesilesidir. Allah insanlığın yaĢamını bu 

imkanlar üzerine bina etmiĢtir. Dolayısıyla bu imkanların, bu imkanların 

yönetiminden aciz olanlara verilmesini yasaklarken yönetme kabiliyetinde olanlara 

onların mallarını da doğru ve verimli bir Ģekilde yönetme sorumluluğu vermiĢtir. 

Ġnsanlar, mallar üzerinde Allah‟ın vekilleridir. Onları haram veya helal kılma 

yetkisi Allah'a aittir. Kur'an'a göre, malın iĢlevi kiĢiye Allah‟a kullukta yardımcı 

olmaktır, dolayısıyla mal kiĢinin Allah‟a karĢı vazifelerini yerine getirmesine engel 

olmamalıdır. Onlardan faydalanırken O‟nun hakkını gözeterek faydalanmaları 

gerekir. ġayet insanlar iktisadî imkanlarda O'nun haklarını gözeterek tasarrufta 

bulunurlarsa Allah'ın onları ödüllendirmesi öbür dünyada da devam edecektir. 

KiĢilerin malları üzerinde sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukları iktisadî 

imkanlarıyla orantılıdır. 
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Kur‟an, malın meĢru kılınmasında insanlık için sağlamıĢ olduğu fayda veya 

sebep olduğu zararı dikkate alır ve karĢılaĢtırır. Zararı faydasından büyük olanı 

yasaklar. 

Kur‟an, temelde insanın kendisine veya toplumsal yaĢama zararlı olan 

Ģeylerin istihdam, ticari canlılık, ihtiyaç sahiplerini gözetme vb. bir takım iktisadî 

faydalarını dikkate alarak meĢru görülmesine karĢıdır. Onları yasaklarken bu gibi 

faydaları dikkate almaz. 

KiĢi, malı, Allah'ın meĢru kıldığı yoldan elde etmeli ve bu konuda duyarlı 

olmalıdır. Bu duyarlılığına sabrederse Allah, o kimse için çıkıĢ yolu ve geniĢlik vaat 

eder.  

Kur'an, insanın içinde bulunduğu Ģartları dikkate alarak bir maslahata binaen 

koymuĢ olduğu yasağı insan canından tehlikeyi salmak gibi daha önemli bir 

maslahattan dolayı tehlike ortadan kalkıncaya kadar kaldırır. 

Kur‟an‟a göre mal ve servet elde ederken baĢkalarının hakkına tecavüz etmek 

doğru olmadığı gibi kendi hakkına tecavüze rıza göstermek de doğru değildir. 

Kur'an, hem dünya hem de âhiret faydalarının teminine vesile olmasından 

dolayı, mal hususunda insanları ihtiyatlı olmaya teĢvik etmiĢtir. Özellikle helâl malın 

korunması ve yok olup zayi olmaktan muhafaza edilmesi hususunda, son derece 

dikkat çekici bir biçimde tavsiye ve emirler vermiĢtir. 

Kur'an'a göre, Ġnsan, malı, tasadduk ederek,ondan kazandığı enerji ile ibadet 

ederek,onları verdiği için Allah‟a karĢı içtenlikle Ģükrederek, onlardan Allah‟ın 

emrettiği durumlarda Allah rızası için uzak kalarak, hepsinin Allah‟ın biz insanların 
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istifadesi için yaratıldığının Ģuurunda olup yerli yerinde kullanarak ebedi değere 

dönüĢtürür. 

Kur‟an‟a göre insanın inancı ile malı anlamlandırması arasında birebir 

bağlantı vardır. Tarih boyunca Ġnanç bakımından aynı karakteri taĢıyan insanlar mal 

karĢısında sınanmaları durumunda aynı davranıĢları ortaya koymuĢlar, aynı tutumu 

sergilemiĢlerdir. 

Kur'an'a göre inanan kimseler iktisadî imkanları üzerindeki sorumluluklarını 

yerine getirirler, onları yüksek değerler uğruna harcarlar, dünya için onlardan 

yararlanırken onları ahiret için bir yatırım aracı olarak görürler. 

Ġnkar edenler iktisadî imkanları bir üstünlük göstergesi olarak görürler ve 

onlara sahip olmakla övünüp Ģımarırlar, sahip olmamaları durumunda yerinirler. 

Münafıklar ise her Ģeyi iktisadî çıkarlar uğruna planlarlar, bu imkanlara sahip 

olmalarının kendilerine ahirette de üstünlük kazandıracağına inanırlar hatta 

Peygambere dahi sevgi duymaları bir takım iktisadî çıkarları nedeniyledir. 

Mekkî sûrelerdeki üretimle ilgili ayetlerin muhtevasıyla Medenîsûrelerdeki 

ayetlerin muhtevasını karĢılaĢtırdığımızda Ģu benzerlikleri ve farkları müĢahede ettik: 

Benzerlikler: 

1- Her ikisinde de üretim alanına iliĢkin ayet sayısı bir birine yakındır. 

Birkaç kelime farkı vardır. Ama bu sonuca etki edecek Ģekilde değildir. 

2- Her ikisinde de iktisadî imkanlar ile onların yaratıcısı olan Allah 

arasındaki iliĢki iĢlenmiĢ ve bu iliĢkiye vurgu yapılmıĢtır.  

3-  Her ikisinde de Ġnsan tabiatı ve onun yaratılıĢında mala olan zaafa dikkat 

çekilmiĢtir. 
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4- Her ikisinde de iktisadî imkanların doğru olarak nasıl okunacağı farklı 

Ģekillerde izah edilmiĢ, onları doğru ve yanlıĢ okuyanlara örnekler verilmiĢtir. Bu 

imkanların veya imkansızlıkların kiĢi için imtihan olduğu vurgulanmıĢtır. 

Farklar 

1- Konular Medenî sûrelerde geçen ayetlerde daha geniĢ cümlelerle 

iĢlenmiĢ daha fazla teferruata girilmiĢtir. Helal haram yolları genel hatları ile 

açıklanmıĢtır. Kur'an muhataplarına bu alanda doğrudan bir takım Ģeyleri emretmiĢ, 

bir takım Ģeyleri yasaklamıĢ bir takım Ģeylerde ise ruhsat tanımıĢtır. 

2- Mekkî sûrelerde konular daha dar ele alınmıĢ teferruata girilmemiĢtir. 

Helal haram yollara iĢaret edilmiĢ emir ve yasaklar ayrıntılı olarak belirtilmemiĢtir. 

Bir çok konuda yasaklara iĢaret etmekle yetinilmiĢtir. 

3- Medenî sûrelerde  inkar edenlerin, münafıkların ehli kitabın özellikle de 

Yahudilerin Ġktisadî imkanları yanlıĢ okumaları eleĢtirilmiĢ, onların nasıl 

anlamlandırılası gerektiği farklı misallerle açıklanmıĢtır. 

4- Mekkî sûrelerde genellikle önceki kavimler içerisinde iktisadî imkanları 

doğru ve yanlıĢ okuyanlar karĢılaĢtırılmıĢ özellikle de müĢriklerin iktisadî imkanlara 

verdikleri yanlıĢ anlamlar Ģiddetle eleĢtirilmiĢtir. Ġktisadî refah sonucu Ģımarıp helak 

olan önceki toplumlardan örnekler verilmiĢtir. 
1875

 

b-Ölçüye iliĢkin kelimeler: 

‟Z-H-B‟ (ر٘ت),„F-D-D‟ (فغ),“K-D-R” (لذس), „V-Z-N‟ (ْٚص),   

Medenî sûreleri tarayarak bu kelimelerin iktisadî anlamda geçtiği ayetlerin 

sayısını 22 olarak tespit ettik bu ayetleri ve bu ayetlerin yorumlarını iktisadî açıdan 

inceleyip değerlendirmemiz neticesinde Ģu sonuçlara vardık: 

                                                      
1875

Yıldız, Mehmet Sami, a.g.e, s 154 
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Kur'an göre, Ġnsanların aralarında yaptığı iĢlemlerde adaleti gerçekleĢtirmeleri 

için Allah onlara, adaletin zulümden, fazlalığın noksanlıktan kendisiyle ayırt edildiği 

bir Ģey olan mizanı indirmiĢtir. Bu mizanın insanlara verilmesi büyük bir nimettir. 

Ġnsanların aralarında yaptığı iĢlemlerde adaleti gerçekleĢtirmeleri, adaleti zulümden, 

fazlalığı noksanlıktan ayırt etmeleri ancak Allah'ın indirdiği ölçüye uymalarıyla 

gerçekleĢir. 

 Kur'an, ölçü aletinde yani standartlarda oynamayı, onları eksiltip veya 

fazlalaĢtırmayı yasakladığı gibi bizzat ölçerken ölçü aletini yanlıĢ kullanmayı da 

yasaklar. 

Mekkî sûrelerdeki ölçü ilgili ayetlerin muhtevasıyla Medenî sûrelerdeki 

ayetlerin muhtevasını karĢılaĢtırdığımızda Ģu benzerlikleri ve farkları müĢahede ettik: 

Benzerlikler: 

1- Mekkî sûrelerdeki ayetlerin muhtevası Medenî sûrelerdeki ayetleri 

kapsamaktadır. 

Farklar:  

1- Medenî sûrelerde ‟Z-H-B‟,„F-D-D‟, altın ve gümüĢ kelimeleri bunların 

para olarak tedavülüne iĢaret edecek Ģekilde kullanılmıĢtır. Mekkî sûrelerde 

kullanılmamıĢtır. 

2- Medenî sûrelerde bu alandaki ayetler Mekkî sûrelere oranla sayı 

bakımından daha azdır. Bu alan Mekkî sûrelerde geçen kelimelerden ‟V-F-Y‟,       

„K-Y-L‟, „T-F-F‟, „KISTÂS‟, kelimeleriMedenî sûrelerde  bu anlamda 

geçmemektedir. 
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3- Mekkî Surelede bu alan daha geniĢ iĢlenmiĢ ve daha fazla vurgu 

yapılmıĢtır.
1876

 

c-DolaĢıma iliĢkin kelimeler: 

‟T-C-R‟ (رجش), „ġ-R-Y‟ (ٜشش), „R-B-H‟ (سثخ), „S-M-N‟ (ّٓث), „C-V-R‟(جبس), 

„D-R-B‟ (ػشة),  „B-Y-A‟ (ثبع). 

Medenî sûreleri tarayarak bu kelimelerin iktisadî anlamda geçtiği ayetlerin 

sayısını 96 olarak tespit ettik bu ayetleri ve bu ayetlerin yorumlarını iktisadî açıdan 

inceleyip değerlendirmemiz neticesinde Ģu sonuçlara vardık: 

Kur'an'ın muhataplarına itikadı ve ameli bir takım mesajlarını ticaret dilini 

kullanarak vermiĢ olduğunu görürüz. 

Kur‟an‟ın insan modeli, Allah‟a teati ve kulluğu, O‟nun isteklerini, kendi 

isteklerinin önüne alır. Onun için Allah‟a karĢı kulluk her zaman asıldır, diğer ticaret 

vb. iĢlerle kıyaslandığında önceliği vardır. Kur'an ticareti meĢru görürken faizi 

Ģiddetli bir dille yasaklar ve ikisini bir görüp "faiz de alıĢveriĢ gibidir." diyenleri 

Ģiddetli bir azapla uyarır. Kur‟an vadeli satıĢa da müsaade etmiĢ ve bir kimse malını, 

bedelini muayyen bir süre sonunda almak üzere sattığında veya önce parayı verip 

sonra malı almak üzere yani “selem” akdi yaparak anlaĢtığında sorumlulara ölçü, 

tartı ve süre hususunda ihtiyatlı davranmayı öğretmiĢtir. Kur‟an, yapılan ticaretin 

geçerli bir ticaret olabilmesi için karĢılıklı rızanın gerçekleĢmesini Ģart koĢmuĢtur. 

Kur‟an‟a göre karĢılıklı rıza ile de olsa batıl bir Ģeye karĢılık mal almak 

yasaklanmıĢ, çirkin görülmüĢtür. 

                                                      
1876

Yıldız, Mehmet Sami, a.g.e, s 155 
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Kur'an'ın muhataplarına yönelik, ticaret baĢta olmak üzere insanlar arasındaki 

iktisadî iliĢkilerin güven içinde yapılmasını konu edinen bir takım buyruklara sahip 

olduğunu müĢahede ederiz. 

Kur'an, alıĢ veriĢte ve borç iliĢkilerinde tarafların ileride anlaĢmazlığına sebep 

olacak bütün belirsizliklerin kayıt altına alınmasını taraflara emretmiĢtir. 

Kur‟an‟a göre hakikati değiĢtirme, iftira etme, tahrif etme, gizleme vb. yolla 

elde edilen mal ve diğer bütün menfaatler meĢru değildirler, böyle bir davranıĢta 

bulunanlar da kınanmıĢtırlar. 

Kur'an, bir takım sosyal statü ve iliĢki gereği kiĢilere malı sorumluluklar 

yüklemiĢtir. Kocanın eĢine mehir vermesi, çocuğun emzirme ücretinin babaya ait 

olması bunlardan bazılarıdır. 

Mekkî sûrelerdeki dolaĢımla ilgili ayetlerin muhtevasıyla Medenî sûrelerdeki 

ayetlerin muhtevasını karĢılaĢtırdığımızda Ģu benzerlikleri ve farkları müĢahede ettik: 

Benzerlikler: 

1- Her ikisinde de sermaye sahibinin belli miktar sermayeyi iĢletmeciye 

ticaret yapmak üzere vermesi ve elde edilecek kâra belirledikleri orana göre ortak 

olmaları”
1877

 diye tanımlanan mudârebe isimli ticaretin meĢruluğuna ve yeryüzünde 

rızk aramak için dolaĢmanın faziletine iĢaret edilmektedir  

2- Ticaret teĢvik edilmektedir. 

3- Her ikisinde de ticaret dili çok etkin olarak kullanılmıĢtır. Öyle ki 

Kur'an'ın muhataplarına itikadı ve ameli bir takım mesajları ticaret dilini kullanarak 

vermiĢ olduğunu görürüz.  

                                                      
1877

 Döndüren, Hamdi, Ticaret ve Ġktisat Ġlmihali, Erkam Yayınları, Ġstanbul, 1993, s. 426 
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Farklar: 

1- Mekkî sûrelerden KureyĢ suresinde geçen "i'laf" kelimesi Medenî 

sûrelerde geçmemektedir. "ribh" kelimesi de Mekkî sûrelerde geçmemektedir. 

2- Bu alanla ilgili Mekkî sûrelerde yaklaĢık 50 ayet varken Medenî 

sûrelerde96 ayet bulunmaktadır. 

3- Mekkî dönemde faiz yasaklanmamıĢtır. Yalnızca zekat ile karĢılaĢtırılmıĢ 

zekatın daha artıcı olduğuna vurgu yapılmıĢtır. Medenî dönemde ise faiz tedrici 

olarak yasaklanmıĢtır. 

4- Medenî dönemde daha fazla ayrıntıya girilmiĢ meĢru ve meĢru olmayan 

iktisadî iliĢkiler açıklanmıĢtır. Rıza ile yapılan ticaretin meĢruluğuna vurgu 

yapılırken faizin ticaretle aynı olmadığı belirtilmiĢtir. Rıza ile de olsa meĢru olmayan 

yolla veya batıl yolla mal değiĢimi kesin bir dille yasaklanıĢtır. Güven için de 

alıĢveriĢ yapabilmek için somut bir takım kurallar getirilmiĢtir.
1878

 

d-BölüĢüme iliĢkin kelimeler: 

„Zevi‟l-gurbâ‟ (ّٝاٌمشث  ,(سأي) ‟S-E-L„ ,(سىٓ) ‟S-K-N„ ,(٠زُ) ‟Y-T-M„ ,(رٜٚ

„ibni‟s-sebil (ًّاٌسج١  )‟G-R-Z„ ,(فذٞ) ‟F-D-Y„ ,(ٚطٟ) ‟V-S-Y„ ,(سلت) ‟R-G-B‟,(اثٓ

-Ğ„ ,(ٔفً) ‟N-F-L„ ,(داْ) ‟D-Y-N„ ,(سثب) ‟R-B-V„ ,(غٕٝ) ‟Ğ-N-Y„ ,(فمش) ‟F-G-R„ ,(لشع

N-M‟ (ُٕغ), „T-R-K‟ (رشن), ‟K-S-M‟ (ُلس), „V-R-S‟ (ٚسس), „V-D-Y‟ (ٞٚد), „F-Y-E‟ 

 .(جضٞ) ‟C-Z-Y„ ,(عبي) ‟A-Y-L„ ,(فبء)

Medenî sûreleri tarayarak bu kelimelerin iktisadî anlamda geçtiği ayetlerin 

sayısını 158 olarak tespit ettik bu ayetleri ve bu ayetlerin yorumlarını iktisadî açıdan  

inceleyip değerlendirmemiz neticesinde Ģu sonuçlara vardık: 

                                                      
1878

Yıldız, Mehmet Sami, a.g.e, s 156 



511 

 

Kur'an, önceki topluluklara da anne ve baba baĢta olmak üzere akrabalara, 

yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmenin ve ayrıca zekatı vermelerinin Allah 

tarafından emir olunduğunu bildirmiĢtir. Aynı Ģekilde faiz v.b bir takım yasakların 

onlar içinde yasaklandığından haber vermiĢtir. 

Kur'an muhatabından dini mali yükümlülüklerini gönül hoĢnutluğu ile 

severek vermesini istemiĢtir. Bunu erdemli insanların özelliklerinden saymıĢtır. 

Cimriliğin ve fakir kalma korkusunun Ģeytan tarafından insana vaat edildiğini haber 

vermiĢtir. 

Kur‟an helâlından kazanmıĢ olduğunuz mallarınçürüğünden, gözden düĢmüĢ 

olanından değil kalitelisinden sadaka vermemizi emreder. 

Ġhtiyaç sahibi olmayı sadaka almanın nedeni olarak belirten Kur'an'a göre 

sadaka vermede öncelenmesi gereken fakirlerin özellikleri: 

Kendilerini Allah yoluna vakfetmiĢ olmaları, ticaret için gezip dolaĢamaz 

olmaları, fakirliklerini dıĢ görünüĢlerine yansıtmama konusunda özen göstermeleri 

ve istemekte ısrarlı olmamalarıdır.  

Kur'an'a göre kiĢinin ihtiyaç sahiplerine karĢı insan onuruna yakıĢır saygılı bir 

üslup takınması, eziyetin ve baĢa kakmanın takip ettiği bir sadakadan daha hayırlıdır. 

Kazanmaktan aciz oldukları durumlarda yakın akrabalara infak etme ve 

açlıktan ölme durumuna gelmiĢ kimseleri doyurma gibi durumlar sabit olan 

emirlerdendir, zekât bunları nesh etmemiĢtir. 

Ġmkân sahiplerinin, zamanın sıkıntısına uğramıĢ kimselere buğz edip onlara 

yardım etmemek üzere yemin etmesini Kur'an yasaklar. 



512 

 

Kur'an insanların ihtiyaç sahiplerine yardım yapma amacıyla gizlice bir araya 

gelmelerini teĢvik etmiĢtir. 

Kur'an, bütün malı yardımlarda akrabalardan sonra sırasıyla yetimleri, 

yoksulları, yolda kalmıĢı, isteyenler/dilenenler ile köleleri zikretmiĢtir. 

Kur'an bir takım ibadetlerde yapılan hatalar sonucu, yemini bozma 

neticesinde, cahiliye döneminde boĢanma Ģekillerinden biri olan "zihar" yapıldığında 

inanan kimselere köle azat etmek veya ihtiyaç sahiplerine ödenmek üzere bazı mali 

yaptırımlar getirmiĢtir. 

Faizi kesin bir dille yasaklayan Kur'an zekatı emretmiĢ ve Allah'ın yavaĢ 

yavaĢ faizi azalttığını, eksilttiğini, sadakayı artırdığını haber vermiĢtir. 

Anaparanın alınmasını ve korunmasın emreden Kur'an, zor durumda olan 

borçluya süre verilmesini hatta alacaklının bu alacağından vazgeçmesinin onun için 

daha hayırlı olacağını bildirmiĢtir. 

Kur'an toplumdaki zayıf ve yetersiz olan kimselerin iktisadî imkanlarını 

korumayı ve geliĢtirmeyi hedefleyen bir takım emir ve tavsiyelerde bulunmuĢ 

cahiliye döneminde uygulanan ve bu kimselerin aleyhine olan bir çok uygulamayı ya 

tam olarak kaldırmıĢ ya da ıslah etmiĢtir. Bu amaca yönelik olarak: 

Yetimlerin velilerine, onların mallarına yanlıĢ niyetle yaklaĢmamalarını, 

onların mallarını onlar büyür de elimden alırlar korkusuyla çabucak yememelerini, 

mümkünse onların mallarıyla onlar adına ticaret yapıp onlara mallarının kârlarından 

vermelerini, onlara buluğa eriĢtiklerinde onlarda mal yönetme yeteneğini aramalarını 

bu yeteneği onlarda keĢfettiklerinde onlara mallarını derhal teslim etmelerini 

emretmiĢtir. 
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Ayrıca yetim kızların velilerine onlarla evlendikleri takdirde onların 

mehirlerini tam olarak vermelerini Ģayet vermekten korkuyorlarsa onlarla 

evlenmemelerini emretmiĢtir. 

Kur'an, kadınları ve çocukları dıĢlayan, yalnızca savaĢa katılabilecek, ganimet 

elde edebilecek akrabalara miras hakkı tanıyan miras sistemini değiĢtirmiĢ az veya 

çok kadın, erkek, çocuk yaĢlı bütün akrabaları mirasa dahil etmiĢtir. 

Yetim malında haksız tasarrufta bulunan kimseleri Ģiddetli bir azapla uyaran 

Kur'an, mirasın taksimi sırasında ölenin akrabalarından mirasçı olmayanlarından, 

yetimlerden ve yoksullardan orada bulunanlar olursa onlara mirastan verilmesini, 

Ģayet verilemeyecek durumda ise o kimselerden özür dilenmesini emretmiĢtir. 

Kur'an, miras paylaĢımında, indiği toplumda uygulanmakta olan evlatlık ve 

anlaĢma yoluyla mirasçı olma illetlerini kaldırdı. Ġllet olarak akrabalığı ve nikahı 

aldı. EĢlerin her ikisine de yani karı ve kocaya, akrabalardan hem kadına hem de 

erkeğe mirastan pay verdi. 

Kur'an mirasçılara zarar vermeden vasiyette bulunmayı emreder. Bunun 

ölçüsü de müfessirlere göre  vasiyetin, ölen kimsenin malının 1/3' nü geçmemesidir.  

Kur'an'a göre miras paylaĢımı borç ve vasiyetin maldan çıkarılmasından sonra 

yapılır. 

Kur'an indiği toplumda uygulanmakta olan "ölen akrabaların hanımlarının 

nikâhına mirasçı olma" düĢüncesini yasaklamıĢtır. 

Diğer ümmetlere yasak iken Müslümanlara ganimetler helal kılınmıĢtır. 

Kur'an elde edilen ganimetleri paylaĢtırırken bu ganimetlerin  kendiliğinden elde 

edileni ile savaĢarak elde edilenini farklı bir Ģekilde paylaĢtırır. Malın yalnız 
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zenginler arasında dalaĢmasını istemez ve bunu önlemek için ganimetin ihtiyaç 

sahipleri arasında dağıtılmasını emreder. 

Kur'an, önceden vahiy bahĢedilmiĢ olduğu halde gerçek anlamda Allah‟a, 

ahiret gününe inanmayan, Allah ve Onun Elçisinin yasakladığını yasak saymayan ve 

böylece Allah‟ın onlar için din olarak seçtiği hak dini, din olarak benimseyip ona 

uymayan  kimselerden cizye almayı emretmiĢtir. 

Mekkî sûrelerdeki bölüĢümle ilgili ayetlerin muhtevasıyla Medenî sûrelerdeki 

ayetlerin muhtevasını karĢılaĢtırdığımızda Ģu benzerlikleri ve farkları müĢahede ettik: 

Benzerlikler: 

1- Her iki dönemde de bir takım farklı gelir gruplarına ait isimler Kur'an 

ayetlerinde geçmektedir. Bu isimlerden bazıları: “Miskîn”, “Ğani”, “Sâil”, “Ġbnü‟s-

sebîl” 

2- Her iki dönemde de haksız paylaĢımlar eleĢtirilmekte ve hak tecavüzünde 

bulunup zayıfları ezenlerin ciddi bir azapla karĢılaĢacağı haber verilmektedir. 

Farklar 

1- Mekke döneminde faizin olumsuz boyutuna dikkat çekilirken henüz 

yasaklanmamaktadır. Medîne döneminde ise kesin bir dille yasaklanmaktadır. 

2- Mekke döneminde daha çok ayetler genellikle geçmiĢ toplumların 

kıssaları arasında geçmektedir. Medîne döneminde ise konular doğrudan ele 

alınmakta, emir ve yasaklar muhataba doğrudan iletilmektedir. Bazen konular 

birbirlerinin peĢi sıra ele alınmaktadır. 

3- BölüĢüm alanı ile ilgili Mekkîsûrelerde 60 civarında ayet ve 12 kelime 

varken Medenî sûrelerde158 ayet ve 22 kelime bulunmaktadır. 



515 

 

4- Miras, ganimet, fidye kölelerin azat olunması, mehir, vasiyet, cizye, 

keffaret  vb. bir çok konu Medenî sûrelerde  ele alınmıĢtır.
1879

 

e-Tüketime iliĢkin kelimeler: 

„N-F-K‟ (ٔفك), „Z-K-V‟ (صوب), „T-A-M‟ (ُؽع), „E-T-Y‟ (ٝار), „G-T-R‟ ( لزش), „B-

S-T‟ (ثسؾ), „S-D-K‟ (طذق), „B-H-L‟ (ًثخ), „S-R-F‟ (سشف), „S-H-T‟ (سذذ). 

Medenî sûreleri tarayarak bu kelimelerin iktisadî anlamda geçtiği ayetlerin 

sayısını 146 olarak tespit ettik bu ayetleri ve bu ayetlerin yorumlarını iktisadî açıdan 

inceleyip değerlendirmemiz neticesinde Ģu sonuçlara vardık: 

Kur'an, inanan insanların malları hakkında kendileri için gerekli olan bütün 

sorumlulukları yerine getiriyor olmalarını Allah'a karĢı sorumluluk bilinci
1880

 taĢıyan 

insanların özelliklerinden kılar. Kur'an'a göre inanan kiĢi üretirken veya tüketirken 

yalnız bu dünyadaki alacağı hazzı dikkate almaz bu dünyadan faydalanmakla birlikte 

yapmıĢ olduğu bu iktisadî faaliyetlerle ölümden sonraki hayata hazırlık yapar. Ġnanan 

insanın bu dünyadaki nimetlenmesi, ahiret ile bitiĢiktir, kesintisizdir; inkâr edenin 

nimetlenmesi ise ölümle sona erer. 

Kur'an'a göre sadakaları gerçek alan Allah‟tır onunla sahibini 

ödüllendirecektir. Hz. Peygamber ve diğer sadaka alıcıları bir aracıdır. 

Kur'an, kiĢinin niyeti Allah'ın rızası değilse baĢka bir niyet taĢıyorsa, Allah 

için harcadığı Ģeyleri bir angarya olarak görüyorsa, bununla gösteriĢi amaçlamıĢ ise o 

kimselerden yaptıklarının kabul edilmeyeceğini haber verir. Ġnanmayan kiĢilerin 

uhrevi bir gaye gözetmeksizin sorumsuzca tüketmelerini hayvanların tüketimine 

benzetir. 

                                                      
1879

Yıldız, Mehmet Sami, a.g.e, s 157 
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 Êsed, Muhammed,  a.g.e, c. 1, s. 4 
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Kur‟an muhataplarına hem kendi mallarından hem de baĢkalarının 

mallarından batıl yolla faydalanmayı yasaklamıĢtır. 

Kur'an dosdoğru dini oluĢturan değerler arasında Ġlim, ihlâs, namazla birlikte 

zekâtı da saymıĢtır. KiĢinin malını temizlemek, büyütüp çoğalmak sadakanın 

niteliklerindendir.  

Ġnsanın kazandığı her Ģeyden zekât vermesi gerektiğine  Bakara 267. ayet  

delalet eder. Ġnsanın kazandığı Ģeylerin içine: Ticaret malları, altın, gümüĢ, hayvanlar 

girer çünkü bunlar müktesep olarak isimlendirilirler.  

Kur'an, muhataplarını bir takım zekat haç gibi malı sorumluluklarını 

zamanında yapması konusunda uyarır. Bir kimsenin ihtiyaç içinde olduğu haberi 

ulaĢtığında her durum ve her vakitte, her hangi bir zaman ve durumla 

kayıtlamaksızın o kimselerin geciktirmeden ihtiyaçlarını karĢılamaya teĢvik eder. 

Kur‟an, muhataplarına helâlından kazanmıĢ oldukları malları Allah için 

harcadıklarında çürüğünden, gözden düĢmüĢ olanından değil.kalitesinden 

harcamalarını emreder. Kur'an muhataplarından Allah için harcama yaparken 

ihtiyacından fazlasından harcamasını ister, kendisini baĢkasına muhtaç kılacak 

Ģekilde harcamasını istemez. Ġnananları, mali imkanları nispetinde sorumlu tutar.  

Kur'an, ihtiyaç sahiplerine onlardan her hangi bir karĢılık beklemeden yalnız 

Allah'ı razı etmek için harcama yapan, onlara iyilik eden kimseleri över ve vermiĢ 

olduğu sadakası kabul olacak kimsenin Ģu iki özelliğini ön plana çıkarır: 

1- Allah'ın rızasını gözetmesi, 

2- Ġnfak edilen mallar karĢısında Allah'ın vereceği sevaba ulaĢacağına 

inanması, bu konuda kalbinin mutmain olması ve her türlü Ģüpheden uzak olmasıdır. 
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Akrabalık, malı ihtiyaç sahiplerine verme hususundaki  tercih sebeplerinin en 

kuvvetlisidir. Miras, vasiyet vb. birçok mali muamelelerde dikkate alınmıĢtır. Kur'an, 

harcamaların yerini gösterdiği ayetlerde akrabalardan sonra sırasıyla yetimleri, 

yoksulları, yolda kalmıĢı, isteyenler ile köleleri zikretmiĢtir 

Kur'an'a göre ihtiyaç sahibi kimselerin kendilerini Allah yoluna vakfetmiĢ 

olmaları, ticaret için gezip dolaĢamaz olmaları, fakirliklerini dıĢ görünüĢlerine 

yansıtmama konusunda özen göstermeleri ve istemekte ısrarlı olmamaları gibi 

özellikleri onlar için harcama yapmada tercih sebeplerindendir. 

Kur'an; müslüman topluma, tanıdıkları ve tanımadıkları düĢmanlarını 

müslümanlara karĢı her hangi bir olumsuz güç kullanmaktan caydıracak caydırıcı 

güç oluĢturmak için harcama yapmayı emreder. 

Kur'an, Allah'ın meĢru kıldığı alanlara, özellikle müslüman toplumu 

düĢmanlarından korumak ve kalkındırmak üzere Allah rızası için harcama yapmayı 

teĢvik eder. Bu tür harcamaları terk etmenin Müslümanların kendilerini tehlikeye 

atması olduğuna iĢaret eder. 

Kur‟an, içinden verilmesi vacip olan kısmın, çıkarılıp verilmediği malı 

“kenz” olarak niteler ve bu tür mal biriktirip gerekli harcamaları yapmayanları 

Ģiddetli bir azapla uyarır. 

Kur'an, kiĢinin kendini, kendi açgözlülük ve cimrilik duygusundan 

korumasını kurtuluĢ nedenlerinden biri sayar;cimrilik yapan, baĢkalarına da cimriliği 

tavsiye eden ve Allah'ın kendilerine bağıĢladığı nimetleri gizleyenleri nankörler 

olarak niteler ve onlar hakkında Ģiddetli bir azabın hazırlandığını bildirir. 
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Kur‟an‟a göre münafıklar, ganimet elde etmede çok hırslıdırlar, Allah 

yolunda mallarını harcamada cimridirler. 

Kur'an, din adamlarının toplumdaki nüfuzunu kullanarak  toplumdan bir 

takım dini değerler uğruna maddi talepte bulunup, kiĢilerin din adına yapmıĢ olduğu 

bu yardımları veriliĢ gayelerine uygun olarak harcamayıp, bunu kiĢisel servete 

dönüĢtürmelerini eleĢtirir ve çok Ģiddetli bir azapla uyarır. 

Kur'an muhataplarına içinde bulunduğu statü ve iliĢki gereği yapması gereken 

bir takım  harcamaları bildirir. 

Mekkî sûrelerdeki tüketimle ilgili ayetlerin muhtevasıyla Medenî sûrelerdeki 

ayetlerin muhtevasını karĢılaĢtırdığımızda Ģu benzerlikleri ve farkları müĢahede ettik: 

Benzerlikler: 

1- KiĢilerin yaptığı harcamalarda yalnız Allah'ın rızasını gözetmeleri, 

gösteriĢ vb. saiklerle harcama yapmamaları her iki dönemde de öğütlenmiĢtir. 

2- Her iki dönemde de öne çıkarılan tüketici tipi normatif kaideleri ve 

ekonomi ötesi prensipleri göz önüne alarak kiĢisel arzu, istek ve ihtiyaçları için 

harcama yapan veya yapma kapasitesi olan kiĢidir. 

3- Her iki dönemde de ihtiyaç sahiplerini gözetme, onlar için duyarlı olma 

ile iman ilkeleri arasında iliĢki kurulmaktadır. 

Farklar: 

1- Mekkî sûrelerde geçen „B-Z-R‟, „H-L-K‟, „M-L-G‟, „T-R-F‟ kelimeleri 

Medenî sûrelerde  iktisadî anlamda kullanılmamıĢlardır. Ayrıca Medenî Surelede 

geçen„S-H-T‟ kelimesi ise Mekkî sûrelerde iktisadî anlamda kullanılmamıĢtır. 
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2- Bu alanla ilgili Mekkî sûrelerde geçen ayet sayısı yaklaĢık 100 iken 

Medenî Surelede geçen ayet sayısı 158' dir. 

3- Mekkîsûrelerde daha çok tüketicinin dikkate alması gereken ahlaki 

prensipler ön plana çıkarken Medenî sûrelerde  harcama yapılacak mal, harcama 

yapılacak kiĢi veya konu, harcamanın zamanı ve miktarları üzerinde de durulmuĢtur. 

4- Her iki dönemde de insanın mala olan zaafları ele alınmıĢtır. Fakat bu 

boyut üzerinde Mekkî sûrelerde daha fazla durulmuĢtur. 

5- Mekkîsûrelerde daha çok önceki toplumlardaki yanlıĢ tüketimler ve 

bunlar karĢısındaki ilahî yaptırımlar ele alınmıĢ, müĢrik toplumdaki yanlıĢ tüketim 

alıĢkanlıkları eleĢtirilmiĢtir. 

Medenîsûrelerde ise doğru tüketimin nasıl yapılacağı nerelere yapılacağı açık 

bir Ģekilde ele alınıp emredilirken bu emirler ve tavsiyeler karĢınsındaki takınılan 

olumlu ve olumsuz tavırlar ele alınmıĢtır. Münkafıkların ve inkar edenlerin bir takım 

yanlıĢ tutumları eleĢtirilmiĢtir. Nadir de olsa önceki toplumlara vurgu yapılmıĢtır. 

6- Mekkî sûrelerde bu sûrelerin tabiatına uygun olarak konular daha kısa ve 

öz olarak ele alınmıĢ, Medenî sûrelerde ise bir çok konu geniĢ bir Ģekilde ele 

alınmıĢtır.
1881

 

Netice olarak, iktisadî alanın inanan bir insan tarafından Ġslam‟ın inanç 

esaslarıyla uyumlu bir Ģekilde nasıl anlamlandırılması gerektiğinin inĢa edildiği, 

Müslüman‟ın iktisadî hayata bakıĢının temellerinin oluĢturulduğu, inananların 

ilerideki iktisadî uygulamalara zihinsel olarak hazırlandığı ve gelecek iktisadî 

                                                      
1881
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yapının alt yapısının Ģekillendiği Mekke Döneminden
1882

 sonra gelen Medine 

döneminde: 

Mekke Döneminde ilkesel alt yapısı Ģekillenen Ġslam'ın inanç sistemiyle 

uyumlu iktisadî hayat, Medine toplumunda var olma imkanını bulmuĢtur. Yeni 

oluĢan Medine toplumunda Ġslam'ın inanç sistemiyle uyumlu olmayan önceki 

toplumlardan gelen uygulamalar tedrici olarak bu  ilkelerle uyumlu hale getirilmiĢ 

veya tamamen ortadan kaldırılmıĢ yerine bu inanç sistemiyle uyumlu ilkeler 

getirilmiĢtir. 

Önceki toplumda iktisadî değeri olan içki, domuz eti vb. bir çok mal Ġslam 

Dininin inanç sistemiyle uyumlu olmadığı için mal değerini yitirmiĢtir. Yine dikili 

taĢlar, kumar vb.  birçok uygulama  neden olduğu iktisadî veya iktisat dıĢı zarardan 

dolayı yürürlülükten kaldırılmıĢtır. Ġnsanların tabiatında var olan kazanma hevesleri 

ticaret, tarım vb. meĢru yollara kanalize edilmiĢ, meĢru olmayan yollardan mal elde 

etme hoĢ karĢılanmamıĢ ve bu yollar kapatılmaya çalıĢılmıĢtır. Malı kaynakları 

yönetemeyen kimselere mallarının teslim edilmemesini emrederek malın zayi 

olmasını önlerken; malı yöneten kimselere, malı yönetemeyen kimselerin mallarında 

onlar için ticaret yapmaları emredilerek üretimin artması sağlanmıĢtır. Ayrıca bir 

kimsenin kendi refahını baĢka insanların mal varlığı sayesinde, yani baĢkalarını 

sömürerek artırması Ģeklindeki gayri ahlaki beklenti olarak bilinen faiz yasaklanmıĢ,  

selem meĢru kılınmıĢ, ticaret teĢvik edilmiĢ, borç vb. alanlarda her türlü Ģartları kayıt 

altına alarak ve Ģahadet müessesini getirerek ticari iliĢkilerin güven ortamında 

yapılması sağlanmıĢ, mudarebe vb. ortaklıklar desteklenerek iktisadî hayat reel 

ekonomi üzerinde bina edilmiĢtir. 

                                                      
1882

Yıldız, Mehmet Sami, a.g.e, s 158 
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Ġslam öncesi toplumda kadın, çocuk gibi içinde bulunduğu toplumda zayıf 

kesimlerin mirasçı olamadığı Ġslam inanç sistemiyle uyumlu olmayan miras sistemi 

değiĢtirilmiĢ az veya çok her kesimin mirastan pay alması sağlanmıĢtır.Yetim malları 

üzerindeki yanlıĢ uygulamalara son verilmiĢ onların mallarına ancak iyi niyetle 

yaklaĢmaya müsaade edilmiĢtir. Borçluya zaman tanınmıĢ zor durumda ise 

alacaklıya borçlu lehine tasadduk tavsiye edilmiĢtir. Kadınların mihirlerini tam 

olarak almaları sağlanmıĢ, kadın ve çocukların nafakaları erkekler üzerine zorunlu 

kılınmıĢtır. Ayrıca toplumdaki mevcut olan kölelik sistemi tedricen ortadan 

kaldırılmaya çalıĢılmıĢ onlara her fırsatta yardım etme ve  onları azat etme teĢvik 

edilmiĢtir. Zorunlu malı yükümlülük olan zekat emredilmiĢ ayrıca diğer malı 

ibadetler de teĢvik edilmiĢtir. Zihar ve yemin keffaretleri gibi kefaretler ihdas 

edilmiĢ, bir takım ibadetlerdeki hata ve eksikliklere maddi yaptırımlar getirilmiĢ 

bunların hepsi ihtiyaç sahibi zümrelere kanalize edilmiĢtir. Dinî malı sorumlulukları 

yerine getirirken ihtiyaç sahibi kimselerin incitilmemesini esas alan bir yöntem 

benimsenmiĢtir. Bunların uygulamaya konulması toplumdaki ihtiyaç sahibi kimseler 

lehine gelir artırıcı bir sonuç doğururken bütün bunların birey eliyle gerçekleĢmesi 

toplumdaki dayanıĢmayı kuvvetlendirmiĢ, sosyal yapıyı güçlendirmiĢ, zayıf olan 

kesimin hayat standardının yükselmesine vesile olmuĢtur. 

Diğer taraftan harcama yaparken zarara harcamanın ve gereken yere 

gereğinden fazla harcamanın yasaklanmasıyla kaynak israfı önlenmeye çalıĢılmıĢ 

malın ihtiyaç sahibine kanalize edilmesine yardımcı olunmuĢtur. Gereken yere 

gereken harcamanın yapılmaması anlamındaki cimriliğin yasaklanmasıyla da hem 

iktisadî hayatın canlılığına katkıda bulunulmuĢ hem de kaynakların yaratılıĢ gayesine 

uygun kullanımı sağlanılmıĢtır. 
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Ġncelediğimiz Kur'an ayetlerinin muhtevasından yola çıkarak vardığımız bu 

iktisadî yapının özelliklerini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

1- Ġktisadî faliyetlerin her aĢaması Ġslam'ın inanç sistemiyle uyumludur. 

2- Ġslam öncesi iktisadî hayattan Ġslam ile uyumlu iktisadî hayata 

dönüĢüm tedrici olarak gerçekleĢmiĢtir. 

3- Toplumda üretici bir zihniyetin oluĢumuna yardımcıdır. 

4- Ġnsanların kazanç elde etme heveslerini gayri meĢru yerlerden meĢru 

kanallara yönlendiricidir. Ticareti ve sermaye birikimini teĢvik eder. 

5- Ġktisadî faliyetlerin her aĢamasında ölçüye riayet edilmesini, 

standartlardan çalınmamasını emreder. Adalet üzere kurulmuĢtur. Zulmetmeyi ve 

zulme uğramyı her ikisini de doğru bulmaz. 

6- Tüketime sorumluluk bilinci getirir ve sorumsuz tüketimi yasaklar. 

7- Toplumdaki zayıf ve güçsüz kimseleri korur. Fakir lehine yapılan mali 

yükümlülükleri bireyin kendi vicdanıyla yapmasını sağlar. 

8- Hayatın diğer alanlarına olumlu katkılar sağlar. Hayata yalnız iktisadî 

hayat olarak bakmaz bir bütün olarak bakar ve toplumun genelinin refahını gözetir. 

9- Öne çıkarılan insan tipi:Normatif kaideleri ve ekonomi ötesi prensipleri 

göz önüne alarak kiĢisel arzu, istek ve ihtiyaçları için iktisadî faaliyetler yapan veya 

yapma kapasitesi olan kiĢidir. 

 

 



523 

 

BĠBLĠYOGRAFYA 

AKYÜZ, Müfit ve Ertel, Nesrin, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayınları, 

Ġstanbul, 1990 

ALBAYRAK, Halis, Tefsir Usulü, ġule Yayınları, Ġstanbul,1998 

--------------- , Halis, Kur‟an‟da Ġnsan-Gayb ĠliĢkisi, ġule Yayınları, Ġstanbul, 1996 

ATEġ, Süleyman, Kur‟an‟ı Kerim ve Yüce Meali, Ġstanbul, 1990 

BAZERGAN, Mehdi, Kur‟an‟ın Nüzûl Süreci, Fecr Yayınları, Ankara,1998  

BAZERGAN, Mehdi, Adım Adım Vahiy, Fecr Yayınları, Ankara,1998     

BĠLMEN, Ömer Nasuhi, Hukuki Ġslamiye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu,  Bilmen 

Yayınevi, Ġstanbul, 1996                    

CEVHERĠ, Ġmail b. Hammad, es-Sıhâhl Tacu‟l-Luga ve Sıhâhlu‟l-Arabiyye, 

Beyrut,1990 

CÜRCANĠ, Seyyid ġerif ali b. Muhammed el-Curcani, Kitabü‟t-Tarifat, Beyrut, 

1995 

ÇĠÇEK, Halil, Kur‟an Nasıl Bir Kitaptır, Beyan Yayınları,  Ġstanbul, 2007 

DEMĠR, Ömer-Acar, Mustafa, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yayınları, Ġstanbul, 

1992 

--------------- , Ömer, Ġslam, Sivil Topum ve Piyasa Ekonomisi, Liberte Yayınları, 

Ankara, 1999 

DĠNLER, Zeynel, Ġktisada GiriĢ, Ekin Yayınevi, Bursa, 1996 

DOĞAN, D.Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1996 

DÖNDÜREN, Hamdi, Ticaret ve Ġktisat Ġmihali, Erkam Yayınları, Ġstanbul, 1993 



524 

 

EBU ZEHRA, Muhammed, Ġslam Hukuk Metolojisi, (Abdulkadir ġener), Fecr 

Yayınevi, Ankara, 2000 

EBU ZEYD, Nasr Hamid, Ġlahi Kitabın Tabiatı, Kitabiyat, Ankara, 2001, 

EL-CASSAS,Ebbubekir b. Ali b. Ahmet b. Er-Razi, Ahkâmu'l-Kur'an, Ġhyâu't 

Turasu'l-Arabî, Beyrut, 1984 

EL-FERAHĠDĠ, Halil b. Ahmet, Kitâbu‟l-Ayn, Dar ve Mektebü‟l Hilâl, 

EL-HĠMYERĠ, NiĢvan b. Said, ġemsü‟l-Ulum, Beyrut, 1999, III. 1963  

EL-HULĠ, Emin, Kur‟an Tefsirinde Yeni Bir Metod, (çev: Mevlüt Güngör), Kur‟an 

Kitaplığı, Ankara, 2001, 

EL-KARĠ, Nuru‟d-Din Ali b. Sultan Muhammed el-Herevi, Dav‟u‟l-Meali li- Bedi‟l-

Emali, Daru Ġkra‟, ġam, 2002,  

EL-KATTAN, Mennâ Halil, Ulumu‟l Kur‟an, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul, 1997 

EL-KURTUBÎ, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferac el-Kurtubi, el-Câmî li 

Ahkâmi‟l-Kur‟ân. Thk. Ahmed Abdulalîm el-Berdûnî, Dâru'l Kütübü'l- 

Mısrıyye, Kahire, 4964. 

EL-MEYDANĠ, Abdurrahman Habanneke, Kavâidü‟t-Tedebbüru‟l–Emsâl li 

Kitabillâhi Azze ve Celle, Dâru‟l-Kalem, ġam 1425 

ER-RÂZÎ, Fahruddîn,  Mefâtihu'l-Ğayb, Dâru'l- Kitâbu'l-Ġlmiyye, Beyrut, 2000 

ER-RAZĠ, Muhammed b. Ebubekir b. Abdulkadir, Muhtaru‟s-Sıhah, Mektebetü 

Lübnan, Beyrut, 1995 

ESED, Muhammed, Kur‟an Mesajı, ĠĢaret Yayınları, Ġstanbul,1999 

ES-SUYUTĠ, Celaleddin, el-Itkan Fl Ulumi‟l Kur‟an, Hikmet NeĢriyat, Ġstanbul,  

 1987 



525 

 

Eġ-ġAFĠ, Muhammed b. Ġdris, Ahkamu'l-Kur'an, (thk. Abdulğâni Abdulhâlik), 

Dâru'l-Kutubu'l-Ġlmiyye, Beyrut, 1980 

ET-TABERÎ, Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr, Câmiul-Beyân àn Te‟vîli Âyi‟l 

Kur‟ân, Dâru Ġbni Teymiye, Kahire, 2000 

EZHERĠ, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet el-Ezheri, Tehzibü‟l-Luga, Ġhyâu't 

Turasu'l-Arabî, Beyrut, 2001 

FAZLURRAHMAN, Ana Konularıyla Kur‟an, (çev. Alpaslan Açıkgenç), Ankara, 

2000 

FERRÂ, Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad,, Meâni‟l-Kur‟an, Beyrut , 1983  

FÎRÛZÂBÂDÎ, Ebu Tahir Mecdu‟d-din Muhammed b. Ya‟kub eĢ-ġirazi, el-

Kamusu‟l-Muhît, Beyrut,1986 

GAZALĠ, Muhammed, Kur‟an‟ı Anlamada Yöntem, ġule Yayınları,1998 

GÜL, Ali Rıza, Tarihi Bağlam Çerçevesinde Kur‟an‟da Faiz (Riba) Yasağı, Ġlahiyat, 

Ankara, 2006 

--------------- , Ali Rıza, Borç Ayetlerinin Aktüel Değeri, Ġlahiyat, Ankara, 2004 

GÖLCÜK, ġerafeddin, Bakillani ve Ġnsan Fiilleri, Diyanet Yayınları, Ankara, 1997 

HAMÎDULLAH, Muhammed, (çev. Salih Tuğ), M.Ü.Ġ.F.V. Yayınları, Ġstanbul, 

1993 

HĠMYERĠ, NeĢvân b. Said, ġemsü‟l –Ulum, Alemü‟l- Kütüb, Beyrut, Trs 

ĠBNĠ DÜREYD, Ebubekr Muhammed b. el-Hasan, Kitabu Cemheratü‟l-Lüga, 

Daru‟l- Maarif, Hadarabad,TRs 

ĠBNĠ FÂRĠS, Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mucmelu‟l-Luğa, Müessesetü‟r-Risale, 

Beyrut, 1986 

--------------- , Ahmet b. Fâris b. Zekeriya, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, Kahire, 1984 



526 

 

ĠBN KESÎR, Ebû‟l-Fidâ Ismâil,Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, Dâru Tayyibe, Riyad, 1999 

ĠBNĠ MANZUR, Cemaleddin Muhammed b. Mükrim, Lisanu‟l Arap, Beyrut, 1956 

ĠBNĠ SĠDE, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ġsmail, el-Endelüsi, el-Muhkem ve‟l-Muhitu‟l-Azam, 

Daru‟l-Kütüb el-Ġlmiyye, Beyrut, 2000  

ĠBNÜ'L-ARABÎ, Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, Ahkâmü'l-Kur‟ân, Dâru'l 

Kitâbu'l-Ġlmiyye, Beyrut, 2003 

ĠZUTSU, Toshihiko, Kur‟an‟da Dinî ve Ahlâki kavramlar, Pınar Yayınları, Ġstanbul, 

1997. 

KALLEK, Cengiz, Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, Bilim ve Sanat 

Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 1992,  

KARAGÖZ, Ġsmail, Dini Kavramlar Sözlüğü,  Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2007 

KARAMAN, Hayrettin, Kur!an‟ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara, 2002 

KUTUB, Muhammed, Kur‟an‟ı Nasıl Okuyalım, (çev: Bekir Karlığa), ĠĢaret 

Yayınları, Ġstanbul, 2006 

KERMĠ, Hasan Said, el-Hadi ile Lugatü‟l-Arabî, Beyrut, 1991, 

LANE, Edward William, An Arabic- English Lexion, Beyrut, 1980 

MUKATĠL, Ebu'l-Hasan, BeĢir, b Süleyman,Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Dâru'n-

NeĢr 

MUTÇALI, Serdar, Dağarcık, Ġstanbul, 1995 

NESEFĠ, Abdullah b. Ahmet b. Mahmut, Medârikü‟t-Tenzîl ve Hakîkatü‟t- Te‟vîl, 

Dâru‟l-Marife, Beyrut, 2000, 

ÖZKĠRAZ, Ahmet, Sabri F. Ülgener‟de Zihniyet Analizi, a Yayınevi, Ankara, 2000 



527 

 

 ÖZEL, Mustafa, Ġktisat ve Din, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1994, s. 214 

RÂĞIB, el-Ġsfahanî, Ebu‟l Kasım Hüseyin b. Muhammed, el-Mufradat fi Garîbi‟l 

Kur‟an, Beyrut, 2001, 

SARIÇAM, Ġbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

Yayınları, Ankara, 2004 

SEMĠN, Ahmet b. Yusuf el-Halebi, Umdetü‟l-Huffaz fi Tefsiri EĢrafi‟l-

Elfaz,Alemu‟l-Kütüb, Beyrut, 1994 

 SERĠNSU, Ahmet Nedim,Kur‟an Nedir?, ġule Yayınları, Ġstanbul, 2010 

 ----------------, Ahmet Nedim, Kur‟an‟ın AnlaĢılmasında Esbab-ı Nüzül‟ün Rolü,

 ġule Yayınları, Ġstanbul, 1994 

----------------,Ahmet Nedim, Kur‟an ve Bağlam, ġule Yayınları, Ġstanbul, 2008 

SPENCER, Milton, Contemporary Mıcroekonomics, New York, 1986 

 ġABAN, Zekiyyuddin, Ġslam Hukuk Ġlminin Esasları, (çev. Ġbrahim Kâfi Dönmez), 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2001 

ġERBASĠ, Ahmet, el-Mu‟cmü‟L-Ġktisadîyyü‟l-islamiyyü, Beyrut, 1981 

TOPALOĞLU, Bekir ve KARAMAN, Hayrettin, Arapça-Türkçe Yeni Kamus, 

Ġstanbul 

TURANLI,  Tamer, Ansillopedik Ekonomi Sözlüğü, Bilim Teknik Yayınevi, 

Ġstanbul.1987 

TÜRKÇE SÖZLÜK,  Türk Dil Kurumu, Ġstanbul, l992, 

TÜRKAY, Orhan, Mikro Ġktisat Teorisi, Adım Yayıncılık, Ankara,1991 

ÜLGENER, F. Sabri, Ġktisadî Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Yapısı, Der Yayınları. 

Ġstanbul, 1981 

----------------,Sabri F, Zihniyet ve Din, Derin Yayınları, Ġstanbul, 2006 



528 

 

----------------,Sabri F,Zihniyet Aydınlar ve Ġzm‟ler, MayaĢ Matbaacılık ve Yayınevi, 

Ankara, 1983 

ÜNVER, Mustafa, Kur‟an‟ı Anlamada Siyâkın Rolü (Bütünlük Üzerine),Sidre 

Yayınları, Ankara, 1996 

YAZIR, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur‟an Dili, Azim Dağıtım, Ġstanbul, 1992 

YILDIZ, Mehmet Sami, Mekkî sûrelerde Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimeler 

(BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) Ankara, 2006 

ZAMAHġERi, Carullah Ebu‟l-Kasım Muhammed b. Ömer, Esasu‟l-Belağa,Beyrut,  

1965  

-----------------, Ebu‟l-Kasım Cârullah Muhammed b. Ömer b. Muhammed, el-KeĢĢaf, 

Beyrut, 1996 

ZEBĠDĠ, Muhammed Murtaza, Tâcu‟l-Ârûs min cevâhiri‟l-Kâmûs, Kuveyt, 2001, 

ZUHAYLĠ, Vehbe, Ġslam Fıkıh Ansiklopedisi, Risale Yayınları, Ġstanbul, 1994 

 

  



529 

 

EK-1TABLOKur'an'daki  sûrelerin Nüzul Sırasına Göre DiziliĢi1883 

MEKKĠ SÛRELER 
  NÜZUL 

S. SÛRE ADI KUR'ANDAKĠ S. 

 

NÜZUL S. SÛRE ADI KUR'ANDAKĠ S. 

1 ALAK 96 59 ZÜMER 39 

2 KALEM 68 60 ĞÂFĠR 40 

3 MÜZZEMMĠL 73 61 FUSSĠLET 41 

4 MÜDDESĠR 74 62 ġÛRA 42 

5 FATĠHA 1 63 ZUHRUF 43 

6 MESED 111 64 DUHAN 44 

7 TEKVĠR 81 65 CASĠYE 45 

8 A'LA 87 66 AHKÂF 46 

9 LEYL 92 67 ZÂRĠYAT 51 

10 FECR 89 68 ĞÂġĠYE 88 

11 DUHA 93 69 KEYF 18 

12 ġERH 94 70 NAHL 16 

13 ASR 103 71 NÛH 71 

14 ÂDĠYAT 100 72 ĠBRÂHĠM 14 

15 KEVSER 108 73 ENBĠYÂ 21 

16 TEKÂSÜR 102 74 MÜ'MĠNÛN 23 

17 MAÛN 107 75 SECDE 32 

18 KÂFĠRÛN 109 76 TÛR 52 

19 FÎL 105 77 MÜLK 67 

20 FELAK 113 78 HÂKKA 69 

21 NÂS 114 79 MEÂRĠÇ 70 

22 ĠHLAS 112 80 NEBE 78 

23 NECM 53 81 NÂZĠAT 79 

24 ABESE 70 82 ĠNFĠTÂR 82 

25 KADR 97 83 ĠNġĠKÂK 84 

26 ġEMS 91 84 RÛM 30 

27 BURÛC 85 85 ANKEBÛT 29 

28 TÎN 95 86 MÜTAFFĠFÎN 83 

29 KUREYġ 106 

MEDENĠ SÛRELER 30 KÂRĠA 101 

31 KIYÂME 75 

 

87 BAKARA 2 

32 HÛMEZE 107 88 ENFAL 8 

33 MÜRSELÂT 77 89 Âl-Ġ ĠMRAN 3 

34 KÂF 50 90 AHZAP 33 

35 BELED 90 91 MÜMTEHĠNE 60 

36 TÂRIK 86 92 NĠSÂ 4 

37 KAMER 54 93 ZELZELE 99 

38 SÂD 38 94 HADÎD 57 

39 ÂRAF 7 95 MUHAMMED 47 

40 CĠN 72 96 RA'D 13 

41 YÂSĠN 36 97 RAHMÂN 55 

42 FURKÂN 25 98 ĠNSAN 76 

43 FÂTIR 35 99 TALAK 65 

44 MERYEM 19 100 BEYYĠNE 98 

45 TÂHA 20 101 HAġR 59 

46 VÂKIA 56 102 NÛR 24 

47 ġUARA 26 103 HAC 22 

48 NEML 27 104 MÜNÂFĠKÛN 63 

49 KASAS 28 105 MÜCÂDELE 58 

50 ĠSRA 17 106 HUCURAT 49 

51 YUNUS 10 107 TAHRÎM 66 

52 HÛD 11 108 TEĞABUN 64 

53 YUSUF 12 109 SÂF 61 

54 HĠCR 15 110 CUMA 62 

55 EN'AM 6 111 FETH 48 

56 SAFFAT 37 112 MAĠDE 5 

57 LOKMAN 31 113 TEVBE 9 

58 SEBE 34 114 NASR 110 

                                                      
1883

el-Meydan, Abdurrahman Habanneki, a.g.e, s. 178-184 
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EK- 2 TABLO 2 

Kur'an'da Geçen Ġktisadî Alana ĠliĢkin Kelimelerin Mekkî ve Medenî sûrelerde  BulunuĢlarını 

Gösterir Ġstatistiksel  Tablo 

 

 

Kelime 

 

Ġktisadî 

Alan 

Kur'an'da 

toplam 

Mekkî 

 sûrelerde 

Medenî 

 sûrelerde 

Medenî sûrelerde  

ilgili Kelimenin 

Geçtiği ayet sayısı 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

„R-Z-K‟ ( سصق) 

“M-T-A” (ِزع) 

„K-S-B‟ (وست ) 

„H-Y-R‟ (خبس) 

“C-V-A” (جبع) 

„M-Y-L‟( ِبي  ) 

„N-F-A‟ (ٔفع) 

“B-E-S” (ثأط) 

“D - R - R”  (ػش) 

“S - R - R”  (ّّسش) 

“H-R-S ”  (دشس) 

“N-A-M” (ُٔع) 

“A-R-Z” (عشع) 

“H-Z-N” (ْخض) 

“H-M-S” (خّض ) 

“K-N-Z” (وٕض) 

“Z-H-B” (ر٘ت) 

“F-D-D”(ّّفغ) 

“V-Z-N” (ْٚص) 

“K-D-R” (لذس) 

“T-C-R” (رجش) 

“ġ-R-Y” (ٜشش) 

“S-M-N” (ّٓث( 

“R-B-H” (سثخ) 

“E-C-R” (اجش) 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Üretim 

Ölçü 

Ölçü 

Ölçü 

Ölçü 

DolaĢım 

DolaĢım 

DolaĢım 

DolaĢım 

DolaĢım 

116 

68 

67 

173 

5 

76 

50 

4 

9 

2 

14 

32 

76 

12 

2 

9 

8 

6 

23 

71 

9 

23 

11 

1 

109 

75 

43 

38 

83 

4 

23 

32 

2 

6 

1 

6 

24 

52 

10 

- 

6 

4 

1 

18 

55 

1 

4 

2 

- 

61 

41 

25 

29 

90 

1 

53 

18 

2 

3 

1 

8 

15 

24 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

16 

8 

19 

9 

1 

48 

36 

25 

24 

13 

1 

49 

15 

2 

3 

1 

5 

14 

5 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

10 

7 

18 

11 

1 

48 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

- 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

“D-R-B” (ػشة) 

“B-Y-A” (ثبع) 

“K-R-B” (لشة) 

“Y-T-M” (ُ٠ز) 

“S-K-N” (ٓسى) 

“ĠBNÜ‟S-SEBÎL” (ّٓاث

 (اٌسج١ً

 (فّٟسج١ًّهللا)

“S-E-L” (سأي) 

“R-g-b” ( تلس ) 

“V-s-y” ( ٟٚط) 

“F-d-y” (ٞفذ) 

“K-R-Z” (لشع) 

“F-K-R” ( فمش) 

“Ğ-N-Y” (ٟٕغ) 

“R-B-V” (سثب) 

“D-Y-N” (ْدا) 

“N-F-L” )ًٔف) 

“Ğ-N-M” )ُٕغ) 

“T-R-K” )رشن) 

“K-S-M” (ُلس) 

“V-R-S” (ٚسس) 

“V-d-y” (ٞٚد) 

“F-Y-E”ّ)ف١أ) 

“A-Y-L” (عبي) 

“C-z-y” (ٞجض( 

“N-F-K” (ٔفك) 

“Êtê” (ٟار) 

“Z-K-V” (صوب) 

“T-A-M” (ُؽع) 

“K-T-R”(لزش) 

DolaĢım 

DolaĢım 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

BölüĢüm 

Tüketim 

Tüketim 

Tüketim 

Tüketim 

Tüketim 

Tüketim 

6 

9 

12 

23 

23 

8 

 

15 

7 

8 

9 

11 

13 

13 

59 

8 

6 

2 

6 

11 

7 

33 

2 

3 

3 

1 

75 

40 

32 

47 

3 

1 

1 

1 

8 

9 

2 

 

- 

6 

1 

- 

2 

3 

2 

36 

1 

- 

- 

- 

- 

5 

25 

- 

- 

1 

- 

13 

12 

12 

25 

2 

5 

8 

11 

15 

14 

6 

 

15 

1 

7 

9 

9 

10 

11 

23 

7 

6 

2 

6 

11 

2 

8 

2 

3 

2 

1 

62 

28 

20 

22 

1 

6 

5 

10 

14 

1 

6 

 

15 

1 

5 

6 

4 

5 

11 

25 

6 

3 

1 

6 

6 

2 

8 

2 

2 

2 

1 

45 

26 

20 

18 

1 
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56 

57 

58 

59 

60 

“B-S-T” (ثسؾ) 

“S-D-K” (طذق) 

“B-H-L” (ًثخ) 

“S-R-F” (سشف) 

“S-H-T” (سذذ ) 

Tüketim 

Tüketim 

Tüketim 

Tüketim 

23 

21 

12 

23 

3 

3 

1 

1 

20 

- 

20 

20 

11 

3 

3 

3 

21 

6 

3 

3 
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Yıldız, Mehmet Sami, Medenî Surelerde Ġktisadi Alana ĠliĢkin Kelimeler  ve ilgili 

ayetlerin yorumları, Doktora Tezi, DanıĢman: Prof.Dr. Ahmet Nedim Serinsu, 534s. 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın konusu Kur‟an‟ın iktisadi hayata iliĢkin içeriği anlamaktır. 

AraĢtırmanın konusu, önemi, amacı ve çalıĢmada izlenen metot, kaynakları ve ilgili 

kavramlar hakkındaki bilgiler giriĢ kısmında verilmiĢtir. 

Birinci bölümde Medenî Sûrelerdeki iktisadî alana iliĢkin kelimeler tespit edilerek 

iliĢkin oldukları iktisadî alanlara göre tasnif edilmiĢtir. Arkasından bu kelimelerin anlamları 

Arapça sözlüklerden araĢtırılmıĢ ve Kur‟an‟da kullanıldığı anlamlar incelenmiĢtir. Bu 

kelimelerin geçtiği ayetler nüzul sırasına göre tespit edilmiĢ ve ilk dönem tefsirlerdeki 

yorumları incelenmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise iktisadi alana iliĢkin birinci bölümde elde edilen veriler ilgili 

oldukları iktisadi alanlara göre tasnif edilmiĢ ve iktisadî açıdan incelenmiĢtir. 

Sonuç baĢlığı altında ise çalıĢmada varılan sonuçlar,Yüksek Lisans Tezimizde 

Mekkî Sûrelere iliĢkin olarak vardığımız sonuçlarla karĢılaĢtırılarak verilmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Medenî, sûreler, Ġktisadî, Kelimeler, Mekkî 
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Yıldız, Mehmet Sami, The Words Related To Economic Area Ġn The Medinan Suras 

andComments Of The Relevant Verses, Doctoral Thesis Supervisor: Prof. Dr. Ahmet 

Nedim Serinsu, 534p. 

ABSTRACT 

The subject ofthis studyis to understand economic content of theQur'an. 

The subject and importance of the study, the method follawed in this study, 

the sources and related concepts are all handled in the introduction section. 

Ġn the first part, within the frameworkof Medînansuras the words related to 

economic area were determined and classified into the economic areas which they 

are related to. Then their meaning are examined from Arabic dictionaries. After that 

the meanings which they are used in the Koran are also investigated.The verses 

which includes these words have been identified accordingto the orderof revelation 

andthe comments of these verseshave been studiedin classical Qur‟anic 

commentaries 

In the second part, the data obtained in the first chapter is classified according 

to their relevant economic area and is examined in terms of economic aspect. 

Ġn the end part,the results of the study  are summarized by comparing with the 

results of the Meccan suras which Ipreviouslyworked as amaster's thesis. 

Key Words:Meccan, Medinan, econemic, words, suras 

 


