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Veleyli  sûresi  mekkîdir.  Ancak  Aliyy  ibni  Ebi  Talha  medenîdir  demi�, ba'zısı mekkî  ve  ba'zısı medenîdir

de  denilmi�.

ÂYETLER� - Hılâfsız yirmi  birdir.

 FASILASI  -    a Harfidir.

 Sebebi  nüzulü  -  Cümhur,  Hazreti  Ebi  Bekir  radıyallahü  anh  �anında  nâzil  oldu�unu  söylemi�lerdir.  Bu

ibni  Mes'ud  ve  ibni  Abbas  ve  gayrilerinden  esânîdi  sahiha  ile  rivayet  olunmu�tur.  Süddî  ebüddehdahı

ensarî  radıyallahü  anh  hakkında  nâzil  oldu�unu  söylemi�tir,  �öyle  ki:  Bir  Münafıkın evinde  bir  hurma  a�acı

vardı, ondan  civarında  bulunan  yetimlerin  hanesine  ba'zı «belah»  ben  dü�mü� alaca  hurma  koru�u



dü�erdi,  o  münafık gider  onu  onlardan  alırdı. Resûlullah  sallâllahü  aleyhi  vesellem  ona  onu  o  yetîmlere

bırak,  onun  bedeline  sana  Cennette  bir  nahle  var  buyurmu�tu,  o  dinlemedi,  bunun  üzerine  Ebu  Dahdah

onu  bütün  hâitı ile  satın aldı, ben  o  Cennetteki  nahleye  bunu  o  yetîmlere  hibe  edece�im  dedi,  aleyhissalâtü

 vesselâm  da  yap  buyurdu.  Binaenaleyh  onu  hibe  etti,  bu  Sûre  nâzil  oldu  demi�tir.  Ba'zıları da  «  

ë��c¢v�ä£�j¢è�ba¤ü�m¤Ô�ó=›aÛƒPPP » Ebubekir  hakkında  nâzil  oldu  demi�,

maadasından
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sükût  eylemi�, ba'zı müfessirînden  de  bunun  mücmaun  aleyh  oldu�u naklolunmu�tur.  Râzıy Kaffalden

naklen  demi�tir  ki  bu  Sûre  Hazreti  Ebibekir  ve  müslimîne  infakı ve  Ümeyye  ibni  Halef  ve  bühul  ü  küfrü

haklarında  nâzil  oldu.  Böyle  olmakla  beraber  ma'naları umumîdir.  Baksanıza  evvelinde  «  

�È¤î�Ø¢á¤Û�’�n£ó̈6  »  âhirinde  «  Ï�b�ã¤̂�‰¤m¢Ø¢á¤ã�b‰¦am�Ü�Ä£ó̈7 » buyurulmu�tur.  Ümeyye  ibni

Halef  yerine  Ebusüfyan  ibni  Harb  diyenler  de  vardır.  

 « ë�aÛ’£�à¤¡ë�™¢zî̈è�b=: » dan  sonra  bu  Sûrenin  leyl-ü  nehara  kasem  ile  ba�laması pek



mütenasib  oldu�u gibi  ondaki  «  Ó�†¤a�Ï¤Ü�|�ß�å¤‹�×£î̈è�b=:ë�Ó�†¤�bl�ß�å¤…�£¨,îè�b6 »

mazmununu  bunda  bir  nevi'  tafsîl  vardır.

2¡¤ggggggggggá¡aÛÜ£é̈¡aÛŠ£�y¤àå̈¡aÛŠ£�y©îgggggggggggá¡
Q›ë�aÛ£�î¤3¡a¡‡�aí�Ì¤’ó̈=R›ë�aÛä£�è�b‰¡a¡‡�am�v�Ü£ó̈=S›ë�ß�b
�Ü�Õ�aÛˆ£�×�Š�ë�a¤ü¢ã¤ró̈=T›a¡æ£��È¤î�Ø¢á¤Û�’�n£ó̈6U›Ï�b�ß£�bß�å¤
a�Ç¤À,,ó̈ë�am£�Ôó̈=V›ë�•�†£�Ö�2¡bÛ¤z¢¤äó̈=W›Ï��ä¢î�£¡Š¢ê¢Û¡Ü¤î¢¤Šô̈6
X›ë�a�ß£�bß�å¤2�‚¡3�ë�a¤n�Ì¤äó̈=Y›ë�×�̂£�l�2¡bÛ¤z¢¤äó̈=PQ›
Ï��ä¢î�£¡Š¢ê¢Û¡Ü¤È¢¤Šô̈6QQ›ë�ß�bí¢Ì¤ä©óÇ�ä¤é¢ß�bÛ¢é¢¬a¡‡�am�Š�…£ô̈6
RQ›a¡æ£�Ç�Ü�î¤ä�bÛ�Ü¤è¢†ô̈9SQ›ë�a¡æ£�Û�ä�bÛ�¤5¨¡Š�ñ�ë�a¤ü¢ë@Ûó̈

TQ›Ï�b�ã¤̂�‰¤m¢Ø¢á¤ã�b‰¦am�Ü�Ä£ó̈7UQ›�üí�–¤Üî̈è�b¬a¡£�üa¤ü�‘¤Ô�ó=
VQ›a�Û£�̂©ô×�̂£�l�ë�m�ì�Û£ó̈6 WQ›ë��c¢v�ä£�j¢è�ba¤ü�m¤Ô�ó=›
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XQ›a�Û£�̂©ôí¢ìª¤m©óß�bÛ�é¢í�n�Œ�×£ó̈7YQ›ë�ß�b¡ü�y�†§Ç¡ä¤†�ê¢ß¡å¤



ã¡È¤à�ò§m¢v¤Œô̈=PR›a¡£�üa2¤n¡Ì�b¬õ�ë�u¤é¡‰�2¡£é¡a¤ü�Ç¤Üó̈7QR›
ë�Û��ì¤Ò�í�Š¤™ó̈›

Meali  �erifi

 Kasem  olsun  bürürken  o  geceye  1  Ve  açıldı�ı  zaman  o  gündüze  2  Ve  erke�i di�iyi  yaratana  3  Ki  sizin

sa'yiniz  da�ınıktır 4 Bundan  böyle  amma  her  kim  vergi  verir  korunur  5  Ve  husnâyı tasdîk  eylerse  6  Biz  onu

yüsraya  (en  kolayına)  kolaylıyaca�ız 7 Ve  amma  her  kim  bahıllık eder  ve  isti�na  gösterir  8  Ve  husnâyı

tekzib  eylerse  9  Onu  da  usraya  (en  zoruna)  kolaylıyaca�ız 10  Ve  yuvarlandı�ı  zaman  onu  malı

kurtaramıyacak  11  Her  halde  do�ruyu  göstermek  bize  12  Ve  her  halde  sonu  da  bizim  önü  de  (Âhıret  de

Dünyada)  13  Ben  size  bir  ate� haber  verdim  ki  köpürdükçe  köpürür  14  Ona  ancak  en  �akî  olan  yaslanır 15

O,  ki  tekzib  etmi� ve  tersine  gitmi�tir  16  O  en  müttakî  olan  ise  ondan  uzakla�tıkca  uzakla�dırılacaktır 17  O,  ki

malını verir,  tezekkî  eder  18  Ve  onda  hiç  kimsenin  mükâfat  edilecek  bir  ni'meti  yoktur  19  Ancak  rabbi

a'lâsının rızasını aramak  için  verir  20  Ve  elbette  o  rızaya  ırecektir  21

 1.   ë�aÛ£�î¤3¡› -Bu   Sûrenin  evvelindeki  kasemler,  evvelki  Sûredeki  kasemlerin  bir  telhıysı olmakla



beraber  tertibi  ıtibariyle  ayrıca  �ayanı dikkattir.  Orada  nurdan  zulmete  geçerek,  fena  ve  insilâh  âleminden

ma'rifetullahe  ve  ma'rifeti  nefse  gidi� yolu  gösterilmi� ve  zulümatı bedende  kalanlara  sonunda  haybet  ve

husrân  ile  kıssai  Semûd  zikredilmi� idi.  Burada  ise  zulmeti  fenadan  
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nuri  �ühûde  do�ru  tecellî,  tezekkî  ve  nema  ile  beka  billâhe  gidilecek  ve  sonunda  rızaya  irilecektir.  O  bir

inzar  ile  nihayet  bulmu�tu.  Bu  inzar  ile  ba�layıp teb�îre  do�ru  gidecektir.  Evvelki  Sûre  helâk  ve  ukubet

ıhtiyariyle  hıtam  buldu�u için  bu  Sûreye  leyle  kasem  ile  ba�lanıp neharın tecellisine  ve  hılkatin  erkek  ve

di�i ile  inki�afına  ve  mesâıynin  ihtilâfına  geçilmesinde  «  ë��üí�‚�bÒ¢Ç¢Ô¤jî̈è�b » ıhtarının bir

vechini  de  tavzîh  vardır.  Bir  kavmın ve  hattâ  bütün  âlemin  helâk  ve  fenasiyle  halika  bir  eksiklik,  bir  ziyan

gelmez,  onun  kudretine  bir  tevakkuf  ârız olmaz.  O  geceyi  gündüz  yapar  ve  diledi�i gibi  erke�i di�iyi  yine

yaratarak  hılkate  inki�af  verir.  Bu  münasebetle  zulmetten  nura,  inzardan  teb�îre  do�ru  gidilmek  ve  bi�aret

yolu  gösterilmek  üzere  evvelâ  leyle  kasem  olunmu�tur  ki  âfakî,  enfüsî  zulmete  i�arettir.  Onun  için  �u kayd

ile  takyid  olunmu�tur:   a¡‡�aí�Ì¤’ó̈=› Bürürken  veya  bürüyece�i zaman  -ya'ni  karanlı�ıyle  Güne�i

veya  gündüzü  veya  örtebilece�i her  �eyi  ile  âfâkı ve  hatta  gam-u  kasveti  «  

ë�ç¢ì�aÛ£�̂©ôí�n�ì�Ï£î̈Ø¢á¤2¡bÛ£�î¤3¡ » buyuruldu�u üzere  vefat  ma'nasında  olan  nevm-ü  gafleti  ile



gözleri  ve  gönülleri  bütün  �uur  ve  enfüsü  sarıp bürüyor,  kaplıyor  oldu�u hale  veya  kaplıyaca�ı  istıkbale;

hasılı halde  ve  istıkbalde  insanı farktan  cem'a,  kesretten  halvete,  �ühûdden  fenaya  götürmek  üzere  hücum

etti�i veya  edece�i koyu  �iddetli  hengâme  ki  temamen  istîlâ  etmi� bulunursa  fenai  küllî  içinde  istı�rak  hasıl

olur.  Bununla  evvelki  Sûredeki  «  ë�aÛ£�î¤3¡a¡‡�aí�Ì¤’¨,îè�b=: » ya  i�aret  edilmi� olmakla  beraber

mef'ulün  hazfinde  daha  ziyade  bir  ta'mim  ve  ibham  ile  tehvil  vardır.  Binaenaleyh  leylin  lâmı cinse  masruf

olarak  gece  cinsinin  böyle  bir  lâhzasına  veya  ahde  mahmul  olarak  hakikî  ve  mecazî  bütün  ma'nasiyle  en

müdhi� gecelerin  böyle  bir  savleti  hengâmına  i�aret  olabilir.  «  a¡‡�a » tehakkuk  ifade  etmek  ve  muzari'  hal

ve  istıkbale  muhtemil  olmak  ıtibariyle  bunu  halde  veya  istıkbalde  tahakkukuna  da  tenbih
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olunmu�tur.  Bu  vecihle  bunda  Semûdun  helâki  sırası gibi  bir  beldenin  veya  bir  kavmın battı�ı, bataca�ı

esnada  saran  asarı gadab  ve  âlâmı hikâyei  hal  suretinde  bir  ıhtar  ve  alel'umum  hâb  ü  gaflet  veya  �iddet-ü

kasvet  ve  bahusus  bi'seti  seniyye  sıralarında  Dünyayı sarmı�  bulunan  devri  cehalet  haline  ve  istıkbale  âid

olmak  üzere  de  sekeratı mevt  veya  kıyamet  ehvaline  i�aret  dahi  vardır.  Bu  kayıd gösteriyor  ki  leyl  ile



hâdisât  ve  mümkinâtta  asl  olan  ademi  aslîye  de�il,  bilhassa  sonradan  arız olan  veya  olacak  olan  fena

halinde  ademi  ârizî  zulmetine  kasem  olunarak  evvel  emirde  onun  bir  tehakkukuna  nazarı dikkat  celb

olunmu�tur  ki  bu  lâhza  e�yada  «  

×¢3£¢ß�å¤Ç�Ü�î¤è�bÏ�bæ§7ë�í�j¤Ôó̈ë�u¤é¢‰�2£¡Ù�‡¢ëaÛ¤v��54¡ë�a¤ü¡×¤Š�aâ¡7 » ve

« ×¢3£¢‘�ó¤õ§ç�bÛ¡Ù¥ a¡£�üë�u¤è�é¢6 » âyetlerinin  okundu�u lâhzadır.  Bunu  okuyanlar  hukmi

fenadan  geçip  vechi  bekaya  giderler.  Onlara  o  lâhzai  fenadan  nuri  vahdetle  �ühudi  beka  tecelli  eder,  bu

vechile  zulmetten  nura  götürülmek  üzere  buyuruluyor  ki:

 2.   ë�aÛä£�è�b‰¡a¡‡�am�v�Ü£ó̈=› Ve  nehara  kasem  olsun  tecelli  etti�i vakıt -evvelkı Sûrede

neharın �emsi  tecliye  etti�i vakta  kasem  edilmi�ti.  Bunda  ise  neharın kendi  tecellîsine  ve  islâmın zuhuruna

i�aret  vardır.  «  í�Ì¤’ó̈= » ve  «  m�v�Ü£ó̈= » zamirleri  zâhiren  biri  leyle  biri  nehara  raci'  olmakla  beraber

hakikatte  ikisi  de  Halık teâlâya  raci'dir.  Ga�y onun,  tecelli  onundur.  Bundan  dolayı kasemi  ona  irca'  ederek

buyuruluyor  ki:  

 3.   ë�ß�b�Ü�Õ�aÛˆ£�×�Š�ë�a¤ü¢ã¤ró̈=› ve  erke�i di�iyi  yaratan  o  büyük  kudret  sahibi

Halika  -yâhud  «ma»  masdariyye  oldu�una  göre  yaradı�ına.  Bunda  tecellînin  vahdetten  kesrete  seyrine,  ve



evvelkî  Sûrede  tesviyesi  geçen  nefsin  erkek  ve  di�iye  tenevvüüne  ve  bu  hıtabların ikisine  de  �ümulüne,  ve

yokları var  eden  ve  çoklukları birle�tirerek  tanzîm  ve  tesviye  eyliyen  Halikın birli�ine  ve  hayatta  failiyyet  ve
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kabiliyyetle  izdivac  ve  ictima'  nizamının ehemmiyetine  tenbih  vardır.  Bundan  dolayı sa'y-ü  amelde

te�ettütten  tahzir  ile  tevhid  ve  intizama  te�vîk  için  kasemin  cevabında  buyuruluyor  ki:

 4.   a¡æ£��È¤î�Ø¢á¤Û�’�n£ó̈6› Sizin  sa'yiniz  müte�ettittir.  -Ya'ni  mesaîniz  birbirini  tutmaz  surette

müteferrîk,  da�ınık,  nizamsızdır.  Halbuki  hayat  ve  felâh  nizami  tevhid  ile  teavün  ve  ictimaa  merbuttur.

Netekim  «  ë�aÇ¤n�–¡à¢ìa2¡z�j¤3¡aÛÜ£é̈¡u�à©îÈ¦bë��üm�1�Š£�Ó¢ìa: » buyurulmu�tur.  Yâhud

saîleriniz  çok  farklıdır.  Kimi  iyi  çalı�ır,  kimi  kötü,  kimi  yüksek,  kimi  a�a�ı, kimi  imanlı, kimi  imansız.

 �ETTÂ,  (�etît)  in cem'i  olup  müteferrık,  da�ınık,  perâkende  ve  peri�an  ma'nasınadır.  Müfessirîn  burada

bunu  hukümleri  muhtelif,  birbirinden  uzak,  kimi  iyman  ve  itaat  ve  hasenât  gibi  hayr-ü  hidayet,  kimi  küfr-ü



ısyan  ve  seyyiât  gibi  �err-ü  dalâldir  mealinde  tefsir  etmi�lerdir.  Çünkü  gayeleri,  hukümleri  muhtelif  olan

sa'ylerin  hasılı ayrılık,  peri�anlıktır.  Hayra  ko�an  �erre  ko�andan  elbette  ayrılır.  Bu  surette  ma'nâ  «  

a�Ï�à�å¤×�bæ�ß¢ìª¤ß¡ä¦b×�à�å¤×�bæ�Ï�b¡Ô¦6b�üí�¤n�ì¢@æ�›Pa�â¤y�¡k�
aÛ£�̂©íå�au¤n�Š�y¢ìaaÛ£�î£¡d�bp¡a�æ¤ã�v¤È�Ü�è¢á¤×�bÛ£�̂©íå�aß̈�ä¢ìaë�Ç�à¡Ü¢ìa

aÛ–£�bÛ¡z�bp¡=�ì�a¬õ¦ß�z¤î�bç¢á¤ë�ß�à�bm¢è¢á¤6�b¬õ�ß�bí�z¤Ø¢à¢ìæ�;› » âyetleri

mazmununa  raci'  olur.  «  

ë��üí�Œ�aÛ¢ìæ�ß¢‚¤n�Ü¡1©îå�=a¡£�üß�å¤‰�y¡á�‰�2£¢Ù�6ë�Û¡̂¨Û¡Ù��Ü�Ô�è¢á¤6 »

mazmununa  göre  ıhtilâf  ve  ittifak  ile  mülâhaza  da  mümkindir.  Bununla  beraber  asıl murad,  cahiliyyette

oldu�u gibi  te�ettüt  ve  tefrikanın kendisinden  tahzir  ve  gönüllerde  fikri  tevhid  ile  amellerde  intizama

sevkolmak  daha  zâhirdir.  Zira  sa'yde  te�ettüt  ve  peri�anlık yekdi�erini  nakız olmak  ıtibariyle  haddi  zatinde

ataletten  daha  fena  olan  bo�una  bir  teab  ve  ictinab  lâzım gelen  bir  �erdir.  Bunun  men�ei  de  nefislerde

muhtelif  gayelere  �irk  hevâ  ve  te�ehhiyâtın ıhtilâfiyle  gönüllerin  küfr-ü  birli�ine  hakkıyle  iyman

edememekten  münbais  olan  bu  hal  ise  ferdin  de  cem'ıyyetin  de  peri�anlı�ıdır.  Netekim  
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bu  ma'na:  Sûrei  Hacda  «  

ë�ß�å¤í¢’¤Š¡Ú¤2¡bÛÜ£é̈¡Ï�Ø�b�ã£�à�b�Š£�ß¡å�aÛ£�à�b¬õ¡Ï�n�‚¤À�1¢é¢aÛÀ£�î¤Š¢a�ë¤
m�è¤ì©ô2¡é¡aÛŠ£©í|¢Ï©óß�Ø�bæ§�z©îÕ§ » ve  sûrei  �brahimde  «  

a‘¤n�†£�p¤ 2¡é¡aÛŠ£©í|¢Ï©óí�ì¤â§Ç�b•¡Ñ§6�üí�Ô¤†¡‰¢ëæ�ß¡à£�b×��j¢ìaÇ�Üó̈
‘�ó¤õ§6‡¨Û¡Ù�ç¢ì�aÛš£��54¢aÛ¤j�È©î†¢ » âyetleriyle  tavzîh  olunmu�tur.  �u beyan,  te�ettütü

tafsildir  denilmi� ise  de  söyledi�imiz  gibi  «  

ë�aÇ¤n�–¡à¢ìa2¡z�j¤3¡aÛÜ£é̈¡u�à©îÈ¦bë��üm�1�Š£�Ó¢ìa: » mazmunu  üzere  zıddına  ter�ıb ile

te�ettütten  tahzir  için  hukümlerini  tafsîl  olması bizce  daha  muvafıktır:

 5.   Ï�b�ß£�bß�å¤a�Ç¤À,,ó̈› Fakat  amma  her  kim  i'ta  etmi� -Malının hukuku  olan  vergisini  vermi�

« ë�ß¡à£�b‰�‹�Ó¤ä�bç¢á¤í¢ä¤1¡Ô¢ìæ�= » gibi  infak  âyetlerinde  beyan  olundu�u ve  daha  yakında  sûrei

Beledde  geçti�i vechile  hayır necdine  çıkan  akabeyi  ıktiham  etmek  üzere  fekki  rakabe  ve  darlık günlerinde

bîçarelere  ıt'am  ve  müslimîni  dü�manlara  kar�ı  müdafea  ve  takviye  eylemek  gibi  vücuhi  hayra  sarf  ve  infak

eylemi� ë�am£�Ôó̈=› ve  korunmu� tekvâ  yolunu  tutmu�- Allahdan  korkup  tâat  yolunu  tutarak  kendini

te�ettütten,  fenalıktan,  menhiyyattan  sakınmı�  «  

a�Û£�̂©íå�í�v¤n�ä¡j¢ìæ�×�j�b¬ö¡Š�a¤ü¡q¤á¡ë�aÛ¤1�ì�ay¡“�a¡£�üaÛÜ£�à�á�6 » vasfına



mazher  müttakî  olmu�, Allahın vikayesine  girmi� 6.   ë�•�†£�Ö�2¡bÛ¤z¢¤äó̈=› ve  hüsnâyı tasdîk

eylemi� ise  -hakikatte  bir  güzellik  ve  güzellerin  en  güzeli  bulundu�una  inanmı�, iyiyi  kötüyü,  fazîleti  rezîleti

fark  etmi�, iyilik  güzellik  yaptıkça  güzelliklerin  en  güzele  do�ru  gittikçe  artaca�ına,  iyilik  yapanlara  ilerisi

daha  iyi  olaca�ına  inanmı�  inanarak  muhsinler  hakkında  nîkbin  olarak  çalı�mı�  «  

Û¡Ü£�̂©íå�a�y¤�ä¢ìaaÛ¤z¢¤äó̈ë�‹¡í�b…�ñ¥6ë��üí�Š¤ç�Õ¢ë¢u¢ìç�è¢á¤Ó�n�Š¥ë��ü
‡¡Û£�ò¥6a¢ë¯Û¨¬÷¡Ù�a�•¤z�bl¢aÛ¤v�ä£�ò¡7ç¢á¤Ï©îè�b�bÛ¡†¢ëæ�›Pë�ß�å¤í�Ô¤n�Š¡Ò¤

y��ä�ò¦ã�Œ¡…¤ Û�é¢Ï©îè�by¢¤ä¦b›Pë�í�v¤Œ¡ô�aÛ£�̂©íå�a�y¤�ä¢ìa
2¡bÛ¤z¢¤äó̈7›Pa¡æ£�aÛÜ£é̈��üí¢š©îÉ¢a�u¤Š�aÛ¤à¢z¤¡ä©îå�›P
ë��ä�Œ©í†¢aÛ¤à¢z¤¡ä©îå�›Pë�Û�ä�v¤Œ¡í�ä£�è¢á¤a�y¤�å�aÛ£�̂©ô×�bã¢ìa

í�È¤à�Ü¢ìæ�› » gibi  âyetlerle  va'd-ü  beyan  olundu�u üzere  ihsan  eden,  Allahı görüyor  gibi  sıdk-u  ıhlâs  ile

güzellik  yapanlara  yaptıkları hasenatın ileride  artırılarak  daha  güzeliyle  kar�ılı�ı, daha  ziyadesiyle  ecr-ü

mükâfatı verilece�i sonunda  en  güzel  akıbete  hüsnü  hatime  
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ile  sonraki  hayatta  Cennet  ve  cemâle  irdirilece�ini,  velhasıl muhsinler  müttekîler  hakkında  Dünyanın sonu,



Âhıret  daha  güzel  olaca�ını tasdîk  eylemi�, bu  va'din,  bu  en  güzel  hasletin,  bu  en  güzel  kelimenin,  bu  daha

güzel  mükâfatın,  bu  en  güzel  akıbetin  do�rulu�una  inanmı�, bunu  kendisine  akîde  ve  siyret  edinmi� ise.

 HÜSNÂ  ma'lûm  ki  yukarılarda  geçti�i üzere  ahsen  ismi  tafdîlinin  müennesi,  daha  güzel  veya  en  güzel

ma'nasına  sıfat  oldu�u halde  mevsufunun  hazfiyle  isim  olarak  kullanılmı�tır.  Burada  «hasleti  hüsnâ»,  en

güzel  haslet:  �yman  ile  ihsan  hasleti,  veya  «kelimei  hüsnâ»  en  güzel  kelime:  Kelimei  tevhid,  yâhud  bir

hakka  delâlet  eyliyen  kelime,  ahseni  kavil  ki  kelimei  tevhid,  Kur'an:  hüsnâ  âyetleri  evleviyetle  dahil  olur.

Veya  «milleti  hüsnâ»,  en  güzel  dîn-ü  millet,  milleti  islâm,  veya  «mesûbei  hüsnâ»  daha  güzel  kar�ılık,  yâhud

en  güzel  sevab  ve  mükâfat,  Cennet  diye  bir  kaç  vechile  tefsir  edilmi�tir.  Hepsinin  meali  bir  demek  ise  de

siyaka  nazaran  en  zâhir  ve  en  müfid  olan  ma'na  ihsan  eden,  Allah  için  güzellik  yapan  muhsinlere  ileride

daha  güzeliyle  kar�ılık,  akıbet  en  güzel  sevab  ve  mükâfat  mefhumiyle  mesûbei  hüsnâ  veya  akıbeti  hüsnâ

ma'nası veya  bunu  va'd  eyliyen  hüsnâ  âyetleridir.  Tasdikı hüsnâ,  hüsnâ  âyetleri  mazmunu  üzere  ihsana

daha  güzeli  ve  ziyadesiyle  veya  en  güzel  sevab  ve  akıbet  ile  mükâfat  olunaca�ına  iyman  ve  iymanını fi'len

sadakat  ile  isbat  ma'nasına  mülâhaza  olunmak,  amelî  noktai  nazardan  daha  fâidelidir.  �'ta  ve  ittika  gibi

ihsana  mukabil  hüsnâyı tasdık eden  onun  do�rulu�una  inanarak  sadakat  eden  kimse  �übhesiz  gücü  yetti�i

kadar  gıll  ü  gı�sız ihsan  yapma�a ve  o  hüsnâyı tahakkuk  ettirme�e çalı�ır.  Öyle  kimse  Dünyanın sonu



önünden  Âhıreti  ûlâsından  daha  güzel  olaca�ı  iymanıyle  nikbîn  olur.  Lâkin  herkes  hakkında  ve  mutlâka

de�il,  ihsan  �artiyle  muhsinler  hakkında  nîkbîn  olur.  Fazîleti,  rezîleti,  iyiyi  kötüyü  tefrîk  eder,  fazîletin
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önü  zor  acı olsa  da  sonu  pek  güzel  saadet  oldu�una,  rezîletin  önü  rahat  ve  lezzet  olsa  da  sonu  pek  fena

bedbahtlık oldu�una  kail  olarak  fazîlet  yolunda  malen  bedenen  çalı�ıp mü�kilâtı ıktiham  etme�i,  rezailin

lezzetini  elem  bilip  devaîsinden  korunma�ı  ho�lanır.  �yilik  hakkında  nîkbîn  oldu�u kadar  da  kötülük

hakkında  bedbîn  olur  ve  böyle  bir  kimse  ihsandan  hazz-ü  zevk  duyaca�ı  için  i'ta  ve  ittikayı huzur  ve  îtmianı

kalb  ile  seve  seve  yapar,  hayra  sarf  eyledi�i mal  ve  cehde  acımaz  ve  fenalıktan  korunmak  için

me�akkatlere  katlanmaktan,  fedâkârlık etmekten  yılmaz.  «  

ë�ß�å¤í¢ìÖ�‘¢|£�ã�1¤¡é©Ï�b¢ë¯Û¨¬÷¡Ù�ç¢á¢aÛ¤à¢1¤Ü¡z¢ìæ�7 » der.  Bu  suretle  hüsnâya

iyman,  tertibi  vücûdîde  i'ta  ve  ittikaya  mukaddemdir.  O  fazîlet  ve  ihsan,  o  tasdîka  terettüb  eder.  Böyle  iken

zikirde  i'ta  ve  ittikanın takdim  edilmesinde  iki  nükte  vardır.



B�R�NC�S�, tasdîkten  murad  yalnız bâtınen  nazarî  ve  kavlî  haysiyyette  de�il,  amelî  haysiyyetiyle  dahi

tasdîk  oldu�una,  ya'ni  mücerred  do�rudur  demek  de�il,  fi'len  sadakatle  icrası dahi  matlûb  ve  bilfiil  i'ta  ve

ittika  ihsanda  tebeî  bir  �ey  de�il,  ilk  evvel  yapılması lâzım gelen  birer  aslı maksud  bulundu�una,  bununla

beraber  iyman  olmayınca  da  hakikatte  hukümleri  olmıyaca�ına  tenbihtir.  Çünkü  hüsnânın tasdîkı fi'lîsi  i'ta

ve  ittikanın vücudiyledir.  Ya'ni  fi'liyyatta  hiç  eseri  zâhir  olmıyan  tasdîka  burada  zikrolunacak  yüsrâ  va'di

terettüb  etmez.  

 �K�NC�S�, müsebbeb,  sebebden,  ıvaz  muavvazdan,  ecr-ü  mükâfata  istihkak  vazîfe  ve  amelden  muahhar

oldu�u ve  hüsnâ  ihsanın gayei  müterettibesi  bulundu�u için  tehakkukta  i'ta  ve  ittikadan  muahhardır.

Tasdîkın te'hıri  de  hüsnâya  tealluku  hasebiyle  olmu�tur.  Böyle  her  kim  i'ta  ve  ittika  etmi� ve  hüsnâyı tasdîk

eylemi� ise  7.   Ï��ä¢î�£¡Š¢ê¢Û¡Ü¤î¢¤Šô̈6› biz  onu  yüsraya  müyesser  kılaca�ız.  -En  kolay  yola,

ya'ni  en  ziyade  kolaylık ve  rahata  irdiren   «

Ï��ì¤Ò�í¢z�b�k¢y¡�b2¦bí�©,îŠ¦=aë�í�ä¤Ô�Ü¡k¢ a¡Û¨¬óa�ç¤Ü¡é©ß�¤Š¢ë‰¦6a »
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mantukunca  kolay  hesab  ile  Cennete  girmek  gibi  refah-ü   saadet  yolu  olan  hayır yoluna,  hazırlıyaca�ız.

Kolaylıklara  muveffak  kılaca�ız.  Sûrei  Beledde  geçti�i üzere  ba�kaları için  ıktihamı mü�kil  bir  akabe  olan

hayır yolu  (necdi  hayır)  onun  için  en  kolay  yol  olacak,  o  o  mü�kilâtı kolaylıkla  ıktiham  edecek,  hayır

amellere  kolaylıkla  muveffak  olup  rahat  ve  saadete  irecektir.  Müfessirîn  demi�lerdir  ki  i�bu  «  Ï��ä¢î�£¡Š¢ê¢
» de  teysir,  tehyie  etmek,  amâde  kılmak  ma'nasınadır.  Zira  «  í�£�Š�aÛ¤1�Š�� » denilir  ki  gemini  ve

e�erini  vurup  atı binmek  için  müheyya  kıldı, hazırladı demektir.  Buradaki  teysir  de  bu  ma'nadan  istiaredir.

Husnâyı hakkıyle  tasdîk  eden  ihsanın neticesi  hakkında  nîkbîn  olan  kimse  i'ta  ve  ittika  ile  hayr-ü  hasenatı

ne  kadar  zor  olsa  seve  seve  a�k-u  ıkdam  ile  yapaca�ından  zorlukla  de�il,  kolaylıkla  ve  zevk-u  hazz  ile

yapar  ve  binaenaleyh  o  husnâya  kolaylıkla  irerek  saadete  kavu�ur  ve  ayni  zamanda  o  i'ta  ve  ittika  ona

gittikce  o  saadet  yolunu  kolayla�tırır.  Esbab  ve  vesaitıni  teksir  ile  maksada  vusulü  teshil  eyler.  8.   

ë�a�ß£�bß�å¤2�‚¡3�› ve  amma  buhl  etmi�- malını kıskanıp da  vergi  vermekten  kaçınmı�  

ë�a¤n�Ì¤äó̈=› ve  isti�na  etmi� -ya'ni  kendini  gınâya  irmi�, en  güzel  akıbeti  bulmu�, ilerisi  için  hiç  bir

ihtiyacı kalmamı�, artık korunmaktan  vâreste  olmu� ganiy  addederek  haline,  ferdiyyetine  saplanmı�,

istıkbalini  hisaba  almayıp maliyle  Dünya  �ehevatiyle  Ukbâ  ni'metlerinden  isti�na  göstermi� 9.   

ë�×�̂£�l�2¡bÛ¤z¢¤äó̈=› ve  husnâyı tekzib  eylemi�- daha  güzele  veya  en  güzele  inanmamı�,

Cennet  ni'metleriyle  muhsinlerin  akıbeti  daha  güzel  olaca�ı  hakikatine  yalan  demi�, hasılı gün  günden



bedterdir,  ihsanın korunmanın fâidesi  yoktur  diyerek  akıbet  hakkında  bedbîn  olmu� ise  10.   

Ï��ä¢î�£¡Š¢ê¢Û¡Ü¤È¢¤Šô̈6› onu  usraya  müyesser  kılaca�ız -ate�e girmek  
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gibi  en  zor  ve  en  güc  akıbete  götüren  yola  müyesser  kılaca�ız,  en  zor  akıbete  hazırlıyaca�ız,  o  zorlu�u

yenemiyecek,  zorluklar  onun  tepesine  binecektir.  11.   

ë�ß�bí¢Ì¤ä©óÇ�ä¤é¢ß�bÛ¢é¢¬a¡‡�am�Š�…£ô̈6› ve  o  çukura  yuvarlandı�ı, yâhud  helâk  oldu�u

vakıt onu  malı kurtaramıyacaktır.-  Kıyıp veremiyerek  topladı�ı  ve  onunla  zengin  olmak,  müste�ni  kalmak

istedi�i mal,  onu  kabre  yuvarlanmaktan,  helâk  ile  esfeli  sâfilîne  gitmekten  kurtaracak  de�il,  bil'akis  azâb  ve

husranını artıracaktır.

 TEREDDÂ,  helâk  ma'nasında  «redâ»  dan  yâhud  yuvarlanmak  ma'nasına  tereddüddendir.  �kinci  surette

aslı «tereddede»  olup  «  m�Ô�š£�óaÛ¤j�b‹¡ô » gibi  yaya  kalb  olunmu�tur.  Netekim  mütereddiye

bundandır.



12.   a¡æ£�Ç�Ü�î¤ä�bÛ�Ü¤è¢†ô̈9› ilh...  -Yukarıki  beyanatı takrir  ile  va'z  u  ir�ad  için  istînaftır.  Ya'ni

haberiniz  olsun  ki  her  halde  hidayet  ve  ir�ad  bizedir.  Felâha  çıkaran  do�ru  yolu  göstermek,  hakk-u  savabı

beyan  etmek,  Resûl  göndermek,  Kitab  indirmek,  âfakta  edille  nasbetmek,  enfüste  kalblere  iyiyi  kötüyü

ilham  eylemek  rububiyyetin  �anına  âid  bir  i�tir.  Allahın hidayeti  olmayınca  siz  kendili�inizden  onu

yapamazsınız,  ona  göre  hidayeti  kabul  ettirip  de  hakk-u  hayır yoluna  gitmek  de  sizin  me�iyyetinize  mevdu'

bir  keyfiyettir.  13.   ë�a¡æ£�Û�ä�bÛ�¤5¨¡Š�ñ�ë�a¤ü¢ë@Ûó̈› ve  �übhe  yok  ki  sonu  da  bizimdir

önü  de-  Evvel-ü  âhir  mülk  bizim,  hakkı tesarruf  bizimdir.  Muaraza  veya  müdahale  edecek  ba�ka  bir  mâlik

yoktur.  O  halde  ne  Âhırette  ne  de  Dünyada  Allahdan  ba�ka  hukm-ü  me�iyyeti  nafiz  olacak  bir  merci'

bulmanıza  ve  onun  hidayetinden  müsta�ni  olup  da  kendinizi  kurtarmanıza  imkân  yoktur.  O  ne  derse  öyle

olacaktır.  Hidâyet  onun  hidâyeti,  asıl irade  onun  iradesi,  huküm  onun  hukmüdür.  Onun  iradesi,  hidâyeti,

hukmü  hılâfına  gitmek  
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istiyen  arzularınız,  me�iyyetleriniz,  hukümleriniz  hep  dalâldır.  Onun  me�iyyetinize  mevdu'  olarak  gösterdi�i

hidâyeti  kabul  etmeyip  aksine  gitmek  istedi�iniz  takdirde  zarar  edecek  olan  o  de�il,  ancak  sizsinizdir.  14.   

Ï�b�ã¤̂�‰¤m¢Ø¢á¤ã�b‰¦am�Ü�Ä£ó̈7› ��te  size  bir  inzar  yaptım,  bir  ate� haber  verdim  ki  alevlendikçe



alevlenir,  köpürdükçe  köpürür-

 TELEZZÂ,  muzarri  müennes,  aslı «tetelezzâ»  dır.  Mazî  olsa  idi  -nar,  müennes  oldu�u için-  «  m�Ü�Ä£�o¤ »

denilmesi  lâzım gelirdi.  Bir  ate� ki   15.  �üí�–¤Üî̈è�b¬a¡£�üa¤ü�‘¤Ô�ó=› ona  ancak  en  �akî,

en  bedbaht  olan  yaslanır-

 E�KA  dan  murad  kâfir  oldu�u anlatılmak  için  �ununla  beyan  ve  tefsir  olunmu�tur:  16.   

a�Û£�̂©ô×�̂£�l�› o ki  tekzîb  etmi� -Hak  hidâyetine  yalan  demi� ë�m�ì�Û£ó̈6› ve  yüz

çevirmi�tir-  Do�ruyu  yalan  demi� iltifat  etmemi�tir.  Ki  i�te  bu  kâfirdir.  Takdîri  ilâhîde  en  �akî  en  bedbahttır,  o

ate�e yaslanıp kalacaktır.  Tekzîb  etmeksizin  i'raz  eden  fasık ise  en  �akî  de�il,  �akîdir  o  ate�e girerse  de

yaslanıp kalmaz.   17.  ë��c¢v�ä£�j¢è�ba¤ü�m¤Ô�ó=› o etka  olan  ya'ni  hem  küfürden  hem

ma'sıyetten  korunan  en  müttakî  ise  o  ate�ten  uzakla�tıkça  uzakla�tırılacak,  çok  uzakla�tırılacaktır-.  Çünkü  o

ona  yaslanıp kalmak  �öyle  dursun  asla  girmiyecek,  üzerinden  kolaylıkla  geçip  Cennete  gidecektir.  18.   

a�Û£�̂©ôí¢ìª¤m©óß�bÛ�é¢í�n�Œ�×£ó̈7› o etka  ki  malını verir  tezekki  eder-  temizlenir,  tefeyyuz

eyler,  felâh  bulur.  Yâhud  «yetezekkâ»  hal  oldu�una  göre:  Tezekkî  etmek:  Indallah  temizlenip  nemâlanmak

üzere  malını verir   19.   ë�ß�b¡ü�y�†§Ç¡ä¤†�ê¢ß¡å¤ ã¡È¤à�ò§m¢v¤Œô̈=› ve  onda  ba�ka  bir



kimsenin  bir  ni'meti  yoktur  ki  
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kar�ılı�ı, mükâfatı verilecek  olsun  -Ya'ni  hiç  kimseye  medyun  ve  minnetdar  de�ildir  ki  verirken  ona  kar�ılık

olarak  versin,  yâhud  herhangi  bir  kimseye  verdi�i vergiyi  ondan  bir  kar�ılık,  bir  mükâfat  bekliyerek  vermez.

20.   a¡£�üa2¤n¡Ì�b¬õ�ë�u¤é¡‰�2¡£é¡a¤ü�Ç¤Üó̈7› ancak  rabbi  a'lâsının rızasını aramak  için

verir,  o  ciheti  gözetir.  Onu  bulacak  mı? Denirse:  21.   ë�Û��ì¤Ò�í�Š¤™ó̈› kasem  olsun  ki  o

muhakkak  razı olacaktır.-  «  üâ »,  kasem  veya  ibtida  için,  «  �ì¤Ò� » istıkbalde  tahkîk  içindir.  «Yerdâ»

zamiri  «etka»  ya  da  rabbe  de  raci'  olabilir.  Çokları etkaya  rücuunu  zâhir  görmü�ler,  o  etka  rabbinden  razı

olacak  demi�lerdir  ki  rabbinin  aradı�ı  rızasını bulup  razı oluncıya  kadar  ni'met-ü  atasına  irecektir  demek

olur.  �mam  Râzî  rabbe  rücuu  daha  karib  ve  daha  beli� oldu�unu,  çünkü  Allah  teâlânın rızası kulun

rızasından  eblâ� bulundu�unu  söylemi�tir  ki,  rabbi  de  ondan  razı olacak,  rızasına  irdirip  merzîsi  kılacaktır.

Rabbi  a'lâsının rızasını arayan  o  etka  daha  önce  rabbinden  razı oldu�u gibi  aradı�ı  rızaya  irip  merdıy dahi

olarak  «  ‰�a™¡î�ò¦ß�Š¤™¡î£�ò¦7 » vasfı tehakkuk  edecektir  demek  olur.  «  

ë�‰¡™¤ì�aæ¥ß¡å�aÛÜ£é̈¡a�×¤j�Š¢6‡¨Û¡Ù�ç¢ì�aÛ¤1�ì¤‹¢aÛ¤È�Ä©îá¢; »



Hâkim,  sahih  diye  Amir  ibni  Abdillah  ibni  Zübeyrden,  babasından  rivayet  etmi�: Demi�tir  ki:  Ebukuhâfe,

o�lu  Ebubekir  radıyallahü  anh  Hazretlerine  «seni  görüyorum  ki  bir  takım zaıyf  köleler  âzâd  edip

duruyorsun,  mâdem  ki  bunu  yaptın bari  kuvvet  olacak  ve  önünde  duracak  bir  takım celâdetli  adamlar  âzâd

etseydin:  Demi�ti.  O  da  babacı�ım ben  ancak  muradımı murad  ediyorum  «  

a«ã£�à�ba¢‰¡í†¢ß�baª‰¡í†¢ » dedi.  Bunun  üzerine  «  

Ï�b�ß£�bß�å¤a�Ç¤À,,ó̈ë�am£�Ôó̈=PPPa¡Û�óPPPë�ß�b¡ü�y�†§Ç¡ä¤†�ê¢ß¡å¤ã¡È¤à�ò§
m¢v¤Œô̈= » nâzil  oldu.  �bni  Cerîr  derki:  Âsâr  varid  olan  sahihi  budur:  Demi�lerdir  ki:  Bu,  Ebubekir  âzâd

ettiklerini  âzâd  etmesi  sebebiyle  onun  hakkında  nâzil  oldu.  Bana  Muhammed  ibni  �brahimi  enmâtî  tahdis

etti  dedi:  Bize  Harun  ibni  Ma'ruf  tahdis  etti  dedi:  Bize  Bi�r ibni  
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serî  tahdîs  etti  dedi  Bize  Mus'ab  ibni  Sâbit,  Âmir  ibni  Abdillahdan,  babasından  �öyle  tahdis  etti,  dedi  ki:  Bu

âyet  Ebubekri  Sıddîk  hakkında  nâzil  oldu:  «  

ë�ß�b¡ü�y�†§Ç¡ä¤†�ê¢ß¡å¤ã¡È¤à�ò§m¢v¤Œô̈=a¡£�üa2¤n¡Ì�b¬õ�ë�u¤é¡‰�2¡£é¡a¤ü�Ç¤Üó̈7



ë�Û��ì¤Ò�í�Š¤™ó̈›y†qäba2åÇj†aüÇÜóÓb4y†qäba2å
qì‰ÇåßÈàŠÓb4ajŠãóÈî†ÇåÓnb…ñë�ß�b¡ü�y�†§Ç¡ä¤†�ê¢

ß¡å¤ã¡È¤à�ò§m¢v¤Œô̈=› » kavlinde  dedi  ki:  Ebubekir  hakkında  nâzil  oldu,  bir  takım insanları

kendilerinden  ne  ceza  ne  �ükûr  iltimas  etmiyerek  ı'tak  etmi�ti.  Altı yâhud  yedi  ki�i ki  Bilâl  ve  Âmir  ibni

Füheyre  onlardandır açg . �bni  Ebî  Hâtim  ve  Ebü��eyh  ve  �bni  Asâkir  �bni  Mes'uddan  tahric  etmi�lerdir:

Demi� ki:  Hazreti  Ebibekir,  Bilâli  Ümmey  ibni  Haleften  bir  bürde  ile  on  vukıyyeye  i�tira  edip  âzâd  etti.  Allah

teâlâ  da  «  

ë�aÛ£�î¤3¡a¡‡�aí�Ì¤’ó̈=Pë�aÛä£�è�b‰¡a¡‡�am�v�Ü£ó̈=Pë�ß�b�Ü�Õ�aÛˆ£�×�Š�
ë�a¤ü¢ã¤ró̈=Pa¡æ£��È¤î�Ø¢á¤Û�’�n£ó̈6 » yı inzal  eyledi  açg . Radıyallahü  anhüm  ve  radu

anh.

 �imdi  bu  Sûreyi  de  Duhâ  ve  �n�irah  ve  Tîn  sûreleri  ta'kîb  edecektir.


