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 TÛR

 RU›¢ì‰�ñ¢aÛÀ£¢ì‰¡

Tur  sûresi  mekkîdir.

 Âyetleri  -  Kırk  dokuzdur.

 Kelimeleri  -  Üç  yüz  on  ikidir.

 Harfleri  -   Bin  be� yüzdür.

 Fasılası - âPæPaPÊP‰ harfleridir.

 Celâlı suyutî  demi�tir  ki  bunun  «  ë�aÛˆ£�a‰¡í�bp¡ » tan  sonra  konmasının vechi:  ikisinin  de  matla'  ve



makta'da  te�âbühleridir   açg . �lk  nazarda  görülür  ki  «  ë�aÛÀ£¢ì‰¡= » un  ba�ı  «  ë�aÛˆ£�a‰¡í�bp¡ » ın

ba�ına  benzedikten  ba�ka  onun  maktaı olan  «  Ï�ì�í¤3¥Û¡Ü£�̂©íå�×�1�Š¢ëa » tehvîlini  tevsîan  tahkık ve

takrirdir.  Bundan  ba�ka  iki  Sûre  mazmun  i'tibariyle  de  birbirlerine  pek  yakındırlar.
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Meali  �erifi

 Kasem  olsun  o  Tura  1  Ve  yayılmı�  bir  verakta  2  Yazılmı�  bir  kitaba  3  Ve  beyti  ma'mûra  4  Ve  sakfi  merfûa

5 bahri  mescûre  ki  6  Rabbının azâbı olacak  muhakkak  7  Yoktur  onu  hiç  bir  def'edecek  8  O  gün  ki  Sema  bir

çalkanı�  çalkanır 9 Da�lar  da  bir  yürüyü� yürür  10  Vay  artık o gün  o  yalan  diyenlere  11  Ki  onlar  daldıkları

bir  batakta  oynayıp duruyorlar  12  O  gün  ki  Cehenneme  bir  kakılı�  kakılacaklar  13  ��te  diye:  bu  sizin  o  yalan

deyip  durdu�unuz  ate� 14  Buda  mı sihir?  Yoksa  siz  görmüyorsunuz?  15  Yaslanın ona  bakalım,  ister

sabredin,  ister  etmeyin,  artık hepsi  bir,  hep  yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz  16  Fakat  korunan

müttakıler  Cennetler,  ni'metler  içinde  17  Rablarının kendilerine  verdi�i ile  zevkyab  olmaktadırlar,  rabları

korumu�tur  da  onları o Cahim  azâbından  18  Yeyin  için,  afiyetler  olsun  çalı�tı�ınız için  19  Dayanarak,  sıra

sıra  dizilmi� a'lâ  koltuklara,  e� etmi�izdir  de  kendilerine  güzel  iri  gözlü  hurîleri  20  Ve  �yman  edenleri  ki

zürriyyetleri  de  iyman  ile  arkalarından  gelmi�, zürriyyetlerini  kendilerine  ilhak  etmi�izdir,  bununla  beraber

kendilerine  amellerinden  hiç  bir  �ey  eksiltmemi�izdir,  herkes  kazancına  ba�lıdır 21  Birde  onlara  bir  meyve

ve  içlerinin  çekece�i bir  et  yeti�tirmekteyizdir  22  Orada  bir  peymâne  çeki�tirirler  ki  ne  bir  saçmalama  vardır

onda  ne  bir  günaha  sokma  23  Bırıl bırıl da  üzerlerine  döner  kendilerine  mahsus  hizmetciler,  sanki



sadeflerinde  saklı inciler  24  Ve  ba'zısı ba'zısına  dönmü� soru�uyorlardır 25  Demektedirler:  evet  biz  bundan

evvel  ilimizde  korkular  içinde  idik  26  Bakınız Allah  bize  lûtf  etti  ve  bizleri  o  semûm  azâbından  korudu  27

Evet  biz  bundan  evvel  ona  duâ  ediyor  korumasını istiyorduk,  hakikat  o  öyle  keremkâr  öyle  rahîm  28

1.   ë�aÛÀ£¢ì‰¡=› Kasem  olsun  o  Tûra  -  Hazreti  Musânın
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Allah  kelâmınî  i�itti�i da�, Tûri  Sina.  Beyzavî  der  ki:  Tur,  Süryanîde  da� demektir.  Yâhud  evci  iycaddan

hadîdi  mevâdde  veya  âlemi  gaybdan  âlemi  �ehadete  tayeran  edendir  açg . 2.   3.   

ë�×¡n�bl§ß�¤À¢ì‰§=PÏ©ó‰�Ö£§ß�ä¤’¢ì‰§=› Ve  bir  rakkımen�urda  mestur  kitaba  -

 RAKK,  kâ�ıd haline  getirilmi� yazı yazılan  ince  deri  demektir.  O  münasebetle  verak  gibi  yazı yazılan  her

�eye  de  itlak  olunabilir.

 MEN�UR,  ne�redilmi�, dürülü,  kapalı de�il,  açılmı�, yayılmı�, satr,  yazılı harfleri  nizama  koymak,



MESTUR,  muntazamen  yazılmı�  demektir.  Turdan  sonra  bu  kitabımesturun  Tevrat  olması tebadür

ederse  de  «  ëaÛØnblaÛàÀì‰ » de�il,  nekire  olarak  «  ë�×¡n�bl§ß�¤À¢ì‰§= »

buyurulması, bunun  henüz  tanınmadık ba�ka  bir  kitab  oldu�unu  andırır ki  «  

ë�ã¢‚¤Š¡x¢Û�é¢í�ì¤â�aÛ¤Ô¡îà̈�ò¡×¡n�b2¦bí�Ü¤Ôî̈é¢ß�ä¤’¢ì‰¦a » buyurulmu� olan  defteri  a'mal

olması en  muraccah  ma'nadır.  Levhi  mahfuz  veya  yeni  bir  kitab  olmak  ı'tibariyle  Kur'an  olması da

melhuzdur.  4.   ë�aÛ¤j�î¤o¡aÛ¤à�È¤à¢ì‰¡=› ve  Beyti  ma'mura  -

 BEYT�MA'MUR,  Bir  rivayete  göre  yedinci  Semada  bir  beyttir  ki  her  gün  onu  yetmi� bin  Melaike  ziyaret

eder,  Kıyamete  kadar  bir  daha  avdet  etmezler,  ona  «Durah»  dahi  denilir.  Haseni  Basrîden  bir  rivayette  de

murad  Ka'bedir.  Allah  tealâ  onu  her  sene  altı yüz  bin  ki�i ile  ma'mur  kılar.  E�er  insanlar  ondan  eksik  olursa

Melaike  ile  doldurur  denilmi�tir.  Ma'lûm  ki  bir  yerin  ma'mur  olması demek  meskûn  olması ve  geleni  gideni

çok  olup  güzel  bakılmasıma'nasından  mecazdır.  Ka'benin  ma'muriyyeti  de  «  

a�æ¤Ÿ�è£¡Š¤2�î¤n¡ó�Û¡ÜÀ£�b¬ö¡1©îå�ë�aÛ¤È�b×¡1©îå� » mısdakınca  etrafındakilerin  ve  huccacın

kesret  ve  ziyaretiyledir.  Beyzavî  der  ki:  yâhud  beyti  ma'murdan  murad,  mü'minin  kalbidir  ki  ma'muriyyeti

ma'rifet  ve  ıhlâs  iledir.  5.   ë�aÛ£�Ô¤Ñ¡aÛ¤à�Š¤Ï¢ìÊ¡=›
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ve  sakfi  merfua  -  o  yüksek  tavana,  ya'ni  Semaya,  bir  rivayette  de  Cennetin  sakfi  olan  Ar� 6.   

ë�aÛ¤j�z¤Š¡aÛ¤à�¤v¢ì‰¡=› ve  mescur  denize  -  mescur,  -  1)  Alevlendirilmi�, kızdırılmı�  demektir

ki  «  ë�a¡‡�aaÛ¤j¡z�b‰¢¢v£¡Š�p¤=: » buyuruldu�u üzere  Kıyamet  koparken  denizler  ate� olup

kaynatılacak  onunla  Cehennem  kızı�tırılacaktır.  -  2)  Dolgun,  ta�gın demek  olup  Bahrımuhît  ma'nasını ifade

eder.  -  3)  Muhtelıt,  karı�kan,  suyu  birbirine  veya  tatlısı acısına  karı�an  demek  de  olabilir.  -  4)  ezdaddan

olarak  bo�ma'nasına  geldi�i de  söylenmi�tir  ki  bu  da  Kıyamet  alâmetlerinden  demek  olur.  Tur  karînesiyle

bu  bahri  mescur  Fir'avnın battı�ı  denize  i�aret  olmak  da  pek  melhuzdur.  Ba�ta  vav  kasem,  sonrakiler  ona

atf  içindir   7.   a¡æ£�Ç�̂�al�‰�2£¡Ù�Û�ì�aÓ¡É¥=› - kasemin  cevabıdır.  9.   í�ì¤â�› - Vakıın

zarfıdır,  ya'ni  o  gün  vakı' olacak  ki   m�à¢ì‰¢aÛ£�à�b¬õ¢ß�ì¤‰¦=a› Sema  bir  çalkanı�  çalkanacak  -

kıyamet  ıztırabını bir  tasvirdir.  10.   ë�m�©,îŠ¢aÛ¤v¡j�b4¢�,î¤Š¦6a› da�lar  da  bir  yürüyü�

yürüyecek  -  yerinden  oynayıp hebaen  mensûra  olacak  11.   Ï�ì�í¤3¥í�ì¤ß�÷¡̂§› artık veyl  o  gün  -  o

çalkanı�  oldu�u gün   Û¡Ü¤à¢Ø�̂£¡2©îå�=› o yalan  diyenlere  12.   

a�Û£�̂©íå�ç¢á¤Ï©ó�ì¤§í�Ü¤È�j¢ìæ�<› ki  daldıkları bir  batakta  oynarlar  -  iyman  edip  de  o



gün  için  hazırlanacak,  korunacak  yerde  bir  takım yalan  dolana  dalmı�  u�ra�ır dururlar.  13.   

í�ì¤â�í¢†�Ç£¢ìæ�a¡Ûó̈ã�b‰¡u�è�ä£�á�…�Ç£b¦6› Cehennem  ate�ine  bir  kakılı�  kakılacakları

gün  -  bu  «yevm»  evvelki  «yevm»  den  bedel  veya  mukadder  kavl  ile  mansub  olarak  veyli  izahtır.  14.   

ç¨̂¡ê¡aÛä£�b‰¢›
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ya'ni  o  gün  böyle  diyerek  kakılacaklar  15.   a�Ï�¡z¤Š¥ç¨̂�a¬› Bu  da  sihir  mi?  -  «  Ïbõ »

mukaddere  ma'tuftur.  Ya'ni  siz  bu  ate�i haber  veren  vahye  bir  sihir,  bir  aldatma  diyordunuz,  �imdi  onun

böyle  fi'len  tehakkuku  da  sihir  mi?  ilh...  Böyle  denecek.  açg ...

 17.   a¡æ£�aÛ¤à¢n£�Ô©îå�Ï©óu�ä£�bp§ë�ã�È©îá§=› - Kur'anda  daima  mu'tad  oldu�u üzere

kâfirlerin  halini  beyan  yanında  müttakımü'minlerin  halleri  de  beyan  olunuyor.  Demek  oluyor  ki  Allahın

azâbını dâfi'  bulunmamakla  beraber  vâkıy vardır,  Allahın vikayesiyle  ondan  korunulur.  Onun  için  Allahdan

korkup  Peygamberi  tasdık edip  de  Allaha  kulluk  ederek,  Allahın emri  vechile  çalı�an  korunan  müttakıler,

Allahın vikayesiyle  o  gün  Cennat-ü  neım içinde  zevkyab  olacaklardır.  21.   ë�aÛ£�̂©íå�aß̈�ä¢ìa› -



bunda  iki  vecih  vardır.  Birisi  «  y¢ì‰§Ç©îå§ » e ma'tuf  mehallen  mecrur  olmasıdır ki  mü'minlerin

mü'minlerle  arkada�lı�ını ifade  eder.  Bunu  «  ÇÜ1nèbmjäbëßbõ2b‰…a » kabîlinden  olarak  «  

ë�Ó�Š�ã£�bç¢á¤2¡bÛ£�̂¡íå�aß̈�ä¢ìa » mealinde  anlamak  daha  iyi  olur.  Bu  surette   

ë�am£�j�È�n¤è¢á¤‡¢‰£¡í£�n¢è¢á¤› - « ‹�ë£�u¤ä�b » ya  ma'tuf  olur.  Birisi  de  «  ë�aÛ£�̂©íå�aß̈�ä¢ìa »

mübteda  «  ë�am£�j�È�n¤è¢á¤ » « aß̈�ä¢ì » ya  ma'tuf   a�Û¤z�Ô¤ä�b2¡è¡á¤ ‡¢‰£¡í£�n�è¢á¤› - de

mübtedanın haberi  olmasıdır ki  bir  çokları bu  vechi  tercih  etmek  istemi�lerdir.  Buna  göre  ma'nâ  �u olur:

hem  o  kimseler  ki  iyman  etmi�ler,  zürriyyetleri  de  bir  iyman  ile  onların ardınca  gitmi�lerdir,  zürriyyetlerini

kendilerine  ilhak  etmi�izdir.  Ya'ni  zürriyyetleri  amelde  atalarından  dun  olmakla  beraber  iyman  ile  onlara

ittiba'  sâyesinde  Cennette  onların derecelerine  çıkarılarak  yanlarında  bulundurulur  ki  zevk-u  sürurları

tammolsun   ë�ß�b¬a�Û�n¤ä�bç¢á¤ß¡å¤Ç�à�Ü¡è¡á¤ß¡å¤‘�ó¤õ§6› bununla  beraber  kendilerine

amellerinden  hiçbir
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�ey  eksiltmemi�izdir.-  Zürriyyetlerini  kendilerine  ilhaktan  dolayı amellerinin  sevablarından  bir  �ey  eksik

verilmi� de  de�ildir.   ×¢3£¢aß¤Š¡ôõ§2¡à�b×��k�‰�ç©îå¥› Herkes  kazancına  ba�lıdır -



rehin  gibi  ba�lıdır.  Kazanç  kazanma,  ya'ni  çalı�ma  veya  çalı�ılan  amel  sanki  bir  borç  ve  insan  o  borca  Allah

yanında  bir  rehin  gibidir,  kurtulu�u ona  ba�lıdır.  E�er  güzel  kazanç  tutar  güzel  çalı�ırsa  borcunu  öder,

çünkü  Allah  salih  ameli  kabul  buyurur,  yok  e�er  çalı�maz  veya  kötü  amele  çalı�ırsa  halâs  olamaz,  kendisini

kurtaramaz.  Zira  tayyib,  temiz  ve  güzel  olmıyan  �eyler  Allah  tealâya  yükselemez  «  

a¡Û�î¤é¡í�–¤È�†¢aÛ¤Ø�Ü¡á¢aÛÀ£�î£¡k¢ë�aÛ¤È�à�3¢aÛ–£�bÛ¡|¢í�Š¤Ï�È¢é¢6 » dur.  Bundan

dolayıdır ki  ileride  «  ×¢3£¢ã�1¤§2¡à�b×��j�o¤‰�ç©îä�ò¥=a¡£�ü¬a�•¤z�bl�aÛ¤î�à©îå¡6´

» gelecektir.  Ya'ni  eshabi  yemînden  maadası nefislerini  o  ba�lantıdan  kurtaramazlar.  Onun  için  mükezzibîn

tekziblerine  ba�lı kalarak  Cehennemde  kıvranırlarken  müttakıler  Allahın vikayesiyle  kurtulup  Cennetlerde

ni'metler  içinde  zevk  edeceklerdir.  Ve  Allah  tealânın ayrıca  fadl-ü  lûtfuna  da  mazher  olarak  zürriyyetlerinin

i'tilâsına  da  sebeb  olacaklardır.  Bu  cümlenin  burada  sevkı zürriyyetler  noktai  nazarından  da  mühimdir.

Ya'ni  zürriyyetlerin  kurtulu�u ve  Sâbikun  olan  atalarının derecelerine  yükseli�leri  de  kendilerinin  hiç  kesbi

olmaksızın mücerred  babalarının kazançlarıyle  de�ildir.  Kendilerinin  iyman  ile  onlara  ittiba'  etmeleri  ve

onların ardınca  yollarından  gitmeleri  sebebiyledir.  Ataları kesibleriyle  sebeb  oldukları için  evlâdlarını

Cennette  kendilerine  ilhak  olunmu� görmekle  mes'ud  olacaklar,  evlâdları da  iyman  ile  onlara  ittaba'  ettikleri

için  kendilerini  kurtardıktan  ba�ka  Allah  tealânın fadl-ü  kereminden  onların derecesinde  mütena'im

olacaklardır.  Demek  ki  zadegân  kendi  kesibleri  olmaksızın mücerred  babalarının,  dedelerinin  kesibleriyle



kendilerini  kurtaramazlar.  Ancak  iyman  ile  çalı�tıkları takdirde  atalarının feyzından  da  müstefid  olarak  daha

kolaylıkla  yükselirler.  ��te  mü'minlerin  evlâdlarını atalarına  ittiba'  ile  yükselme�e
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sevk  ederken,  neseb  �erefine  güvenerek  atâlete  dü�memeleri  için  «  

×¢3£¢aß¤Š¡ôõ§2¡à�b×��k�‰�ç©îå¥ » buraya  tezyil  edilmi�tir.  Binaenaleyh  bu  âyette  «  

ë�a�æ¤Û�î¤�Û¡¤5¡ã¤�bæ¡a¡£�üß�b�Èó̈= » kasrını nâsih  bir  ma'nâ  bulundu�unu  zannetmek

do�ru  de�ildir.  Bil'akis  «  ×¢3£¢aß¤Š¡ôõ§2¡à�b×��k�‰�ç©îå¥ » «

Û�î¤�Û¡¤5¡ã¤�bæ¡a¡£�üß�b�Èó̈= » mısdakındadır.  22.   

ë�a�ß¤†�…¤ã�bç¢á¤2¡1�b×¡è�ò§ë�Û�z¤á§ß¡à£�bí�’¤n�è¢ìæ�› Hem  onlara  bir  fâkihe  ve  bir  et  ile

imdad  etmekteyizdir  ki  içlerinin  çekeceklerinden  -ya'ni  esaslı ni'metlerden  ziyade  olarak  mahza  zevk  ve

telezzüz  için  vakıt vakıt türlü  ni'metler  yeti�tirmekteyizdir.  Burada  Âhıret  saadetinin  Dünya  keyf  ve  zevkına

mübtelâ  ı�ret  dü�künlerini  imrendirecek,  i�tihalarını gıcıklıyacak  bir  ne�'e  ile  tasviri  vardır ki  hulâsası

humardan,  günahtan  azade  saf  ve  temiz  bir  garam  ne�vesi  duyurur  23.   

í�n�ä�b‹�Ç¢ìæ�Ï©îè�b×�b¤¦b› orada,  ya'ni  Cennette  bir  keis  çeki�tirirler  ki  -



KE'S,  dolgun  kadeh  demektir.  Mecazen  içindeki  içkiye  de  denilir.  Kadeh  çeki�tirmek  de  ne�'e  ile  teâtîden

mecazdır.  Bir  keis  ki   �üÛ�Ì¤ì¥Ï©îè�b› onda  lagıv yok  -  ya'ni  onu  içerken  bo�, saçma  sapan  söz

söylemek  yoktur   ë��üm�b¤q©îá¥› günaha  sokmak  da  yoktur.  -  Dünya  ı�retleri  gibi  de�il.  �air  �u

mazmunu  ne  güzel  söylemi�tir:

 Huni  ci�erle  memlu  camı zer  olmadansa

 Bi  inkisarı hatır i�keste  sâgar  olsun

24.   ë�í�À¢ìÒ¢Ç�Ü�î¤è¡á¤› ve  üzerlerine  dolanır - Sûrei  vakıada  gelece�i üzere  ellerinde  sâ�arler

surahıylerle  hizmete  amade  ve  emre  müheyya  olarak  etraflarında  pırıl pırıl döner  dola�ır

Ë¡Ü¤à�bæ¥Û�è¢á¤› kendilerinin  has  Milkleri  olan  u�aklar,  Cennet  sakîleri  genc  hizmetciler:   

×�b�ã£�è¢á¤Û¢ìª¤Û¢ì̄ª¥ß�Ø¤ä¢ìæ¥› sanki  saklı iri

Sh:»4556



inciler  -  sadeflerinde  gizli  hiç  kirlenmemi�, el  de�memi�, öyle  beyaz,  öyle  safi,  öyle  temiz,  parıl parıl.

 LÜ'LÜ',  parıldıyan  büyük  inci  demektir.  25.   

ë�a�Ó¤j�3�2�È¤š¢è¢á¤Ç�Üó̈2�È¤œ§í�n��b¬õ�Û¢ìæ�› ve  ba'zısı ba'zısına  dönmü�

soru�uyorlardır.  -  Hem  o  zevk  ve  ne�'e  esnasında  birbirlerine  yüzyüze  yönelmi� ahval  ve  ef'alinden

soruyor,  hasbi  hal  ediyorlardır 26.   Ó�bÛ¢ì¬a› soranlar  demektedirler  -  yine  her  biri  demektir.   

a¡ã£�b×¢ä£�bÓ�j¤3¢Ï©¬óa�ç¤Ü¡ä�bß¢’¤1¡Ô©îå�› evet  do�rusu  biz  evvel  ehlimiz  içinde;

ilimizde  veya  obâmızda  veya  hanemizde  ailemiz  içinde  yüreklerimiz  titrer,  korkar  idik  -  akıbetten  endî�e

eder,  bir  ısyana  dü�mekten  veya  bir  azâba  ma'ruz  olmaktan  korkar  idik  27.   

Ï�à�å£�aÛÜ£é̈¢Ç�Ü�î¤ä�b› �imdi  Allah  bize  mennetti:  lûtf-u  tevfîkıyle  bu  ni'metleri  in'am  buyurdu   

ë�ë�Óî̈ä�bÇ�̂�al�aÛ£�à¢ìâ¡› ve  bizi  o  semum  azâbından  korudu  -

 SEMUM,  yukarılarda  da  geçti�i üzere  mesammata  i�leyen,  zehirli  sıcak,  samm  dahi  denilen  ma'ruf

rüzgârdır.  Burada  zikri  geçen  Cehennem  ate�i veya  Dünyadaki  o  korkunç  hayat  ona  te�bih  edilmi�tir.

Semum,  Cehennemin  isimlerinden  biridir  diye  bir  rivayet  de  vardır.  28.   

a¡ã£�b×¢ä£�bß¡å¤Ó�j¤3¢ã�†¤Ç¢ìê¢6› Evet  biz  bundan  evvel  ona,  ya'ni  Allaha  duâ  ediyor  «  



aÛä£�b‰¡ » diye  korunmamızı dileyorduk   a¡ã£�é¢ ç¢ì�aÛ¤j�Š£¢› hakikat  o,  öyle  berr,  ya'ni  va'dinde

sadık muhsin,  keremkâr   aÛŠ£�y©îá¢;› öyle  rahîm  -  kendisine  duâ  ve  ıbadet  eden  mü'minlere

akıbette  merhameti  çok  rahmetine  nihayet  yok.
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YR›Ï�̂�×£¡Š¤ Ï�à�b¬a�ã¤o�2¡ä¡È¤à�o¡‰�2£¡Ù�2¡Ø�bç¡å§ë��üß�v¤ä¢ìæ§6
PS›a�â¤í�Ô¢ìÛ¢ìæ�‘�bÇ¡Š¥ã�n�Š�2£�—¢2¡é©‰�í¤k�aÛ¤à�ä¢ìæ¡QS›Ó¢3¤
m�Š�2£�–¢ìaÏ�b¡ã£©óß�È�Ø¢á¤ß¡å�aÛ¤à¢n�Š�2£¡–©îå�6RS›a�â¤m�b¤ß¢Š¢ç¢á¤a�y¤�5ß¢è¢á¤
2¡è¨̂�a¬a�â¤ç¢á¤Ó�ì¤â¥Ÿ�bË¢ìæ�7SS›a�â¤í�Ô¢ìÛ¢ìæ�m�Ô�ì£�Û�é¢72�3¤�üí¢ìª¤ß¡ä¢ìæ�7

TS›Ï�Ü¤î�b¤m¢ìa2¡z�†©ís§ß¡r¤Ü¡é©¬a¡æ¤×�bã¢ìa•�b…¡Ó©îå�6US›a�â¤
¢Ü¡Ô¢ìaß¡å¤Ë�î¤Š¡‘�ó¤õ§a�â¤ç¢á¢aÛ¤‚�bÛ¡Ô¢ìæ�6VS›a�â¤�Ü�Ô¢ìa
aÛ£�àì̈�ap¡ë�a¤ü�‰¤�72�3¤�üí¢ìÓ¡ä¢ìæ�6WS›a�â¤Ç¡ä¤†�ç¢á¤�Œ�a¬ö¡å¢
‰�2£¡Ù�a�â¤ç¢á¢aÛ¤à¢–�î¤À¡Š¢ëæ�6XS›a�â¤Û�è¢á¤¢Ü£�á¥ í�¤n�à¡È¢ìæ�Ï©îé¡7
Ï�Ü¤î�b¤p¡ß¢¤n�à¡È¢è¢á¤2¡¢Ü¤À�bæ§ß¢j©îå§6YS›a�â¤Û�é¢aÛ¤j�ä�bp¢ë�Û�Ø¢á¢
aÛ¤j�ä¢ìæ�6PT›a�â¤m�¤d�Ü¢è¢á¤a�u¤Š¦aÏ�è¢á¤ß¡å¤ß�Ì¤Š�â§ß¢r¤Ô�Ü¢ìæ�6QT›



a�â¤Ç¡ä¤†�ç¢á¢aÛ¤Ì�î¤k¢Ï�è¢á¤í�Ø¤n¢j¢ìæ�6RT›a�â¤í¢Š©í†¢ëæ�×�î¤†¦6a
Ï�bÛ£�̂©íå�×�1�Š¢ëaç¢á¢aÛ¤à�Ø©î†¢ëæ�6ST›a�â¤Û�è¢á¤a¡Ûé̈¥Ë�î¤Š¢aÛÜ£é̈¡6
¢j¤z�bæ�aÛÜ£é̈¡Ç�à£�bí¢’¤Š¡×¢ìæ�TT›ë�a¡æ¤ í�Š�ë¤a×¡¤1¦bß¡å�aÛ£�à�b¬õ¡

�bÓ¡À¦bí�Ô¢ìÛ¢ìa�z�bl¥ß�Š¤×¢ìâ¥›
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UT›Ï�̂�‰¤ç¢á¤y�n£ó̈í¢�5Ó¢ìaí�ì¤ß�è¢á¢aÛ£�̂©ôÏ©îé¡í¢–¤È�Ô¢ìæ�=VT›
í�ì¤â��üí¢Ì¤ä©óÇ�ä¤è¢á¤×�î¤†¢ç¢á¤‘�î¤d¦bë��üç¢á¤í¢ä¤–�Š¢ëæ�6WT›ë�a¡æ£�

Û¡Ü£�̂©íå�Ã�Ü�à¢ìaÇ�̂�a2¦b…¢ëæ�‡¨Û¡Ù�ë�Û¨Ø¡å£�a�×¤r�Š�ç¢á¤�üí�È¤Ü�à¢ìæ�XT›
ë�a•¤j¡Š¤Û¡z¢Ø¤á¡‰�2£¡Ù�Ï�b¡ã£�Ù�2¡b�Ç¤î¢ä¡ä�bë��j£¡|¤2¡z�à¤†¡‰�2£¡Ù�y©îå�

m�Ô¢ìâ¢=YT›ë�ß¡å�aÛ£�î¤3¡Ï��j£¡z¤é¢ë�a¡…¤2�b‰�aÛä£¢v¢ìâ¡›

Meali  �erifi

 O halde  va'z-u  tezkire  devam  et,  çünkü  sen,  rabbının ni'meti  hakkı için,  ne  kâhinsin  ne  de  mecnun  29



Yoksa  "bir  �âir  biz  ona  «  ‰�í¤k�aÛ¤à�ä¢ìæ¡ » u gözetiyoruz"  mu  diyorlar?  30  De  ki:  gözetin  çünkü  ben

de  sizinle  gözetenlerdenim  31  Yoksa  onlara  bunu  (bu  tenakuzu)  akıllarımı emrediyor?  Yoksa  azgın bir

kavım mıdırlar?  32  Yoksa  onu  (o  Kur'anı) kendisi  uydurmakta  mı diyorlar?  Hayır kendileri  inanmazlar  33

Haydi  onun  gibi  bir  söz  getirsinler,  do�ru  iseler  34  Yoksa  kendileri  «  ü‘óõ » den  mi  yaratıldılar?

Yoksa  yaratan  onlar  mıdırlar?  35  Yoksa  Gökleri  ve  Yeri  mi  yarattılar?  Hayır iykan  ehli  de�iller  36  Yoksa

rabbının hazîneleri  onların yanında  mı? yoksa  onlar  mı istiylâ  etmi�ler?  37  Yoksa  onlara  mahsus  bir

merdiven  var  da  ondan  dinliyorlar  mı? Öyle  ise  dinleyicileri  beyan  edecek  bir  bürhan  getirsin  38  Yoksa

kızlar  ona  o�ullar  size  öyle  mi?  39  Yoksa  kendilerinden  bir  ücret  istiyorsun  da  cereme  vermekten

ezilmekteler  mi?  40  Yoksa  gayb  onların yanında  da  onlar  mı yazıyorlar?  41  Yoksa  bir  tuzak  mı kurmak

istiyorlar?  fakat  o  küfredenler  kendileri  otuza�a dü�eceklerdir  42  Yoksa  onların Allahdan  ba�ka  bir  ilâhları

mı var?
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« ¢j¤z�bæ�aÛÜ£é̈¡ » onların �irkinden  43  Hem  onlar  Semadan  bir  kıt'ayı dü�erken  görseler,  teraküm

etmi� bir  bulut  diyecekler  44  O  halde  bırak  onları ta  o  çarpılacakları günlerine  kadar  45  O  gün  ki  hiç  bir



tedbirlerinin  kendilerine  zerrece  faidesi  olmıyacaktır ve  hiç  bir  suretle  kurtarılmıyacaklardır 46  O

zulmedenlere  ondan  beride  de  bir  azâb  vardır velâkin  pek  çokları bilmezler  47  Hem  rabbının hukmüne

sabret  çünkü  sen  bizim  nezaretimiz  altındasın,  kalktı�ın sırada  rabbına  hamd  ile  tesbih  eyle,  geceden  de

48  Tesbih  et  ona  hem  de  nücumun  idbarı sıra  49

 29.   2¡ä¡È¤à�o¡‰�2£¡Ù�› - « 2b » mülâbese  yâhud  kasem  içindir.  Rabbının ni'metiyle,  yâhud

rabbının ni'meti  hakkı için   2¡Ø�bç¡å§› -

KÂH�N,  bir  nevi'  zannile  gayb  haberi  verene  denir.  Geçmi�e müteallîk  olursa  kâhin,  istikbale  müteallîk

olursa  arraf  denildi�i de  söylenir.  Kehanette  me�hur  olan  Cinden  istimdaddır.  30.   

‰�í¤k�aÛ¤à�ä¢ìæ¡› derhin  i�kili  -

 MENUN,  kesmek  ma'nâsına  «  ßå » den  me'huz  olarak  ömürleri  ve  saireyi  kesmesi  mülâhazasiyle

dehir  ve  zamana  bir  de  ölüme  ıtlâk  edilir  ki  pek  kesgin,  kıyak  denilmi� gibidir.



REYB  de  ıztırab  vermek  ma'nâsından  olarak  «  ‰�í¤k�aÛ¤à�ä¢ìæ¡ » dehrin  ıztirab  veren  musıbeti

veya  ölüm  felâketi  demek  olur.  Rivayet  olunuyor  ki  Kurey� Darünnedvede  toplanmı�  ve  aleyhissalâtü

vesselâm  hakkında  re'yler  ço�almı�, nihayet  Abdüddar  o�ulları «ona  reybülmenunu  gözetin,  çünkü  o  bir

�âirdir,  Züheyrin,  Nâbiganın,  A'�anın helâk  oldu�u gibi  o  da  helâk  olur»  demi�ler,  bunun  üzerine

da�ılmı�lar.  31.   m�Š�2£�–¢ìa› - tehekküm  ve  tehdiddir   

Ï�b¡ã£©óß�È�Ø¢á¤ß¡å�aÛ¤à¢n�Š�2£¡–©îå�6› çünkü  ben  de  sizinle  beraber

gözetenlerdenim
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- ya'ni  siz  benim  helâkimi  gözetiyorsanız ben  de  sizin  helâkinizi  gözetiyorum  32.   

a�â¤m�b¤ß¢Š¢ç¢á¤a�y¤�5ß¢è¢á¤› yoksa  onlara  akıllarımı emrediyor   2¡è¨̂�a¬› bunu?  -

Sözlerindeki  bu  tenakuzu,  çünkü  kâhin,  keskin  akıllı, zekî  olur,  mecnunun  ise  akl-ü  fikri  muhtel  bulunur.  O

halde  nasıl olur  da  kâhin  dediklerine  mecnun,  mecnun  dediklerine  kâhin  diyebilirler;  demek  ki  akıllılık iddia

eden  o  kimseler  ne  dediklerini  bilmiyecek,  nasıl tenakuza  dü�tüklerini  farketmiyecek  derecede



akılsızlıklarını göstermi�lerdir.  Onun  için  buyuruluyor  ki   a�â¤ç¢á¤Ó�ì¤â¥Ÿ�bË¢ìæ�7› yoksa  onlar

akıllı de�il,  azgın,  hakkı kabul  etmemekte  haddini  a�kın,  kendi  ihtirasatına  uymayınca  akl-ü  insaf

dairesinden  haric  yalan  uydurma�a alı�kın bir  güruh  mudurlar?  33.   a�â¤í�Ô¢ìÛ¢ìæ�m�Ô�ì£�Û�é¢7›
yoksa  onu,  o  Kur'anı kendili�inden  söylemi�, uydurmu�mu  diyorlar?  -

 TEKAVVÜL,  kendisinde  olmıyanı söyleme�e çalı�maktır ki  yalan  onun  lâzımı olmak  hasebiyle  yalan

söylemek  ma'nâsına  da  gelir.  Ya'ni  vahyile  de�il,  kendili�inden  söylüyor  da  Allaha  isnad  ediyor  mu

diyorlar?   2�3¤�üí¢ìª¤ß¡ä¢ìæ�7› hayır kendileri  inanmazlar  -  ya'ni  bu  söylediklerini  kendileri  bile

inanmıyarak  söylerler,  yâhud  iymansızlıklarından  öyle  söylerler.  Zira  bilirler  ki  Muhammed  yalan  söylemez,

binaenaleyh  kendi  sözünü  Allaha  iftira  etmez.  Ve  yine  bilirler  ki  bu  söz  uydurma  bir  söze  benzemez.  Fakat

mücerred  küfr-ü  ınadlarından  dolayı öyle  derler  34.   Ï�Ü¤î�b¤m¢ìa2¡z�†©ís§ß¡r¤Ü¡é©¬› haydi  onun

misli  bir  söz  getirsinler  -  hem  ma'nâ  hem  nazım cihetinden  Kur'anın haiz  oldu�u mümtaz  vasıfları hâiz  onun

gibi  bedi'  bir  söz  uydursunlar  getirsinler  bakalım.   a¡æ¤×�bã¢ìa•�b…¡Ó©îå�6› E�er  sadık iseler  -

ya'ni
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kendi  uydurup  söylemi� demelerinde  do�ru  iseler,  kendilerinin  de  öyle  bir  sözü  uydurup  getirebilmeleri

ıktıza  eder.  Çünkü  o  be�er  uydurması bir  kelâm  olsa  idi  onların be�eriyyette  mü�areketten  ba�ka  nutuk,

hatabet  ve  �i'ır ile  i�tigalleri,  nazm-ü  nesir  kelâm  üslûblarında  mümareseleri,  tarih  ve  vekayia  vukufları,

okuyub  yazmaları ve  tahsılleri  ve  kâhinleri  bulundu�undan  dolayı onu  tanzîre  kudretleri  bulunmak  lâzım

gelirdi.  �u halde  niçin  ona  Allahın gönderdi�ine  inanmıyorlar  da  iymansızlık ediyorlar?  Kendilerine

cezalarını verecek  yokmu  sanıyorlar?  35.   a�â¤¢Ü¡Ô¢ìaß¡å¤Ë�î¤Š¡‘�ó¤õ§› Yoksa

lâ�eydenmi  yaratılmı�lar  -  ya'ni  kendilerinin  evvel  yo�iken  sonradan  yaratılmı�  olduklarıma'lûm,  �u halde

akılları varsa  hiç  dü�ünmüyorlar  mı? Kendilerini  yaratan  bir  hâlık yokmu?  Hiç  bir  �eysiz,  bir  yaratan

olmıyarak  yâhud  yaratan  ma'dum  olarak  mı yaratıldılar,  yâhud  yaratanı hiç  bir  �ey  yerine  tutmuyorlar  mı ki

onun  kudretini  hisaba  almıyorlar,  cezasından  korkmuyorlar  da  iymansızlık ediyorlar.  Burada  bütün  aklî

ılimlerin  esası olan  bir  kanuna  i�aret  olunuyor  ki  �u suretlerle  ifade  olunur:  yoktan  bir  �ey  olmaz,  yokluk

varlı�a ıllet  olamaz.  Mevcudun  ılleti  ma'dum  olamaz.  Hiç  bir  hâdis  muhdissiz  olamaz.  Yok,  ne  kendini  ne  de

ba�kasını vücude  getiremez  ilh...  Lâkin  bunu  yanlı�  anlamamalı. Evvel  yok  olan  bir  �ey  sonra  yaradılamaz

gibi  bir  ma'nâ  çıkarmamalıdır.  Çünkü  her  yaradılan  yok  iken  yaradılır,  var  olanı yaratmak  mümkin  olamaz,

çünkü  hasılı tahsıl olur.  Ancak  yok  olanı vücude  getirecek  ılleti  fâıle,  bir  yokluktan  ıbaret,  lâ�ey  olamaz.



Yoku  var  edecek  olan  hâlık muhakkak  bir  varlık olmak  zarurîdir.  Ulumi  tabiıyye  namı verilen  ılimlerde  dahi

esas  olan  bu  kanun,  e�yanın kendi  tabiatleriyle  kendiliklerinden  vücude  gelivermi� olması gibi  bir  tabiat

fikrini  de  ibtal  eder.  Ba'zıları da  bundan  her  hâdisin  bir  madde  ile  mebsuk  olması
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lâzım gelece�ini  zannetmi�tir.  Fakat  madde  bir  �ey'in  vücudu  için  kâfi  bir  ıllet  olmadı�ı  gibi  mutlak  vücud

için  zarurî  de  de�ildir.  Vâcib  olan  ancak  ılleti  fâıledir.  Bir  hâlık mevcud  olmayınca  hiç  bir  �ey  yaradılamaz.

��te  böyle  aklın en  esaslı kanunu  hâlıkın vücud  ve  kudretini  tanımak  iken  o  kâfirler  kendilerini  yaradanı hiçe

sayarak  öyle  iymansızlıklar  ediyorlar   a�â¤ç¢á¢aÛ¤‚�bÛ¡Ô¢ìæ�6› yoksa  hâlık onlarmıdırlar  -

kendilerini  ve  e�yayı onlar  yaratmı�lar  da  onun  içinmi  kibrediyorlar,  Allahdan  korkmuyorlar,  Peygambere

dil  uzatıyorlar?  36.   a�â¤�Ü�Ô¢ìaaÛ£�àì̈�ap¡ë�a¤ü�‰¤�7› Yoksa  o  Gökleri  ve  Yerimi

yarattılar?   2�3¤› Hiç  birisi  olmadı�ı  belli  fakat   �üí¢ìÓ¡ä¢ìæ�6› yakîn  edinmezler  -  Gökleri  ve

Yeri  yaratan  Allahdır derler  de  yine  reyb  içinde  dola�ırlar  onun  mantıkî  netayicini  tatbık edecek  �übhesiz  bir

kanaat  ile  hareket  etmezler,  emr-ü  nehiy  tanımaz,  Allahın âyatına  inanıp,  Peygamberini  tasdık edip  yakîne

irmek  istemezler  de  reybülmenunu  gözetir  dururlar.  37.   a�â¤Ç¡ä¤†�ç¢á¤�Œ�a¬ö¡å¢ ‰�2£¡Ù�›



yoksa  rabbının hazîneleri  onların yanındamı? - Ya'ni  seni  yeti�tirip  rahmet  ve  ni'metiyle  risalet  vererek

gönderen  rabbının rahmeti  hazîneleri  onların yanında,  hazîne  kâhyası onlar  da  onun  ni'metlerini  onlarmı

tevzi'  ediyorlar  ki  o  nübüvvet  ve  risaleti  sana  vermek  istemiyorlar?   a�â¤ç¢á¢aÛ¤à¢–�î¤À¡Š¢ëæ�6›
Yoksa  onlar  ona  musallat,  müstevlî  zorbalarmıdırlar?  -  Allaha  galebe  etmi�ler,  hazînelerini  zabt  eylemi�ler

de  onun  vergilerini  verdirmek  istemiyorlar,  yâhud  Allahın verdi�ini  cebren  almakmı istiyorlar?  38.   

a�â¤Û�è¢á¤¢Ü£�á¥ í�¤n�à¡È¢ìæ�Ï©îé¡7› Yoksa  onların bir  merdivenleri  var  orada  dinliyorlar

mı? - Ya'ni  Allahın melei  a'lâya
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emirlerini,  vahiylerini  ve  bütün  kelâmını o merdivenden  dinliyorlar  da  kimin  kimden  evvel  ölece�ini  ve

Kur'anın Allah  tarafından  vahy  edilmeyip  uydurularak  isnad  olundu�unu  o  suretlemi  biliyorlar?   

Ï�Ü¤î�b¤p¡ß¢¤n�à¡È¢è¢á¤2¡¢Ü¤À�bæ§ß¢j©îå§6› Öyle  ise  dinliyenleri  beyan  edici  kuvvetli  bir

bürhan  getirsin  -  dinledi�ini  isbat  etsin.  Nasıl ki  Peygamber  Kur'anı getirek  «  

Ï�Ü¤î�b¤m¢ìa2¡z�†©ís§ß¡r¤Ü¡é©¬ » tehaddiye  da'vet  ederek  apaçık bürhanı olan  mu'cizesini  gösterdi�i

gibi  o  da  öyle  bir  bürhan  getirsin.  39.   a�â¤Û�é¢aÛ¤j�ä�bp¢ë�Û�Ø¢á¢aÛ¤j�ä¢ìæ�6› yoksa  kızlar



onun  o�lanlar  sizin  öyle  mi?  -  Ya'ni  aklınızın bozuklu�una  ve  ilâhiyyâta  dair  duygunuzun  neden  ıbaret

oldu�una  delâlet  etmek  üzere  bu  babda  getirece�iniz  en  açık bürhan  bu  olacak  de�il  mi?  «  ë�aÛä£�v¤á¡ »

de  gelece�i üzere  bu  ne  hayıflı, ne  haksız taksim?  Melekler,  Allahın kızlarıdır diyorlar,  onlar  namına  bir

takım putlar  yapıp,  Lât,  uzzâ,  menât  gibi  müennes  isimler  vererek  tapıyorlar  sonra  biz  bunları Allaha  �erik

ko�muyoruz,  Allahın kızları oldukları için  Allah  yanında  bize  �efaat  etsinler  diye  tapıyoruz  diyorlardı,

kendilerine  gelince  kız evlâdına  kızıyor,  o�lan  istiyorlardı 40.   a�â¤m�¤d�Ü¢è¢á¤a�u¤Š¦a› yoksa

sen  onlardan  bir  ecir  mi  istiyorsun  -  va'z-u  tezkirden;  ve  risalet  vazifesinin  ifasından  dolayı bir  ücret  mi

istiyorsun?   Ï�è¢á¤ß¡å¤ß�Ì¤Š�â§ß¢r¤Ô�Ü¢ìæ�6› de  onlar  garamet  a�ırlı�ından  ezilmekteler  mi?  -

 MA�REM,  �urm,  �aramet  mutlak  borca  dahi  denilirse  de  Ragıbın beyanına  göre  aslında  hiç  bir  suçu

olmıyarak  bir  insana  malında  lâzım gelen  zarar  demek  oldu�undan  gerek  kefalet  gibi  sarih  veya  tenasur

gibi  zımnî  bir  teahhüd  ve  iltizam  ve  gerek  cebrî  bir  iltizam  ile  verilen  her  hangi  bir  zarar  ve  ziyana  dahi

denilir  ki

Sh:»4564



lisanımızda  ziyan  vermek  veya  cereme  vermek  dahi  ta'bir  olunur.  Ya'ni  mütegallib  hükûmetlerin  tazyıkları

altında  a�ır vergiler  ile  ezilmekte  bulunan  halk  gibi  ezilmekteler  mi?  Ki  sana  reybül'menunu  gözetiyorlar?

41.   a�â¤Ç¡ä¤†�ç¢á¢aÛ¤Ì�î¤k¢Ï�è¢á¤í�Ø¤n¢j¢ìæ�6› yoksa  gayb  onların yanında  da  onlar

yazıyorlar  mı - kimin  evvel  ölece�ini  Levhi  mahfuzdan  yazıyorlar  da  halka  onu  mu  haber  veriyorlar?  42.   

a�â¤í¢Š©í†¢ëæ�×�î¤†¦6a› yoksa  bir  keyd  yapmak,  bir  duzak  kurmak  mı istiyorlar  -  ya'ni  sana  ve

mü'minlere  bir  suikasd  tertib  etmek  mi  istiyorlar  ya  Muhammed!  Darünnedvede  tertib  etmek  istedikleri

suikasdi  ıhbardır.   Ï�bÛ£�̂©íå�×�1�Š¢ëaç¢á¢aÛ¤à�Ø©î†¢ëæ�6› fakat  o  küfredenler  kendileri

aldanacak,  o  tuzak  kendi  ba�larına  geçecektir.  -  Netekim  Resulullah  salimen  hicret  etti  ve  Ebû  cehiller

Bedirde  kendileri  yakalandılar.  Bu  suretle  bu  âyet  daha  önceden  gaybı haber  vermi�tir.  Gaybı onların de�il,

Allahın bilip  Peygamberine  haber  verdi�ini  anlatmı�tır.  Denilmi�tir  ki  suikasdi  tertib  edenlerin  Bedirde

katilleri  bi'setin  on  be�inci  senesinde  olmu�tur.  Burada  da  «  aâ » kelimesinin  on  be� def'a  zikredilmesiyle

buna  i�aret  olunmu�tur.  �ihabın dedi�i gibi  bu  kabîl  gizli  i�aretler  mu'cizati  Kuraniyyeden  istib'ad  edilmez

43.   a�â¤Û�è¢á¤a¡Ûé̈¥Ë�î¤Š¢aÛÜ£é̈¡6› yoksa  onların Allahdan  gayri  bir  ilâhlarımı var?  -  da  onları

kurtaracak  mı? O taptıkları putlar  onları Allahın azâbından  kurtaracak  mı zannediyorlar?   

¢j¤z�bæ�aÛÜ£é̈¡Ç�à£�bí¢’¤Š¡×¢ìæ�› Allah  onların ko�tukları �irklerden  münezzehtir.

Hakıkatte  ondan  ba�ka  ilâh  yoktur  ve  onun  azâbı « ë�aÓ¡É¥=ß�bÛ�é¢ß¡å¤ …�aÏ¡É§= » dir.  44.   

ë�a¡æ¤í�Š�ë¤a×¡¤1¦bß¡å�aÛ£�à�b¬õ¡�bÓ¡À¦b› Bununla  beraber  onlar



öyle
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kâfirdirler  ki  Semâdan  bir  kıt'anın dü�mekte  oldu�unu  görseler  «  

Ï�b�¤Ô¡Á¤Ç�Ü�î¤ä�b×¡�1¦bß¡å�aÛ£�à�b¬õ¡ » diye  istedikleri  azâbın ba�larına  inmekte  oldu�unu

görseler  bile  yine  inanmazlar  da   í�Ô¢ìÛ¢ìa�z�bl¥ß�Š¤×¢ìâ¥› toplanmı�  bir  bulut  derler  -

fi'len  ba�larına  inmedikçe  inanmazlar.  Zira  «  

a¡æ£�aÛ£�̂©íå�y�Ô£�o¤Ç�Ü�î¤è¡á¤×�Ü¡à�o¢‰�2£¡Ù��üí¢ìª¤ß¡ä¢ìæ�=ë�Û�ì¤u�b¬õ�m¤è¢á¤×¢3£¢

aí̈�ò§y�n£ó̈í�Š�ë¢aaÛ¤È�̂�al�a¤ü�Û©îá� » dir.  45.   Ï�̂�‰¤ç¢á¤› Onun  için  �imdi  bırak

onları o keyd  yapmak  istiyenleri   y�n£ó̈í¢�5Ó¢ìaí�ì¤ß�è¢á¢› tâ  o  günlerine  çatacakları deme

kadar   aÛ£�̂©ôÏ©îé¡í¢–¤È�Ô¢ìæ�=› ki  o  gün  çarpılacaklar  -  helâk  olacaklar  46.   

í�ì¤â��üí¢Ì¤ä©óÇ�ä¤è¢á¤×�î¤†¢ç¢á¤‘�î¤d¦b› o gün  ki  hiç  o  keyd-ü  tedbirlerinin

kendilerine  zerrece  faidesi  olmıyacak   ë��üç¢á¤í¢ä¤–�Š¢ëæ�6› ve  hiç  bir  taraftan

kurtarılmıyacaklar  -  i�te  Peygambere  suikasd  tertib  etmek  istiyen  Ebû  cehil  ve  akranı Bedir  günü  böyle

olmu�lardı 47.   ë�a¡æ£�Û¡Ü£�̂©íå�Ã�Ü�à¢ìa› ve  o  zulmedenlere   

Ç�̂�a2¦b…¢ëæ�‡¨Û¡Ù�› onun  önünde  de  bir  azâb  vardır.  -  Burada  iki  ihtimal  vardır.  Birisi,  o



günden  beride,  ya'ni  Dünyada  bir  azâb  daha  var  demektir.  Netekim  Mekkeliler  yedi  sene  kıtlık çekmi�lerdi.

Bundan  ba�ka  o  günden  ötede,  ya'ni  ölümlerinden  sonra  kabirde  ve  Âhırette  bir  azâb  daha  var  demek  de

olabilir.   ë�Û¨Ø¡å£�a�×¤r�Š�ç¢á¤�üí�È¤Ü�à¢ìæ�› Velâkin  onların pek  çokları bilmezler  -  akıbetin

böyle  olaca�ını da  onun  için  küfrederler.  48.   ë�a•¤j¡Š¤Û¡z¢Ø¤á¡‰�2£¡Ù�› O halde  rabbının

hukmüne  sabret  -  onları o günlerine  kadar  bıraktırıp da  seni  zahmetlere  gö�üs  germe�e me'mur  eden

rabbının hukmüne  sabret  telâ� etme   Ï�b¡ã£�Ù�2¡b�Ç¤î¢ä¡ä�b› çünkü  sen  bizim

görüp
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gözetmemizle  hıfzımız,  nezaretlerimiz  altında  mahfuzsun  emîn  ol.   ë��j£¡|¤ 2¡z�à¤†¡‰�2£¡Ù�›
Ve  rabbına  hamdile  tesbih  et  «  ¢j¤z�bæ�aÛÜ£é̈¡ë�2¡z�à¤†¡ê© » diye  hamd  ederek  tesbih  et   

y©îå�m�Ô¢ìâ¢=› kalkaca�ın sıra  -ya'ni  her  hangi  bir  meclisten  kalkarken:  Ebu  Davud,  Neseî  ve

sairede  Ebu  Berzetel'eslemî  radıyallahü  anhden  rivayet  olunmu�tur  ki  Resulullah  sallallahü  aleyhi

vesellem  bir  meclisten  kalkaca�ı  zaman  «  

¢j¤z�bã�Ù�aÛÜ£è̈¢á£�ë�2¡z�à¤†¡Ú�a�‘¤è�†¢a�æ¤�ü¬a¡Ûé̈�a¡£�üa�ã¤o�a�¤n�Ì¤1¡Š¢Ú�



ë�a�m¢ìl¢a¡Û�î¤Ù� » derdi.  Suâl  olundu,  mecliste  olana  keffarettir  buyurdu.  Ba'zıları da  namaza

duruldu�u vakıt «

¢j¤z�bã�Ù�aÛÜ£è̈¢á£�ë�2¡z�à¤†¡Ú�ë�m�j�b‰�Ú�a¤à¢Ù�ë�m�È�bÛ�óu�†£¢Ú�ë��ü¬a¡Ûé̈�
Ë�î¤Š¢Ú� » okunması hakkında  oldu�unu  rivayet  etmi�lerdir.  Ba'zıları da  yataktan  kalktı�ın vakıt namaza

durana  kadar  demek  oldu�unu  söylemi�lerdir  ki  buna  göre  «kıyam  edece�in  sıra»  demek  daha  ma'nâlı

olacaktır.  49.   ë�ß¡å�aÛ£�î¤3¡Ï��j£¡z¤é¢› Geceden  de  onu  tesbih  et  -ya'ni  gecenin  ba'zı cüz'ünde

de  tesbih  ile  ıbadet  et   ë�a¡…¤2�b‰�aÛä£¢v¢ìâ¡› hem  de  yıldızların idbarında  -  batma�a yakla�tı�ı

sıra  ki  gecenin  âhirinde  sabah  vaktı - geceden  tesbih  ak�am  ve  yatsı namazlarına,  idbarennücum  da  sabah

namazına  i�aret  oldu�u söylenmi�, Hazreti  Ömer,  Hazreti  Ali  ve  Ebu  Hüreyre  ve  Hasen  radıyallahü

anhümden  de  «geceden  tesbih,  nevafil,  idbarennücum  da  fecrin  iki  rek'atı, ya'ni  sabah  namazının sünneti»

oldu�u nakledilmi�tir.  Bu  suretle  «Vetturi»  sûresi,  sabahın gelmekte  oldu�unu  i�'ar  eden  idbarünnücum  ile

hıtam  buldu,  �imdi  bu  maktaı « ë�aÛä£�v¤á¡a¡‡�aç�ìô̈= » matlaının ta'kıbi  de  bakınız ne  güzel

olmu�tur:


