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1. FÂT‹HA SÛRES‹
M E K K Î ,  7  Â Y E T

§
Ba‘z› âlimler taraf›ndan besmele ile birlikte, ba‘z›lar› taraf›n-
dan ise besmele hâriç 7 âyet olarak kabûl edilen ve ilk inen
vahylerden biri olan, hattâ Hz. Ali'den, “indirilen ilk vahy/
sûre” oldu¤u rivâyet edilen –Ummu'l-Qur’ân, Ummu'l-Ki-
tâb, Fâtihatu'l-Kitâb, Sûretu'l-Hamd, Esâsu'l-Qur’ân, Esâs,
el-Vâfiye, el-Kâfiye, Kenz, Seb‘u'l-Mesâni, es-Salât, Sûre-i
Du‘â, Sûre-i fiükr, Sûre-i fiifâ gibi isimlerle de an›lan– Fâti-
ha sûresi, Kur’ân'daki temel prensiblerin tümünü öz olarak
ihtivâ etmektedir. fiöyle ki:

• Allâh'›n vahdâniyyetini [biricikli¤ini/eflsizli¤ini/benzer-
sizli¤ini], hem zât› hem de s›fatlar› bak›m›ndan hamde
müstehakk oldu¤unu, kâinât›n yarat›c›s› ve idâme ettiri-
cisi bulundu¤unu, rahmetinin bolluk ve süreklili¤ini, tek
ilâh oldu¤unu ve O'ndan baflka ilâh bulunmad›¤›n›; ru-
bûbiyyet ve ulûhiyyette tekli¤ini, o nedenle de ibâdet ve
isti‘ânenin O'na tahsis edilmesi gerekti¤ini; ölümden
sonra dirilifli, hesâb›, mükâfât ve cezây› ikrâr:

• Allâh'›n tek ilâh oldu¤unu ikrâr [Âlemlerin rabbi];

• Allâh'›n –zât ve s›fatlar›yla– hamde [sevgi ve ta‘zîm ile
senâya] lây›k oldu¤unu ikrâr [Allâh'a hamdolsun];

• Rahmetinin bolluk ve süreklili¤ini ikrâr [O rahmând›r, o
rahîmdir];

• Âhiret Günü'nü; ölümden sonra dirilifli, hesâb›, iyi-kötü
yap›lan ifllerin karfl›l›¤›n›n [mükâfât veyâ cezâs›n›n] veri-
lece¤i günü ikrâr [Dîn Günü'nün mâliki];

• ‹bâdetin yaln›zca Allâh'a tahsis edilmesi gerekti¤ini ikrâr
[Sâdece ama sâdece Sana ibâdet ederiz];

• Allâh'›n s›n›rs›z kudretini, dolay›s›yla da yard›m›n yal-
n›zca O'ndan istenmesi gerekti¤ini ikrâr [Sâdece ama sâ-
dece Sana isti‘âne ederiz];

• Resûlleri-nebîleri ve onlara indirilen Kitâblar› ikrâr –zîrâ,
Allâh'›n murâd etti¤i s›rât-› mustakîm, nebî ve resûllerin
s›rât›d›r–; [Bizi dosdo¤ru yola, kendilerine ni‘met verdik-
lerinin yoluna hidâyet eyle].
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rahmân-rahîm,4 o Dîn Günü'nün5 [iyi ve-
yâ kötü yap›lan her iflin karfl›l›¤›n›n tas-
tamâm verilece¤i günün] mâliki [kâdiri-
hükümrân›]– Allâh'›n (hakk›d›r).6

5-7. (Deyin ki:)7 “Sâde Sana ederiz kullu-

4 Allâh'a mahsûs olan ve Allâh'tan baflkas› hakk›nda kullan›lmas› câiz olmayan
rahmân kelimesi, bir isim-s›fatt›r. S›fat olmas› itibâriyle, “çok rahmet sâhibi”,
“pek çok merhametli” veyâ “s›n›rs›z merhamet sâhibi” diye tefsîr edilebilse de,
husûsiyyeti ve isim olmas› sebebiyle tercüme edilemez. Hele hele, rahmân ke-
limesine, esirgeyici karfl›l›¤›n› vermek, son derece mahzûrludur; zîrâ esirgeyici,
asl›nda “k›skanç” [cimri] demektir. Bu nedenle, rahmân'›n anlam›n› tercümesiy-
le de¤il, tefsîriyle rahmet kavram›ndan anlamaya çal›flmal›y›z (I/32-33). Rahîm
ise, “çok merhamet edici” [rahmeti/lütfu sürekli olan] anlam›na gelir. (I/33)

5 Dîn kelimesi, Arab dilinde [lügatte]; “hesâb/karfl›l›k: mükâfât ve cezâ”, “kazâ/ka-
dâ”, “siyâset”, “tâat”, “âdet”, “hâl”, “qahr”, “millet” ve “flerî‘at” ma‘nâlar›na gelir. Dîn
Günü'nün bir ad› da rûz-i cezâ'd›r [Cezâ Günü'dür]. Ancak cezâ kelimesi, –bu-
gün kullan›ld›¤› gibi– yaln›zca “eziyet ve azâb” anlam›na gelmeyip, “yap›lan iyi
veyâ kötü iflin ac› veyâ tatl› karfl›l›¤›n› vermek” ma‘nâs›na masdard›r. Bu bak›m-
dan Dîn Günü, “her iflin karfl›l›¤›n›n verilece¤i son gün, mükâfât veyâ azâb›n tev-
zî edilece¤i [da¤›t›laca¤›] vakit” demektir, ki fierî‘at lisân›nda buna “Yevm-i Âhir”
[son gün] de denilir. Dîn kelimesinin, do¤rudan do¤ruya “K›yâmet” ma‘nâs› yok-
tur. Bu gün, K›yâmet Günü'nün son ân›d›r ve bu sûretle Dîn Günü, K›yâmet'e
iflârettir. (I/81-83)
Ba‘z› müfessirler âyette geçen dîn kelimesini, “millet” ve “flerî‘at” anlam›na ham-
letmifllerdir. Buna göre yevmi'd-dîn, “dînin ma‘lûm olan mühim günü” demek
olur ki, bu da, “K›yâmet Günü ve âhiret”tir. (I/91)
•Millet kelimesi için bkz. Bakara: 120, not: 157a. (E.Ö)
Dîn, “ihtiyârî fiillerin iyili¤ine veyâ kötülü¤üne göre sonunda iyi veyâ kötü bir
neticeye varaca¤›na, mükâfât veyâ cezâ(dan) bir âk›bete sebeb olaca¤›na inana-
rak Hakk Teâlâ indinde/yan›nda en güzel âk›bete ermek için tutulacak yol”dur.
(VI/4228)

6 •Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r, burada Hamd Allâh'›n diye çevirdi¤i el-ham-
du lillâh [Allâh'a hamdolsun/O hamd Allâh'a] lafz›n›, En‘âm: 1'de Hamd Allâh'›n
hakk›d›r fleklinde tercüme etmifltir. (E.Ö)

7 Sanki Allâh flöyle diyor: “Ey insânlar! E¤er mutlak kemâle ta‘zîm edenlerdense-
niz iflte o Benim, Allâh'›m; kudret ve ihsâna ta‘zîm edenlerdenseniz, Ben rabbu'l-
âlemîn'im [canl›-cans›z, ak›ll›-ak›ls›z bütün varl›klar›n rabbiyim]; istikbâle tamâan
ta‘zîm edenlerdenseniz, Ben rahmâni'r-rahîm'im [rahmeti/lütfu bol ve sürekli o-
lan›m] ve e¤er korku sâikiyle ta‘zîm edenlerdenseniz, Ben mâlik-i yevmi'd-dîn'im.
Ta‘zîm sebeblerinin tümünü Kendinde toplayan hakk ma‘bûdum”.
Bunu duyan ak›l sâhibi muhâtablar da, “Acaba Allâh Teâlâ'ya nas›l ve ne flekil-
de hamdedelim?” diye elbette kendi kendilerine soracaklard›r. ‹flte buna cevâ-
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1. B‹SM‹LLÂH‹'R-RAHMÂN‹'R-RAHÎM1

2-4. Hamd,2 –o rabbi'l-âlemîn3 [göklerin,
yerin ve o ikisi aras›ndakilerin; do¤unun,
bat›n›n ve o ikisi aras›ndakilerin rabbi], o

CÜZ: 1 

1 BESMELE'LER‹N KUR’ÂN'DAN OLUP OLMADI⁄I: Neml: 30 âyetindeki hâriç, sûre
bafllar›ndaki besmelelerin Kur’ân'dan birer cüz‘/âyet olup olmad›¤› ihtilâfl›d›r.
Hanefîlere göre sûre bafllar›ndaki besmeleler, –sûrelerden birer âyet olmamakla
berâber– Kur’ân'dand›r, ancak münferid/müstakil birer âyettir. fiâfiîlere göre,
Kur’ân'dan olup sûrelerden de birer âyettir. Mâlikîlere göre ise, ne Kur’ân'dan bi-
rer cüz‘dür/âyettir, ne de sûrelerden birer âyettir; yaln›zca sûrelerin aralar›n› ay›r-
mak için ve teberrüken yaz›lm›flt›r. (I/15-17)
•Mâlikîlerin görüflü bizce de tercihe flâyân olmakla birlikte, Meâl'deki numara-
land›rmay› Tefsîr'e ve Mushaf'a uygun olarak yapt›k. Bkz. I/150. (E.Ö)
•BESMELE'N‹N TERCÜMES‹: Elmal›l› M. Hamdi Yaz›r, besmele'nin muhtemel se-
kiz ayr› tercümesini zikrettikten sonra hepsinin de yetersiz oldu¤unu, hele hele
Esirgeyici [k›skanç/cimri], ba¤›fllay›c› Tanr› ad›yla fleklindeki tercümesinin mün-
ker olup muvahhidi müflrik yapaca¤›n› ifâde etmifl, tercüme edilmeden asl›n›n
söylenmesinin, mefhûmunun da izah ve tefsîr yoluyla tasavvur ve mütâlaa edil-
mesinin zarûrî oldu¤unu belirtmifltir (I/40-41). Bununla birlikte, Muhammed Ab-
duh'un Rahmân, rahîm Allâh nâm›na fleklindeki meâlini ve bununla ilgili aç›k-
lamas›n› dikkate de¤er bulmufltur (I/43-44). Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r,
Besmele'nin muhtemel tüm tercümelerini yetersiz bulmas›na ve asl›n› söylemenin
zarûrî oldu¤unu belirtmesine ra¤men, –ne hikmetse– Neml: 30 âyetindeki bes-
mele'yi, Rahmân, rahîm Allâh'›n ismiyle fleklinde tercüme etmifltir. (E.Ö)

2 Hamd kelimesinin, Türkçe'de anlamdafl› yoktur. Dilimizdeki övmek, “medh” ve
“senâ”n›n karfl›l›¤›d›r. Medh ise; canl›ya-cans›za, hakk edene-etmeyene, menfaat
ve korku sâikiyle, sahte ve yalan olabilirken, hamd ve flükr dâima vâk›‘aya mu-
tâb›k bir hakîkat ifâde eder. (I/56-57)
Hamîd: Her güzelli¤i ve yüksekli¤i zât›nda toplayan, her türlü hamd ve ta‘zîme
lây›k olan. (VII/5027)

3 Rabbi'l-âlemîn: Âlemlerin [canl›-cans›z, ak›ll›-ak›ls›z varl›klar›n] tümünün, özel-
likle ak›l sâhibi âlemlerin rabbi. (I/62-63)
•Nitekim Fir‘avn'›n, Rabbu'l-âlemîn de kimdir/nedir? (fiu‘arâ: 23) sorusuna; Mû-
sâ (a.s), Göklerin, yerin ve o ikisi aras›ndakilerin rabbi (fiu‘arâ: 24); Do¤unun,
bat›n›n ve o ikisi aras›ndakilerin rabbi (fiu‘ârâ: 28) diye cevâb vermifltir. (E.Ö)
Âyette rabbi'l-avâlim denmedi¤inden, âlemlerin rabbi fleklindeki ma‘nâ, yeterin-
ce aç›k ve asl›na uygun olmad›¤› gibi, mahzûrludur da. (I/62-63)
•Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r böyle demesine ra¤men rabbi'l-âlemîn/rab-
bu'l-âlemîn ibâresini yedi yerde âlemlerin rabbi fleklinde çevirmifltir: Bkz. Neml:
8, Sâffât: 182, Fuss›let: 9, Zuhruf: 46, Haflr: 16, Tekvîr: 29 ve fiems: 14. (E.Ö)
Rabb kelimesi ise, sâdece “terbiye edici” de¤il, “sâhib” ve “mâlik” anlam›na da ge-
lir. (I/63-64)
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in‘âm etti¤in12 [ni‘met verdi¤in] mes‘ûd-
lar›n13 yoluna; ne o ¤azab14 olunanlar›n,
ne de sapk›nlar›n(kine15 de¤il)”.16

12 Allâh'›n kendilerine ni‘met verdi¤i kimselerin hey’et-i mecmuas›, bize ahd-i hâri-
ci ile gösteriliverecek s›n›rl› bir cemaat de¤ildir. Befleriyyetin bafllang›c›ndan bu
âna kadar peyderpey gelmifl ve Hakk'›n terbiyesi ile devir devir olgunluk ve mü-
kemmelli¤ini göstermifl, peflpefle fluyû bulmufl olan ve s›n›rl› olmayan zevât ve
cemaatlerdir. Biz bunlar›, sâdece ilâhî ni‘metlere ermifl olanlar unvân›yla tan›r›z.
(...) Kur’ân bize, bu cinsten birçok cemaatler göstermektedir ki, Herkim Allâh'a
ve Resûl'e itaat ederse, iflte onlar Allâh'›n kendilerine ni‘met verdi¤i nebiler, s›d-
dîklar, flehîdler ve sâlihler ile berâberdir. Bunlar ise ne güzel arkadafl! (Nisâ: 69)
âyeti, bu husûsta en kapsaml› âyetlerden biridir. Yâni, tam ma‘nâs›yla kendileri-
ne ni‘met verilen kimseler, hakîkî sa‘îdler/bahtiyârlar; nebiler-resûller, s›ddîklar,
flehîdler, sâlihler ve bunlara arkadafl-yoldafl olan ehl-i îmând›r. (I/131-132)

13 •Âyette, mes‘ûdlar›n kelimesinin karfl›l›¤› yoktur. Dolay›s›yla, in‘âm etti¤in [ni‘-
met verdi¤in/ni‘metlendirdi¤in] mes‘ûdlar›n yerine, in‘âm ettiklerinin [ni‘met-
lendirdiklerinin/ni‘met verdiklerinin] olmal›d›r. (E.Ö)

14 ⁄azab/⁄adab, “nefsin bir mekruh karfl›s›nda intikâm irâdesiyle heyecân›”d›r ki
r›zâ'n›n z›dd›d›r. Dilimizde “öfke, hiddet” ve “h›fl›m” dahi denilir. Cenâb-› Allâh'a
nisbet edildi¤i zamân ¤azab, nefsânî infi‘âllerden tecrid ile müntehâ ve gâyesin-
de kullan›l›r da, “intikâm irâdesi veyâ ukûbet [cezâ] inzâli” ma‘nâs› murâd olu-
nur. Bu da, rubûbiyyet-i rahîmiyyenin lâz›m›d›r. Yâni ¤adab, alel-›tlak rahmet'in
z›dd› de¤ildir. Meselâ, zâlime ¤adab, mazlûma rahmetin gere¤idir. el-Ma¤dûbi
‘aleyh ta‘bîrinde, bu unvân kendilerine âdetâ isim olmufl gibi bir kuvvet vard›r ki
“¤adaba mahkûm, ¤adab alt›nda kal›p gitmifl” demek olur. Binâenaleyh, ba‘zan
“bir ukûbete [cezâya] u¤ramak”, ma¤dûbi ‘aleyh olmak de¤ildir. Ve hele hakîkat-
te, gelecekte verilecek olan birtak›m ni‘metlerin öncesinde onlar için vesîle olan
elemler [ac›lar] hiçbir zamân ukûbet [cezâ] ve ¤adab [öfke/hiddet] de¤ildir. Çün-
kü, her iflte itibâr, âk›betedir. (I/135)

15 Dâllîn (–Meâl'de, sapk›nlar diye karfl›l›k verilmifltir–): Dalâl ve dalâlet, “do¤ru
yoldan kasden veyâ hatâen sapmakt›r” ki hudâ'n›n mukâbilidir. Dilimizde “sap-
mak, sap›kl›k” ve “sapk›nl›k” denilir. Dalâl, ba‘zan ¤afletten, flaflk›nl›ktan nefl’et
eder ve ekseriya da flaflk›nl›k onu ta‘kib eder; sonra yitmeye/kaybolmaya, daha
sonra da telef olmaya müncer olur. Bu münâsebetlerle dalâl; “¤aflet, hayret, ¤ay-
bûbet ve helâk” ma‘nâlar›nda da kullan›l›r. Esâs›nda, “maddî yoldan sapmak”t›r.
Sonra, ma‘neviyyât ve ma‘kûlâtta da müte‘âref olmufltur [ma‘nevî ve aklî husûs-
larda da kullan›lm›flt›r]. Ve biz genellikle dalâlet ve sapk›nl›¤›, sâdece dînde; da-
lâl ve sap›kl›¤› da âkilde ve sözde kullan›r›z. Binâenaleyh, dâllîn, tam ma‘nâs›y-
la “sapk›nlar” demektir. (I/135)

16 •Ba‘z› müfessirler, Fâtiha: 6-7 âyetlerini, “Bizi, o dosdo¤ru yola; kendilerini ni‘-
metlendirdi¤in kimselerin [nebîlerin, s›ddîklar›n, flehîdlerin, sâlihlerin] yoluna k›-
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¤u/ibâdeti8 ve sâde Senden dileriz avn'i/
inâyeti [yard›m›/ihsân›] yâ Rabb!9 Hidâyet10

eyle bizi11 (o) do¤ru yola; o kendilerine
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ben, –bir iltifat uslûbu ile– Sâde Sana ederiz kullu¤u/ibâdeti ve sâde Senden di-
leriz avn'i/inâyeti... buyurulmufl ki, böyle deyiniz ma‘nâs›n› ifâde etti¤i hâlde, ifâ-
denin belâ¤ati bunu aç›kça zikretmeye gerek b›rakmam›flt›r.
‹yyâke, “Sana” ma‘nâs›na zamîr-i munfas›ld›r ve akabindeki na‘budu [ibâdet ede-
riz] fiilinin mef‘ûl-i bihidir. Mef‘ûlün böyle evvel gelmesi, kasr ve ihtisâs ifâde et-
ti¤inden, Baflkas›na de¤il, ancak Sana demek olur. (I/95)

8 ‹bâdet, “rûhen ve bedenen, zâhiren ve bât›nen bütün mevcûdiyyet ile yaln›z Allâh'a
yap›lan flu‘ûrlu bir tâat ve kurbet”tir. Dilimizdeki kullan›l›fllar›na nazaran tap›, tap-
mak, tap›nmak kelimeleri ibâdet'in de¤il, alel-›tlak [umûmiyetle-mutlak olarak] ita-
at'in karfl›l›¤›d›r. Hattâ, tapmak ve tap›nmak kelimelerinde az-çok ne yapt›¤›n› bil-
memek gibi bir flu‘ûrsuzluk ma‘nâs› vard›r. O nedenle bunlar›, puta tapmak, haça
tapmak gibi yerlerde kullan›r›z. Binâenaleyh, Sana ibâdet ederiz yerine, –sâdece
Türkçe olsun diye– Sana tapar›z veyâ tap›n›r›z demek, dilimizin nezâhetini zâyi
etmek olur. Kulluk etmek, –flu‘ûr nokta-i nazar›ndan– tapmak kelimesinden daha
uygun ise de, ibâdet'ten daha zay›f olan ubûdiyet'in karfl›l›¤›d›r. (I/96-97)

9 •Âyette, yâ Rabb kelimesinin karfl›l›¤› yoktur. (E.Ö)
Nesta‘în, “isti‘âne ederiz” demektir. ‹sti‘âne, “avn taleb etmek”; di¤er bir ta‘bîrle
“ma‘ûnet istemek”, daha Türkçe'si “yard›m dilemek”tir. “Talebli veyâ talebsiz onu
verme”ye de, i‘âne denir. Müfessirlerin beyân etti¤i gibi ma‘nâ flu olur: “Rabbi-
miz! Biz gerek Sana ibâdet ve itâ‘at›m›zda ve gerek di¤er ifllerimizde, Senden bafl-
ka kimseden yard›m dilenmeyiz; Seni tan›mayan kâfirler baflkas›ndan yard›m di-
lerler. Biz ise, ibâdetimizde hâlis ve muhlis olarak bütün ifllerimizde sâdece Sen-
den yard›m dileriz”. (I/104-105)

10 Hidâyet, “matlûba [arzu/taleb edilen fleye, gâyeye] ulaflt›rmak için lütufla, nezâ-
ketle, incelikle, güzellik ve yumuflakl›kla rehberlik etmektir” ki; yolu, sâdece gös-
termek veyâ yola götürmek ve hattâ nihâyete kadar götürmek flekillerinden bi-
riyle tahakkuk edebilir.
Hidâyet, hayr talebine mahsûstur; bu bak›mdan h›rs›za rehberlik etmeye, hidâ-
yet denmez.
Fahdûhum ilâ s›rât›'l-cahîmi [onlar› cahîmin/çok alevli ateflin yoluna hidâyet
edin] (Sâffât: 23) âyetinde oldu¤u gibi bir nükteye binâen mecâz olur.
Demek ki hidâyet, her taleb edilene mutlak olarak rehberlik etmek de¤il, “irflâd
gibi gâyesinde hayr, keyfiyyetinde lütuf ve incelik bulunan bir rehberlik”tir. O
hâlde, ihdinâ'n›n meâlinde, en uygun ta‘bîr –dilimizde ma‘rûf oldu¤u gibi– bize
hidâyet et demektir. Göster deyince, götürmek kal›r; götür deyince, letâfet [ince-
lik-lütuf] kal›r ve hiç biri tam ma‘nây› ifâde etmez ve dilimizde böyle ma‘rûf bir
kelimenin [hidâyet kelimesinin] yerine mutlaka bir kelime koymaya çal›flmak, be-
yân›n maksad›na ayk›r› kuru bir taassub olur. (I/119)

11 •Osmanl›ca Yazma nüsha'da, bizi yerine bizi o fleklinde yaz›lm›flt›r. (E.Ö)
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§
Hicretten hemen sonra vahyedilen ilk sûre olup, ismi, 67-
73. âyetlerinde anlat›lan “Bakara k›ssas›”ndan al›nm›flt›r,
Sûretu'l-Kürsî diye de an›l›r. Bakara sûresi, Fâtiha'daki, Hi-
dâyet eyle bizi... du‘âs›na icâbettir ve bu, bütün Kur’ân'a flâ-
mildir.

Kur’ân'›n hudâ/hidâyet [rehberlik/k›lavuzlama] oldu¤unun
ilân›yla bafllayan bu sûrede, Allâh'a/Allâh'tan ittikâ etmenin
gere¤inin dâima vurgulanmas›n›n yan›s›ra, ‹srâîlo¤ullar›'n›n
geçmiflte iflledikleri günâhlara da s›k s›k at›fta bulunulmak-
tad›r.

Sûrede, Yehûdilik ve Hristiyanl›k'›n da temelinde yatan tev-
hîd ilkesine [Allâh'tan baflka ilâh olmad›¤›-tek ilâh›n Allâh
oldu¤u] ve bu ilkeyi vurgulamas› sadedinde –hem Arabla-
r›n, hem de ‹srâîlo¤ullar›'n›n atalar› olarak kabûl ettikleri–
‹brâhîm'e (a.s) özel olarak dikkat çekilmifltir. Ve o'nun ta-
raf›ndan tevhîd sembolü olarak yap›lan ma‘bedin [Ka‘be'-
nin] “Allâh'a teslîm olanlar” için k›ble olarak seçilmesi, ger-
çek mü’minlerin kendilerini ‹brâhîm'in (a.s) akîdesiyle bi-
linçli bir flekilde özdefllefltirmelerinin tasdiki mâhiyetinde-
dir.

Bu sûrede flu akîdeler ifllenmektedir:

• Allâh, mevcûdât›n tümünün yegâne kayna¤›d›r ve ken-
di kendine yeterli tek varl›kt›r (el-Kayyûm);

• Gönderilen tüm resûller-nebîler vâs›tas›yla vurgulanan
Allâh'›n vahdâniyyeti [biricikli¤i/eflsizli¤i, tek ilâh oldu-
¤u ve O'ndan baflka ilâh bulunmad›¤›] hakîkati, insân ta-
raf›ndan idrâk edilebilir;

• Yaln›zca (Allâh'a, meleklerine, resûllerine, kitâblar›na ve
Âhiret Günü'ne) îmân etmek de¤il, sâlih âmel ifllemek
de bu idrâkin zorunlu neticesidir;

• Dünyâdaki ölümün ard›ndan dirilme [K›yâme] vukûbu-
lacak ve Âhirette herkes hesâba çekilecektir;

• Dünyâda Allâh'a ittikâ eden kimseler için âhirette bir
korku ve hüzün olmayacakt›r.

§
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lavuzla; ki onlar, ne ¤azaba u¤ram›fllar, ne de dalâlete düflmüfllerdir” (veyâ: ne
onlara ¤azab edilmifl, ne de onlar dalâlete düflmüfllerdir) fleklinde anlam›fllard›r,
ki bizce de bu ma‘nâ, lafza daha uygundur. (E.Ö)
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rehberlik-k›lavuzlama] korunacaklar4 i-
çin. O (koruna)nlar ki, ¤ayba [hulûs-i
kalb ile] îmân edip5 namaz› dürüst k›lar-

“kuflkulu flübhe”dir (krfl. Tûr: 30, not: 13; Sebe: 54, not: 66). Lâ raybe fîh [ki on-
da rayb yok] ifâdesinin, –zâlike'nin [flu Kitâb'›n] ikinci haberi olabilirse de– müs-
takil bir cümle olmas› daha tercihe flâyân ve mukadder bir suâl mülâhazas›yla bir
cümle-i istinâfiye olmas› ise daha beli¤dir. (I/164-165)

3 Ayn-› hidâyet/hidâyetin ta kendisi: Dalâletten kurtulup, Hakk'›n korumas›na gir-
mek kâbiliyyetine sâhib olanlara Hakk'›n hükümlerini, s›rât-› mustakîmi göstere-
cek aç›k bir delîldir. Baflka bir deyiflle, bu Kitâb'da büyük bir rabbânî hidâyet var-
d›r. (I/166-167)

4 ‹ttikâ, “vikâyeyi kabûl etmek, vikâyeye girmek”tir. Vikâye de “kiflinin, elem ve
zarâr verecek fleylerden sak›n›p kendini iyice korumas›”d›r. Öyleyse, ittikâ ve
onun ismi olan takvâ, –lügatte– “kuvvetli bir himâyeye girerek korunmak, k›sa-
cas› kendini iyi sak›n›p korumak”t›r. Hakîkî korunma ise, ancak Allâh'›n vikâye-
sine girmekle gerçekleflebilir. (Allâh'›n vikâyesine giren kifliye de muttakî denir)
(I/168-169). Takvâ, “Allâh'›n vikâyesine girmek: emrini tutup azâb›ndan korun-
mak”t›r. (VI/4434)

5 “O muttakîler ki ¤ayb-› Hakk'a îmân ederler, yâhud ¤›yâben dahi îmân ederler;
di¤er bir ta‘bîrle, onlar gözle de¤il kalb ile îmân ederler”. (I/172)
“⁄ayb› tasdik ve itirâf ederler” veyâ “tasdik ettiklerini huzûrda da [mü’minlerle
berâberken de] ¤›yâbda da [mü’minlerin ¤›yâb›nda, tek bafl›na kald›klar› zamân-
da da] tasdik ve itirâf ederler”. (I/177-178)
Di¤er bir tefsîr ile, ¤ayb burada, “hakk› ve nübüvvetin delîllerini gözden ziyâde
kalb ile görüp flirkten, maddiyyât›n pisliklerinden kurtaran bir îmâna ermek”
ma‘nâs›n› ifâde eder. (I/177 ve krfl. Yâ-Sîn: 11, not: 5; Hadîd: 25, not: 34)
Âhirette olaca¤› gibi, henüz huzûruna varmay›p ¤›yâb›nda bulundu¤u hâlde; ve-
yâ kendi ¤ayb›nda içinden, yâni sâdece zâhirî de¤il, Allâh'tan baflka kimsenin vâ-
k›f olmayaca¤› kalbinin derinliklerinden (îmân edip)... (VI/4011)
Rabb'lerine ¤›yâbda [bi'l-¤ayb] haflyet duyanlar; yâni, Allâh'›n azâb› gelip çatma-
dan, bilfiil müflâhede sahâs›na ç›kmadan evvel, henüz kendilerinden gâib iken
yâhud mü’minlerin yan›nda mürâilik [riyâkârl›k] ederek de¤il de, yaln›zken, kal-
binden gelen bir samimiyyetle korkup sak›narak Rabb'lerinin emir ve uyar›lar›-
na ta‘zîm ve ihtirâm hissi besleyenler... (VII/5219)
•Eski müfessirlerden ba‘z›s›, yu’minûne bi'l-¤aybi [bi'l-¤ayb îmân ederler] ibâre-
sini, “⁄ayb'a, yâni Kur’ân ¤ayb›na îmân ederler; –ki o, Yüce Allâh'tan Muham-
med'e (s.a) indirilmifltir– onun helâlini helâl, harâm›n› harâm tan›y›p içindekiler-
le amel ederler” fleklinde tefsîr etmifltir. Bu izah, O [Muhammed], ¤aybdan
[Kur’ân'dan veyâ vahy'den] dolay› itham alt›nda tutulamaz... (Tekvîr: 24) âye-
tiyle birlikte düflünülmelidir. (E.Ö)
Îmân, asl-› lügatte emn ü eman'dan if‘aldir. Hemzesi ta’diye ve ba‘zan sayrûret
ma‘nâlar›nda kullan›l›r. Ta’diye olmas› durumunda “eman vermek, emîn k›lmak”
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1. Elif-Lâm-Mîm.1

2-4. ‹flte o Kitâb –(ki) bunda flübhe yok–2

ayn-› hidâyet3 [hidâyetin ta kendisi/bir
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1 Bu harflerin [huruf-› mukatta‘a'n›n] ma‘nâs›n›n olup olmad›¤› husûsunda ihtilâf
vard›r. Ba‘z›lar› bunlarla ne kasdedildi¤inin bilinemeyece¤ini ileri sürmüfl, ba‘z›-
lar› ise bilinebilece¤ini söylemekle birlikte bir görüfl üzerinde birleflememifllerdir.
(I/152-162)
•Anlafl›ls›n, tezekkür ve tefekkür edilsin, ö¤üd ve ibret al›ns›n diye indirilen;
uyarmak, korkutmak, müjdelemek, rehberlik [hidâyet] etmek, hakk ile bât›l› ay›r-
mak, kalblerdeki hastal›klara flifâ olmak üzere gönderilen bir Kitâb'da anlafl›lma-
yan, anlafl›lamayacak olan laf›zlar bulunmas›, s›rr-esrâr ve flifreler olmas› müm-
kün de¤ildir; Allâh Teâlâ, muhâtablar› taraf›ndan anlafl›lmayan-anlafl›lamayan bir
Kitâb göndermekten ve ondaki emirler-nehyler ile onlar› sorumlu tutmaktan mü-
nezzehtir. Nitekim, Kur’ân'›n ilk muhâtablar›n›n, özellikle de Resûlullâh ve ashâ-
b›n›n böyle bir mes’elesi aslâ olmam›flt›r. O nedenle, “bu harfler [huruf-› mukat-
ta‘a] ile ne kasdedildi¤inin veyâ bu harflerin ne ifllev gördü¤ünün veyâ neye de-
lâlet etti¤inin bilinemeyece¤i; bunlar›n Allâh ile O'nun Resûlü aras›nda bir s›rr,
bir flifre oldu¤u; her kitâb›n bir s›rr›n›n bulundu¤u gibi, bu harflerin de Kur’ân'›n
s›rr› oldu¤u” iddiâs›, Kur’ân'›n indirilifl amac›na ayk›r› bât›l bir iddiâd›r. Kezâ, ye-
hûdilerden mirâs al›nan ebced [harflere say›sal de¤erler verme], cummel ve sâ-
biîlerden mirâs al›nan cifr gibi –bir nevi falc›l›k olan– yöntemlerle huruf-› mukat-
ta‘a üzerinden ümmet-i Muhammed'in ömrü veyâ hükümranl›k süresi yâhud
Sâ‘at [K›yâmet'in kopma vakti] hakk›nda ¤ayb› tafllamak, kehânette bulunmak da
bât›l olup Kur’ân'› oyun ve e¤lence ittihâz etmektir. (E.Ö)
•Elbette bu harfler ilk muhâtablar› için bir ma‘nâya veyâ bir iflleve veyâ bir de-
lâlete sâhibdi; fakat zamân içinde bu uslûbun kullan›m› azald› ve insânlar bun-
lar›n ne ifâde etti¤ini anlamaz hâle geldiler; ard›ndan da indî tahminler, keyfî ya-
k›flt›rmalar, saçma-sapan iddiâlar baflgösterdi. Huruf-› mukatta‘a'n›n ma‘nâs›n› ve-
yâ ifllevini veyâ delâletini belirleyecek bir kaynak, bir delîl, bir kâide ve bir ku-
ral olmad›¤› hâlde Allâh'›n Kitâb›, indî tahminler, keyfî yak›flt›rmalar, saçma-sa-
pan iddiâlar için hedef tahtas› hâline getirildi. Öyle ki, mûteber ve büyük kabûl
edilen âlimlerin kitâblar› bile bunlarla dolup taflt›. (E.Ö)

2 Hadd›-zât›nda her türlü flübheden âri ve her töhmetten berîdir. Bunun kadar
kat‘iyyet ve yakîn ile ma‘lûm olan ve s›rât-› mustakîmi bunun kadar gösteren hiç-
bir kitâb yoktur. Bunun, ne vahyedilifl ve indirilifl keyfiyyetinde bir flübhe [flekk],
ne de tebli¤inde bir töhmet vard›r.
Rayb (–Meâl'de, flübhe karfl›l›¤› verilmifltir–), esâs›nda “nefse bir ›zt›râb [kalbi t›r-
malamak/rahats›z etmek], bir kuflku vermek” ma‘nâs›na masdar iken, örf-i lügat-
te bu ›zt›râba bafll›ca bir sebeb olan “flekk ü flübhe” ma‘nâs›nda kullan›m› yay-
g›nlaflm›flt›r. Yâni rayb, “flekke/flübheye yak›n ve fazla olarak sû-i zann gibi töh-
met” ma‘nâs›n› da mutazamm›nd›r. Fakat as›l ma‘nâs›, “flübhe ve kuflku”, yâni
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yet üzerindedir (yâni, Rabb'lerinin hidâ-
yetinde karar k›lm›fllard›r/hidâyetine s›k›
s›k›ya sar›lm›fllard›r) ve (yine) bunlar ifl-
te, bunlar(d›r) o murâda eren(ler)/müfli-
hîn.12

6-7. Ammâ, o küfre13a saplananlar(a ge-
lince); ha inzâr13b etmiflin [uyarm›fl›n] bun-
lar› ha (inzâr) etmemiflin, onlarca müsavi/
[eflit-bir]dir:14 îmâna gelmezler; (zîrâ) Al-
lâh kalblerini ve kulaklar›n› mühürlemifl

•Böyle demesine ra¤men Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r, rabbihim lafz›n›,
genellikle Rabb'leri diye çevirmifltir. Asl›nda erbâbihî kelimesi, onun rabbleri
demek; rabbihim ise onlar›n/kendilerinin Rabbi demektir. Elmal›l› Muhammed
Hamdi Yaz›r bir baflka yerde bu durumu flöyle izah eder. (E.Ö):
Rabbihim kelimesindeki Rabb tekil, hum zamîri ise ço¤uldur. Türkçe'ye Rabb'le-
rinin diye tercüme edildi¤inde, Rabb ço¤ulmufl gibi görünüyor; yanl›fl anlafl›l-
mas›n, bu, kendilerinin/onlar›n Rabbi demektir. (IX/5979)

12 Müflih, iflâh'tan “felâh bulan” demektir. Felâh, asl›nda “felâhat” gibi “yarmak”
ma‘nâs›yla alâkadard›r ki, “o gündeki mâni‘ay›/engelleri yar›p kendini kurtarmak
ve matlûbuna ermek [taleb etti¤i fleye/amac›na ulaflmak], zafer bulmak/kazan-
mak”t›r. Mü’minler de dünyâ, tabiat ve flehvet mâni‘alar›n› yar›p [engellerini afl›p]
¤aybda gizlenen matlûblar›na eren [taleb ettikleri fleye/gâyelerine ulaflan] ve âhi-
rette ebedî felâh bulanlar olacakt›r. (I/204)
Felâh, “murâda zafer bulmak”t›r. “Hayr'da bekâ” diye de ta‘rîf edilmifltir. ‹flâh,
“felâha nâil k›lmak” ma‘nâs›na geldi¤i gibi, “felâha girmek”, yâni –bizim ta‘bîri-
mizle– “felâh bulmak” ma‘nâs›na da gelir ki Kur’ân'da umûmiyetle bu ma‘nâda
vârid olmufltur. (V/3427-3428)

13a Küfr, lügatte küfrân gibi “setr-i ni‘met”, yâni “nankörlük”tür. Bunun asl›, kefr'-
dir ki, mutlak olarak “setr” [örtmek] demektir. Bu ma‘nâdan hareketle, “tohum
eken ziraatçi/çiftçi”ye ve “gece”ye kâfir, “meyve tomurcu¤u”na kâfûr ve “kal-
ça etleri”ne kâfire denilmifltir. Binâenaleyh kefr, “mutlak setr” [örtmek] husûsun-
da umûmîdir, küfr ise, “setr-i ni‘mete hass”d›r. “Ni‘meti örtmek”, yâni “nankör-
lük” demek olan küfr, fler‘an îmân›n z›dd› olan îmâns›zl›k't›r. Yâni, bir kimse-
nin, îmân flân›ndan oldu¤u hâlde îmân etmemesidir, ki tekzib [yalanlama] ve
inkâra, tasdiki terke, mecbûriyyet ve mâni bulunmad›¤› zamân ›krâr› terke de
flâmildir. (I/207)
Küfr, “îmân›n mukâbili inkâr ile Allâh'›n ni‘metlerini örtmek”tir. (VI/4460)

13b ‹nzâr, “kendisinden korkulacak bir fleyi –tedbir al›nmas› için– haber vermek;
‘‹leride flöyle bir tehlike var, aman dikkatli ol!’ fleklinde uyarmak”t›r. (I/209)

14 Âyette, sevâun ‘aleyke [sence müsavidir/eflittir/birdir] denilmeyip, sevâun ‘aley-
him [onlarca müsavidir/eflittir/birdir] denildi¤i ve ikisi aras›nda çok büyük far-
k›n bulundu¤u gözden kaç›r›lmamal›d›r. (I/212)
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lar6 ve kendilerine merzûk [nasîb] k›ld›-
¤›m›z (maddî ve ma‘nevî) fleylerden (Al-
lâh yolunda) infâk eder/[sarfeder]ler7 ve
onlar ki, hem sana indirilene8 îmân eder-
ler, hem senden evvel indirilen(ler)e...9

Âhirete yakîni10 de bunlar edinirler.
5. Bunlar iflte, Rabb'lerinden11 bir hidâ-

CÜZ: 1 

demektir ki Allâh'›n isimlerinden olan mü’min bu ma‘nâdand›r. Sayrûret olmas›
durumunda da, “emîn olmak” demek olur ve “vüsuk-› itimâd” [sa¤lam inanmak/
güvenmek] ma‘nâs›n› ifâde eder ki lisân›m›zda “inanmak” denilir. Örf-i lügatte
ise, mutlak olarak “tasdik etmek” ma‘nâs›nad›r. Çünkü tasdik eden, tasdik etti¤i-
ni tekzib'den [yalanlamadan] emîn k›lm›fl veyâ kendisi kizb'den [yalandan] emîn
olmufl olur. (...) Îmân, ‘bâ’ ile ta’diye etti¤i zamân “itirâf” ma‘nâs›n›, ‘lam’ ile ta’di-
ye etti¤inde ise “iz‘an ve kabûl” ma‘nâs›n› tazammun eder. (I/177-178)
•Îmân, lügatte –tam olarak– mutlak “tasdik etmek” ma‘nâs›na gelmez. Çünkü tas-
dik, her türlü haber hakk›nda kullan›l›r. Oysa îmân teriminin kullan›labilmesi için,
haber verilen fleyin ¤ayba taalluk etmesi gerekir. Ancak o zamân haberi veren için,
“O kifliye îmân ettim” ve haber verilen fley için “O habere îmân ettim” denilir. El-
bette tasdik kaç›n›lmazd›r, ancak bu tasdik, ¤ayb'›n tasdikidir. Yoksa tan›k olunan
fleye dâir verilen haberi tasdik etmek, îmân de¤ildir. Çünkü îmân, el-emn [güven]
kökünden olup bu ise, ancak hakk›nda rayb duyulabilen, duyulabilecek olan ha-
berler hakk›nda olur, tan›k olunan fleylerde ise rayb olmaz. Onun içindir ki, bir
fleyin bilinmesi husûsunda iki kiflinin ortak olmas› durumunda, “Biri di¤erini tas-
dik etti” denilir, fakat “Biri di¤erine îmân etti” denilmez. (E.Ö)

6 Salât› ikâme ederler [namaz› dürüst k›larlar]: “Namaz› dosdo¤ru ve sürekli k›lar-
lar”. Yusallûne [namaz› k›larlar] lafz›na nazaran, yuqîmûne's-salâte [namaz› ikâ-
me ederler] ibâresinde daha fazla ma‘nâ vard›r; ki bu, en az›ndan “do¤ru-dürüst,
yâni tâdil-i erkân ve huflû ile güzelce k›lmak ve hattâ k›ld›rmak” ma‘nâlar›n› ifâ-
de eder. (I/186)

7 Kendilerine nasîb ve k›smet etti¤imiz r›zktan [imkânlardan], maddî ve hattâ ma‘-
nevî fleylerden güçleri ölçüsünde infâk eder, Allâh yolunda harcarlar. (I/191)

8 “Bir cismi yukardan afla¤›ya indirmek” demek olan inzâl, flerî‘at dilinde ma‘nâla-
r›n ve Kur’ân hakk›nda nazm ve ma‘nân›n Allâh taraf›ndan Resûlullâh'a vahyo-
lunmas› anlam›nda fler‘î bir hakîkattir. (I/195)

9 Hem sana indirilen ve indirilmekte olan Kitâb ve flerî‘ate, hem de senden önce
indirilen Tevrât, Zebûr, ‹ncîl, Suhuf gibi Kitâblara îmân ederler. (I/195)

10 Yakîn, “vâk›‘aya mutâb›k ve flübheye düflürme teflebbüsüyle yok olmayacak flekil-
de flübheden uzak olan kesin itikâd” demektir. Baflka bir deyiflle yakîn, “flekk bu-
lunmayan, flübhe kar›flmayan, bozulmas›na ihtimâl olmayan kesin ilm”dir. (I/201)
•Osmanl›ca Yazma nüsha'da, yakîni yerine yakîn yaz›lm›flt›r. (E.Ö)

11 Hem rabbihim, hem de erbâbihî kelimesinin tercümesi olabilece¤inden Rabb'le-
ri ta‘bîri kusurludur. (I/203)
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13. Yine bunlara, “(Siz de) nâs›n [insân-
lar›n] îmân etti¤i gibi îmân edin!” denil-
di¤i zamân, “Yâ!.. Biz o süfehâ'n›n20 [bu-
dalalar›n] îmân ettikleri gibimi îmân ede-
riz?!” derler.
Ha [sak›n aldanmay›n]! Do¤rusu süfehâ20

[budala] kendileridir, velâkin bilmezler.
14. Bir de, îmân edenlerle karfl›laflt›larm›,
“Biz (de aynen sizin îmân etti¤iniz gibi)
îmân ettik”21 derler ve kendi fleytânlar›y-
la22 halvet [baflbafla/yaln›z] oldularm›, “E-
mîn olun” derler, “biz sizinle berâberiz,
biz ancak müstehzîyiz [alayc›lar›z/alay e-
diyoruz]”.
15-16. (As›l) Allâh onlarla istihzâ23 [alay]
ediyor da, tu¤yân/[azg›nl›k]lar› içinde bo-
calarlarken kendilerini sürüklüyor. Bun-
lar iflte, öyle kimselerdir ki, hidâyet be-
deline dalâleti sat›n alm›fllard›r da ticâret-
leri(nde) kâr etmemifltir(ler), (kâr) yolunu
tutmufl da de¤illerdir.

20 Süfehâ, “ucu budalal›¤a varan hafiflik, fikirsizlik, temkinsizlik”tir. Bunun z›dd›
ise, “a¤›r bafll›l›k, tam ak›ll›l›k”t›r. Münâf›klar, hasbe'l-lisân bunu “budala” ma‘nâ-
s›nda kullan›yorlar. (I/234, II/1292)
•Meâl'in orijinalinde bu ibâre, Ya biz o süfehân›n îmân ettikleri gibimi îmân
ederiz? fleklinde, Tefsîr metninde (I/234) ise, Biz o sefihlerin/budalalar›n îmân
etti¤i gibi îmân edermiyiz? fleklinde tercüme edilmifl olup, bu sözün tam münâ-
f›kça iki yüzlü, tevriyeli bir söz oldu¤u, dolay›s›yla da kat‘î bir küfr ilân› yapm›fl
olmad›klar› ifâde edilmifltir. (E.Ö)

21 •Meâl'in asl›nda, Biz îmân ettik cümlesi yerine, cümlenin orijinali [Arabca kar-
fl›l›¤›] olan âmennâ lafz› bulunmaktad›r. (E.Ö)

22 Gizli mukâvelelerle, gizli meclislerde kendilerine gizli gizli fitne ve fesâd dersi
veren inadc›, c›f›t, fleytânl›k üstadlar›yla tenhâda bulufltuklar›nda... (I/236-237)

23 ‹stihzâ, “bir kimseyi e¤lenceye alarak maskara etmeye, fleref ve haysiyetini k›r-
maya, sezdirmeden hafife al›p küçük düflürmeye çal›flmak ve bundan da hofl-
nudluk duymak”t›r.
Halbuki Cenâb-› Allâh, r›zâs› hilâf›na hareket edenler hakk›nda ilâhî adâletini ›z-
hâr etmek için böyle bir tahkir ve tezlîli murâd etti¤i zamân onlar› bihakk›n tez-
lîl ve terzil eder. ‹flte Allâh'›n istihzâs›, ki bunu ancak Allâh yapabilir ve bu, bir
ilâhî adâlettir ve her adâlette ilâhî r›zâ vard›r. Fakat Allâh'a müstehzi denemez,
ancak istihzâ eder denilebilir. (I/241-242)
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ve (kalb) gözlerine15 bir perde inmifltir16

ve bunlar›n hakk›, azîm [büyük] bir azâb-
d›r.
8-10. ‹nsânlar içinden kimisi de vard›r ki,
“Allâh'a ve Son Gün'e [Âhiret Günü'ne, o
Gün'deki dirilifl ve hesâba: cezâ ve mü-
kâfâta] îmân ettik” derler de mü’min de-
¤illerdir; Allâh'› ve mü’minleri aldatmaya
çal›fl›rlar;17 hâlbuki s›rf kendilerini alda-
t›rlar da fark›na varmazlar.
(Onlar›n) kalblerinde bir maraz18 [hasta-
l›k/kuflku-nifâk] vard›r da (ondan böyle
davran›yorlar). Allâh (da onlar›n) maraz/
[hastal›k/kuflku-nifâk]lar›n› (büsbütün) ar-
t›rm›flt›r.
Ve (ayr›ca, îmân etmedikleri hâlde, “Îmân
ettik” diyerek) yalanc›l›k ettikleri için bun-
lara (hem bu dünyâda, hem de öteki dün-
yâda) elîm [ac›] bir azâb (da) vard›r.
11-12. Hem bunlara, “Yeryüzünü fesâda
vermeyin!” denildi¤i zamân, “Biz ancak
›slâh (edip ara bulan bar›fl)ç›lar›z” der-
ler.
Ha19 [sak›n aldanmay›n/iyi bilin ki]! Do¤-
rusu bunlar (var ya), ortal›¤› ifsâd eden-
lerdir bunlar, lâkin flu‘ûrlar› yok/fark›nda
de¤illerdir.

CÜZ: 1 

15 •Âyette geçen ebsâr kelimesi, –gözden ziyâde– kalb gözü anlam›na gelir. (E.Ö)
16 •Osmanl›ca Yazma nüsha'da, inmifltir yerine indirmifltir yaz›lm›flt›r. (E.Ö)
17 Allâh'› ve mü’minleri aldatmaya çal›fl›rlar: Allâh'a ve mü’minlere hud‘a [hile]

yapmaya kalk›fl›rlar, onlara hud‘a yar›fl›na ç›karlar, Allâh'› ve mü’minleri de
hud‘a yaparm›fl gibi farzederler. Esâs›nda bir gizlilik ma‘nâs›n› tazammun eden
hud‘a, “baflkas›na karfl› zâhiren selâmet ve sedat [do¤ruluk] vehmettiren birfley
yap›p bât›nda o kimseye zarâr verecek bir fleyi gizlemek”tir. (I/223 ve krfl. Ni-
sâ: 142)

18 Bedenin aslî mizac›n› de¤ifltirip dengesini bozan, görevini gerekti¤i flekilde yap-
mas›na engel olan hâlet-i âr›zaya [hastal›¤a], maraz denir. Burada ise maraz ile,
“kalbde olan ma‘nevî ve ahlâkî hastal›k” kasdedilmifltir, ki bu da “nifâk, inkâr,
kuflku ve flübhe”dir. (I/227)

19 Ha: Sak›n aldanmay›n, uyan›k durun! (I/233)
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ölüm korkusuyla parmaklar›n› kulaklar›-
na t›k›yorlar, –ve Allâh kâfirleri kuflatm›fl-
t›r– flimflek (de) nerede ise gözlerini ka-
p›ver(ip kör ed)ecek, önlerini ayd›nlatt›-
m› ›fl›¤›nda yürüyorlar, karanl›k üzerleri-
ne çöktümü dikilip kal›yorlar.
Allâh dilemifl olsa idi, elbet iflitme (me-
leke)lerini (de), görme (meleke)lerini de
al›verirdi. fiübhe yok ki Allâh her fleye
kadîr, dâima kadîrdir.27a

21. Ey insânlar! O sizi ve sizden evvel-
kileri yaratm›fl olan Rabbinize kulluk ve
ibâdet ediniz ki, korunur (kimselerden)/
muttakîlerden olas›n›z.
22. O, öyle bir lütufkâr27b ki, sizin için
yeri bir döflek yapt›, semây› [gö¤ü] bir bi-
nâ ve sizin için semâ/[gök-bulut]dan bir
su indirdi de, onunla türlü mahsullerden
size bir r›zk ç›kard›. Siz de art›k bilecek
hâlde iken, tutup da Allâh'a menendler
[denkler-efller] koflmay›n!
23-24. E¤er27c kulumuza ceste ceste [par-
ça parça] indirdi¤imiz(den)/Kur’ân'dan28a

flübhede iseniz, haydi onun ayar›ndan bir
sûre meydana28b getirin ve Allâh'tan bafl-
ka güvendiklerinizin hepsini ça¤›r›n! E¤er
(iddiân›zda) sâd›ksan›z bunu yap›n!29a

Yok yapamazsan›z, –ki hiçbir zamân ya-
pamayacaks›n›z– o hâlde (îmân edip sâ-
lih ameller iflleyerek) ç›ras› insânlarla o
tafllar29b olan o ateflten (korunup) sak›-
n›n, (ki) o, kâfirler için haz›rland›.
25. Îmân edip sâlih ameller iflleyenlere

27a •Âyette, dâima kadîr ibâresinin karfl›l›¤› yoktur. (E.Ö)
27b •Âyette, öyle bir lütufkâr ibâresinin karfl›l›¤› yoktur. (E.Ö)
27c •Osmanl›ca Yazma nüsha'da, e¤er kelimesinden önce, ve kelimesi de bulun-

maktad›r. (E.Ö)
28a •Kur’ân lafz›n›n âyette karfl›l›¤› yoktur. (E.Ö)
28b •Âyette, meydana kelimesinin karfl›l›¤› yoktur. Krfl. Yûnus: 38, Hûd: 13. (E.Ö)
29a •Âyette, bunu yap›n ibâresinin karfl›l›¤› yoktur. Krfl. Yûnus: 38, Hûd: 13. (E.Ö)
29b Bu tafllardan maksad, –kendilerine tap›lan– heykeller, putlard›r. (I/273)
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17-18. Bu (hidâyeti verip dalâleti sat›n a-
la)nlar›n (bir k›sm›n›n) meseli, flunun me-
seline benzer; ki bir atefl yakmak istedi,
vaktâ ki (atefl) çevresindekileri ayd›nlatt›,
tam o s›rada Allâh (gözlerinin) nûrlar›n›
gideriverip kendilerini zulmet/[karanl›k]-
ler içinde b›rakt›;24 art›k bunlar (hakk›)
görmezler; (hakk›n sesine) sa¤›rd›rlar,
(hakk› itirâfta) dilsizdirler, (hakka karfl›)
kördürler, art›k bunlar (bu hâlden) dö-
n(üp evvelki nûrlu hâli bulamaz, kendi-
lerine gele)mezler.25

19-20. (Hidâ)y(eti verip dal)â(leti sat›n
alanlar›n di¤er k›sm›n›n) h(âl) u (gidiflâ)-
t(› ise), semâ/[gök-bulut]dan boflanan bir
ya¤mur(a tutulmufl kimselerin) hâli gibi-
dir,26 ki onda karanl›klar var, bir (gök)
gürleme(si), bir flimflek var, y›ld›r›mlardan

CÜZ: 1 

24 “Resûlullâh'›n da‘vet ve hidâyeti karfl›s›nda münâf›klar›n hâlleri, t›pk› ateflin alev-
lerinin parlakl›¤› karfl›s›nda gözleri –Allâh taraf›ndan– görmez edilenlerin hâline
benzer”. Arablarda etrâf› ayd›nlatmak amac›yla da atefl yak›ld›¤›ndan atefl yak-
mak, bu ma‘nâlarda kullan›l›r. Yine, yang›n ç›karmak gibi kötü niyetle de atefl
yak›labilece¤inden “fitne ve fesâd ç›karmak” ma‘nâs›na da gelir. Ateflin, yang›n
ç›karmak amac›yla yak›ld›¤› kabûl edildi¤inde, nûrun giderilmesi ifâdesinden,
“ateflin söndürülmesi” anlafl›l›r ki birçok müfessir de böyle izah etmifllerdir. Fa-
kat atefl sönmeden, ayd›nl›k devâm ederken Allâh'›n, onlar›n görme kâbiliyetle-
rini almas› daha zâhir ve daha bediîdir. Zîrâ ›fl›k dururken, flu‘ûrun, görme kâ-
biliyetinin esâs›ndan kayboluvermesi, ilâhî bir hârikad›r ve meselin en bediî
noktas›n› teflkil eder. Bu ma‘nâya göre hem atefl yakan›n, hem de onun etrâf›n-
daki ak›l sâhiblerinin nûru sönmedi¤i hâlde, onun etrâf›ndakiler ibâresine dâ-
hil olmayan hayvânlar›n nûrlar› sönmüfl ve o ›fl›ktan yaln›zca bunlar mahrûm
kalm›fl olurlar. Bu takdîrde hum zamîri, mâ havlehû'daki mâ içinde bulunan
“hayvân gibi olan insânlar”a iflâret eder. (I/246-247 ve ayr›ca krfl. Nûr: 39)

25 Bu hâlden dönüp evvelki nûrlu hâli bulamazlar. Daha vaz›h›: Art›k kendilerine
gelemezler, tamâmen kendilerinden geçmifl, ak›llar›n› kaybetmifl ve sersemdir-
ler; o nedenle yolu nerede bulacaklar?! Bu sûrette sönen yaln›z göz nûrlar› de-
¤il, bütün flu‘ûr ve idrâk nûrlar› oldu¤u anlafl›l›yor. (I/247)

26 •Hidâyet bedeline dalâleti sat›n alanlar›n meselinin/hâlinin, gökten boflanan
ya¤mura de¤il, berâberinde karanl›klar›n, gök gürlemesinin, gözleri kör edecek
derecede fliddetli olan flimfle¤in ve ölüm korkusu duyulan y›ld›r›mlar›n bulun-
du¤u sa¤anak ya¤mura tutulan kimsenin hâline benzetildi¤ine dikkat edilmeli-
dir. Ve krfl. Nûr: 40. (E.Ö)
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Evet... Allâh onunla bir çoklar›n› flafl›rt›r,
yine onunla bir çoklar›n› yola getirir.
Hem, onunla ancak o fâs›klar› flafl›rt›r; ki
(onlar) Allâh'›n ahdini, O'nun mîsâk›33

[taahhüdü] ile ba¤land›ktan sonra bozar-
lar, Allâh'›n vasl›n› [birlefltirilmesini] em-
retti¤ini kat‘ ederler34a [kopar›rlar/ay›r›r-
lar] ve yeryüzünde fesâd yaparlar. ‹flte
bunlar, hep o hüsrâna düflenlerdir.
28. Allâh'a nas›l küfr [nankörlük] ediyor-
sunuz ki; ölü [yok] idiniz, sizleri diriltti
[yoktan yaratt›], sonra sizleri yine öldü-
recek, sonra sizleri yine diriltecek,34b

sonra da döndürülüp O'na götürülecek-
siniz.
29. O, o hâl›k/[yarat›c›]d›r ki, yerde ne
varsa hepsini sizin için yaratt›, sonra se-
mâya [gö¤e] inâyet buyurdu da, onlar› ye-
di semâ hâlinde nizâm›na koydu. O her
fleyi bilir/bir alîmdir.35a

30. Ve düflün ki Rabbin melâikeye [me-
leklere], “Ben yerde muhakkak bir halîfe

33 •Matbu ve Osmanl›ca Yazma nüsha'da yaln›zca mîsâk diye eksik çevirilen mî-
sâq›hî kelimesi, O'nun [Allâh'›n] mîsâk› anlam›na geldi¤inden, hem O'nun ke-
limesini metne koyduk, hem de mîsâk kelimesini, mîsâk› yapt›k. (E.Ö)

34a “Sâlih amel yapmaz, salâh› te’min eden ilâhî emr ve hükümlerin aksine hareket
eder, isyân ve günâhlarla yeryüzünde fesâd ç›kar›rlar”. (I/282)

34b Hâlbuki siz mukeddemâ hep ölü(ler) idiniz, hayât›n›z yoktu {–ki bu birinci ö-
lüm/öldürmedir–}, Allâh size hayât verdi {–ki bu birinci diriltmedir–}. (...) Bun-
dan sonra sizi yine öldürür, öldürüyor ve öldürecek {–ki bu da ikinci öldürme-
dir–}. (...) Sonra sizi yine diriltir ve diriltecek {–ki bu da ikinci diriltmedir–}. (...)
Buradaki, summe yuhyîkum [sonra sizleri yine diriltecek/sonra size hayât vere-
cek], ifâdesi, “kabir hayât›” ile de tefsîr edilmifltir. (I/285-288)
•Âyetin, “kabir hayât›” ya da “kabir azâb›” ile hiçbir alâkas› yoktur. Bu, mezhe-
bî veyâ flahsî kabûllerin Kur’ân'a giydirilmesinden baflka birfley de¤ildir. Uydur-
ma, zay›f ve ahad rivâyetlerden yâhud mezhebî ve indî kabûllerden hareketle
¤ayb› tafllamak ve itikâdî umdeler vaz‘ etmek, son derece mahzûrludur. Krfl.
Mü’min: 11, not: 14b. (E.Ö)

35a •Meâl'de, O her fleyi bilir bir alîmdir diye çevirilen ve huve bi-külli fley’in ‘alî-
mun ibâresine, Ve O her fleye alîmdir [her fleyi çok iyi bilir/bilendir] fleklinde kar-
fl›l›k verilmesi daha uygun olur. (E.Ö)

2. BAKARA SÛRES‹124

ise (flunu) müjdele: Kendileri için alt›n-
dan ›rmaklar akar cennetler var; onlardan
[o cennetlerdeki] (her)hangi bir semere/
[ürün]den bir r›zk r›zkland›kça onlar, her
defâs›nda, “Ha [bak›n iflte] bu, bizim ön-
ceden [dünyâdayken] (de) merzûk oldu/
[r›zkland›]¤umuz” diyecekler ve (çünkü,)
on(lar)a öyle (birbirine) müteflâbih30 [ben-
zer] olarak sunulacaklar.
Kendileri (yâni, îmân edip sâlih amel ifl-
leyen erkek ve kad›nlar) için orada pak,
çok pak zevce/[efl]ler31 de var, hem on-
lar orada ebedî kalacaklar.
26-27. Bilmeli ki; Allâh bir sivrisine¤i,
hattâ (küçüklük ve önemsizlikte ondan)
daha üstününü32 [de¤ersizini] (bile) bir
mesel yapmaktan s›k›lmaz. Îmân eden-
ler bilirler ki o, flübhesiz hakkt›r, Rabb'-
lerindendir. Ammâ, küfre saplananlar, “Al-
lâh böyle bir mesel ile ne murâd etmifl?!”
derler.

CÜZ: 1 

30 Dünyâ ve âhiretteki bu zevk ve semereler ayn› nevi/[tür]den olmamakla berâber
birbirlerine mütekâbilen bir benzeyiflleri vard›r. Mü’minler o ni‘metleri dünyâda-
kine benzetecekler; zîrâ onlar, îmân ve amellerinin ürünüdür; cennetteki o bah-
çeleri îmân ve amelleriyle yetifltirdiler ve bunlar›n bir nevi semeresi dünyâda da
az-çok görülür, hattâ tad›l›r. O zevkler, semereler dünyâdayken de mü’mine, âhi-
rettekine benzer türde sunulmakla birlikte aralar›nda büyük farklar vard›r. Bunla-
r›n bafll›calar› ise flöyle belirtilebilir: Dünyâdaki saff de¤il ¤aybî bir zevk iken, âhi-
retteki hem saff, hem de tam ve hakîkî fluhûddur. Bu bak›mdan dünyâdakiler göl-
gesiyle, yaln›zca rûhânî ve aklî olarak tad›l›r/hissedilirken, âhirettekiler tam hakî-
katiyle ayn-i vücûd olarak hakka'l-yakîn tad›l›r/hissedilir. (I/275-276)

31 Onlar [îmân edip sâlih amel iflleyen erkek ve kad›nlar] için o cennetlerde terte-
miz, pampak efller; yâni erkekler için han›mlar/kad›nlar, kad›nlar için de koca-
lar vard›r, ve bu kar›-kocalar›n hiç birinde dünyâdaki maddî ve ma‘nevî pislik-
lerden eser yoktur. Bu zevcelerde [han›mlarda] ne maddî olan kir {hay›z, nifas
vesâire gibi tabii-cismânî}, ne de ma‘nevî olan ahlâks›zl›k, geçimsizlik, biçimsiz-
lik, münâsebetsizlik olmad›¤› gibi; zevcler de [kocalar da] öyle pampak, terte-
mizdirler. (I/276)

32 Femâ fevqahâ [hattâ onun/o fleyin fevkini] (–Meâl'de, hattâ daha üstününü di-
ye çevirilmifltir–), “daha küçü¤ünü ve önemsizini bile” demektir. Fakat bizim,
“afla¤›-yukar›” dedi¤imiz gibi “daha yukar›, daha afla¤›” da olabilir. (I/279)


