Ij j L ^ rrp AHZAB SÛRESİ

Bu sûre-i celile 73 âyet, 1280 kelime, 5990 harften ibarettir.
Medine'de nâzil olmuştur. "Ahzab" , "hizb"in çoğuludur. Bu sûrede
Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen, Arap kabilelerinden
bahsedildiği için bu isim verilmiştir.
(Rivâyete göre; Müşriklerin bir takım ileri gelenleri "Uhud" sa
vaşından sonra Medine'ye gelmişler. Münafıkların lideri Abdullah
bin Übeyy'in evine misafir olmuşlardı. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû
Aleyhivesellem bunlara, kendisi ile görüşmek üzere eman vermiş
ti. Bu görüşme esnasında Rasûlûllah'a, "Sen bizim taptıklarımızı
diline dolamaktan vazgeç. Onlar menfaat sağlayabilir, şefaat ede
bilir de. Biz de seni Rabbinle baş başa bırakalım" dediler. Orada
bulunan Müslümanların canları sıkıldı, onları öldürmek istediler.
Bunun üzerine verilmiş olan emânın bozulması konusunda Âlın
lâh'tan korkmaları. Ve kâfirler ile münafıkların sözlerine uymay
malarını, Rasûlûllah'ın şahsında Mü'minlerden isteyen bu âyet-i
kerime nâzil olmuştur.
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J ^ i l t l l j (j-jjiliül ^-kî Y j Sİ)\ J p l J ^ l Lgjl UT Hâlik-i Kâinat'ın,
Habibine olan muhabbeti diğer peygamberlere nispetle pek çok
tur. Diğer peygamberlerle Cenâb-ı Hak tekellüm ederken, on
lara hitâben "Yâ Mûsâ, Yâ Îsâ, Yâ İbrahim" olarak hitap ediyor.
Kur'ân'da hep böyle geçiyor. Fakat Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem'in ism-i celili geçince, ;^Jj \ Lgjl l_j sıfatı ileY Jl- ^ LSj
L_^jJ\ 4_I1$ j__o c^JL> .J d

ve ^jjI

Jl_*j £- yâni tâ zimi

meşhur olan kelime ile. Ne büyük bir Peygamber ki Âllâh CelleCelâlûhû, Kitâbında ta'zim ile ismini zikrediyor. Diğer peygamber
lerden, Ulûl Azim olanlara bile "Yâ İbrahim, Yâ Mûsâ, Yâ Îsâ, Yâ
Nûh" diyor.
^g-^İl L^jl l_T Nebe; Haberdar. Benden haber alıp da veren,
Ey Nebiyyim Sallâllâhû Aleyhivesellem. Sİ)l J_J\ Âllâh-û Teâlâ'nın
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CelleCelâlûhû L t i p âlimdir mülkünde, olanları ve ne yapacağını
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dLSj S—? d L Y ^_— j U £_.J\j Rabbinden, sana vahyolunan
Kur'ân'a tâbi ol. l^—;> Sj—i t s l_t, SİS Sil S\ Âllâh CelleCelâlûhû
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yaptığınız amellerden haberdardır. İyiliğe karşı mükâfat, fenalığa
karşı ceza verir.
3

^ 1 J_p

Âllâh'a tevekkül et, kalbini bağla. 4Jİ)Lj

‘^_îS'j Âllâh sana yeter, vekil, hafızdır. Kur'ân-ı Azimüşşân'ı tebliğ
et, onların nifakından da müteessir olma. Yakında onlar azabını
görecekler.
Bundan sonra üç mes'ele geliyor. Halik-i Kâinat, bu üç mes'ele
hakkında Emr-i İlâhi'sini izhar ediyor. Fakat sebeb-i nüzulun biri
si; Mekke'yi Mükerreme'de müşriklerden Muammer namında biri
vardı, hilekârdı. Şam'a gidip gelir, halka; "Benim iki kalbim var.
Bir kâlbim Şam'da, diğeri de Medine'dedir. Muhammed Sallâllâhû
Aleyhivesellem'in ise bir kalbi var, o da Medine'de diyor. Binâena
leyh benim tesirim, O'ndan müessirdir der" ve çok kimseleri de
inandırmıştı.
İkincisi de; Cahiliyet zamanında, Araplar arasında bir geleneğe
göre bir adam, karısına; "Sen, bana anamın sırtı gibisin" dedi mi,
o kadın kendi anası gibi sayılır ve artık adam ona yanaşmazdı.
İşte buna (zıhâr) denirdi. Âyette, bir insanda iki kâlbin bir arada
bulunmadığı gibi, hem annelik hem zevceliğin, hem evlâtlık hem
gerçek oğul olma vasfının birleşemiyeceği anlatılmaktadır. Kur'ân,
Araplardaki bu iki geleneği (zıhâr ve evlâtlık edinmeyi) tanıma
mıştır. Zıhar yapılması halinde, ceza olmak üzere "Keffaret" hük
mü getirilmiştir.
Üçüncüsü de; "evlâtlık" edinmek. Bir çocuk ki ister kız, ister
oğlan çocuğu olsun. Bakıp Müslüman olarak yetiştirilmesi iyidir.
Fakat büluğa erdikten sonra kız ise erkeğe, oğlan ise hanıma ha
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ram olur. Dinimiz, o ana ve babadan olmadığı için öz evlâd gibi
tanımadı. Cahiliyette Araplar, akıl, kiyaset ve zarafetini beğendik
leri çocukları evlâtlık edinirlerdi. Bunlar, babalıklarının adını alır
öz evlât gibi evlât edinenin varisi olurlardı. Bu âyet-i kerimede
diğer cahiliyet âdetleri kaldırıldığı gibi, bu da kaldırıldı. Nitekim
Cenâb-ı Peygamber, âzad ettikten sonra evlâtlık edindiği Zeyd bin
Harise'nin mutallakası Zeyneb bin Cahş Radıyâllâhû Anhâ'yı, Emri
İlâhi ile bilâhere kendisine nikahlamıştır.
Üç emri Cenâb-ı Hak, bir âyette bize bildiriyor.
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d l J —* r L* Âllâh-û Azimüşşân, halk etmedi J-r-j.} bir insan
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> O'U j Ve zıharda bulun
duğunuz zevcelerinizi size ana yapmadı. Zihâr; kişinin zevcesine
"Sen bana anamın zahri (sırtı) gibisin" demesidir. Zıhar, keffaret
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cezasını gerektirir fakat talak değildir. ^_££Üj I ^_SfrlIp:>l J —*r- i—«j
Sizin muhabbetinizden dolayı (öz olmayan,) evlâdımız dediğiniz
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kimseyi de size öz evlât olarak tanımamıştır. ^-SCftlJiL jU&Jİ
Bunlar sizin ağzınıza geliveren sözler (yâni "iki kâlbim var" yahut
"sen bana anamın sırtı gibisin" yahutta öz olmayan çocuğu "öz
evlâdımdır" diye söylemek, kendi aranızda söylenmiş sözlerdir.
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Nezd-i İlâhi'de bu sözlerin kıymeti yoktur.) <j_;*Jl JjJtJ
hakikat, Âllâh-û Teâlâ'nın emrettiğidir. J~_.lJl
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Teâlâ ise (zâhirde ve bâtında) hak olanı söyler. Halkı doğru yola
hidayet eden O'dur.
5-
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La j-S Jj 4_j f >l^—-l L iâ ^L>- f- S lip ^J-s-Jj f-S Jljo j jj-djJl ^-®
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Bu âyet-i kerimenin sebeb-i nüzulü; Ömer İbnil Hattab Radıyâllâhû Anh, Zeyd-İbni Hâriseye "İbni Rûsûlillah" diyordu. Sev
diğinden, evvelce öyle diyordu. Âyetten sonra da ara sıra "İbni
Rasûlillâh" demeye başladı. Âyet-i kerime bu hitâbı da men etti.
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f gilJV f &j&.^l Onları (evlât edindiklerinizi) babalarına nisbet
ederek çağırın. Eğer babasının adını bilmezseniz. Lİ)l U

p

1 - î l j_A

O halde onlar sizin dinde kardeşleriniz, dostlarınızdır. (Kardeşim,
dostum deyin.) fA tlJl lj_ ilL f-J j l i Bu takdirde onları din kardeş
leriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. f_- ;lj—li
o f J î L — L i i ^ llŞ f_Slip J - lJ j f S J ljO j j->İJl ^-® Mamafih (bu
nehiyden evvel veya sonra) kastınız olmaksızın (unutarak veya dil
alışkanlığı ile) yaptığınız yanlışlıklardan size vebâl yoktur. L 0cj_J JJ
o J _ L L Fakat kâlbinizin kasdettiği şeylerde bile bile yö
neldiğinde günah vardır.

ljj_ip üıl o L? Âllâh CelleCelâlûhû

mübalağa ile mağfiret edicidir, hataları affeder. Rahimdir mühlet
verir, belki tevbe eder.
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(Bu âyetin de sebeb-i nüzulü. Malûm olduğu üzere âyetin sebeb-i nüzulü, âyeti hâl izah eder. Yüz sene tahsil etmiş, yüz med
reseyi dolaşmışsa bile âyetin sebeb-i nüzulü bilinmezse, ne için
ne sebep üzerine, hangi vakitte idi? Âyât-ı beyyinâtın âyet âyet
ayrı zamanlarda nâzil olmasının hikmeti budur. Âyetin sebeb-i
nüzulünden, âyetin mânâsına intikâl edilir. Kur'ân birden bir
defada nâzil olsaydı, sebeb-i nüzul anlaşılmazdı.
Âyet-i kerimenin, Aleyhisselâtü Vesselâm Efendimiz tarafından,
Tebük Gazvesine çıkılması emredildiği zaman bazı kimselerin,
"ebeveynimizden izin alalım" demeleri üzerine nâzil olduğu mervidir.
Buyuruyor ki Cenâb-ı Hak;

Jl Muhammed Sallâllâhû Aley-

hivesellem, elif lâm ile olduğu için Rasûl-û Ekrem murâddır. J j l
Mü'minler daha evlâ yakındır,

-;.j>l

nefislerinden.

Peygamber, Mü'minlere (her hususta) kendi canlarından nefisle
rinden üstündür. (Ana babalarından izin almaya lüzum yok. Ma
demki Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem emrediyor. O, Âlm
lâh'ın emrini tebliğ ediyor. Âllâh'ın emri ise her emrin fevkinde
olur. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in emri, Mü'minlerin
J* *

S Jj,
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nefislerinden evlâdır. ^-glg*l 4-j>-ljjlj Ve zevceleri (ta'zim ve tahrim bakımından) Mü'minlerin analarıdır. (Ezvac-ı Tâhirat, bütün
Mü'minlerin analarıdır. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem
de baba sayılıyor. Fakat nikâh etmek, nazar etmek haramdır.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem Medine'yi Tahireye
hicret ettikleri zaman, Âshab-ı Kiram'ın bazılarının aileleri Mekb
ke'de kaldı. Medine'ye yalnız geldiler. Tabii ki yalnız oldukların
dan çeşitli ihtiyaçları vardır, hasta olunca yardıma muhtaç olurlar.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, hicretten dolayı Medi
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ne'deki Mü'minlerle kardeşlik emretti. Ebubekir ile Ömer Radıyâllâhû Anh kardeş, Osman ile Abdurrahman bin Avf kardaş, Talha
ile Zübeyr kardeş, Selmân-ı Farisi ile Ebudderdâ kardaş oldular.
Emir buyurdular, "siz birbirinize yardımcı olup hizmet edeceksiniz.
Ölüm halinde, ölenin mâlı sağ kalan kardaşına intikâl edecek." Bu
durum, Mekke'nin fethinden sonra lüzum kalmadı. Halik-i Kâinat
âyetle, hicretle olan kardaşlığını kaldırdı. Verâset, tereke varisliği
ne intikâl etti. Veraset, akrabalık bağlantılığına intikâl etmiş oldu.
Emrediyor Cenâb-ı Hak;
i
akrabalar. &\

\j_Jj\j Erham sahipleri yâni
J j l ^ g-*»' Âllâh'ın kitabındaki

Kitabullah, Kur'ân'dır. Fakat bu Kur'ân aynen Levh'il Mahfuz'dan
alınmıştır. Kitabullah'ta ûlül erham; Bazıları irste daha evlâdır, ba
zılarına göre. Meselâ oğlan daha fazla alır, kızlar yarısını, kardaşlar
daha başka alır. Bir farkları var. Veraset, akrabalara münhasırdır.
o

j - i y r Iğ^lj

o

O—? Mü'min kardaşlığı ile Muhacir kardaşlığı

olan arkadaşlıktan, elbette akrabalık daha evlâdır. (Akraba olan
lar, Âllâh'ın Kitâbına göre (mirasçılık bakımından) birbirlerine,
Ü
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Muhâcirlerden ve Ensardan daha yakındırlar.) VI, Lâkin I j- iiiJ j\
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siz kendi dostlarınıza, dünyada sevdiğiniz kimselere

L ijjA ? uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır.
Vefat eden Mü'min, dünyada iken âmâl-i saliha yapmış ise, o
kabul olan âmâl-i saliha tecessüm eder kabirde. Sevdiği bir insan
şekline girer yanına gelir. "Sen kimsin?" diye sorduğunda, "Ben,
senin dünyada iken yapmış olduğun amâl-i salihayım" diyor. Âln
lâh CelleCelâlûhû bu şekli bana verdi ki seninle beraber bulunuu
yorum. Bu beraberlik kabirden sonra da haşirde ve cennette de
beraberdir.
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Yâni din kardaşlığı varis olamaz fakat din kardaşına vasiyet
x

\

s

s

edip malından verebilir. d L J i jli" Bu Emr-i İlâhi, veraset ancak
akrabalara münhasırdır. Ijj k - f __J:$ül

(Kitap'ta, Kur'ân'da

veya Levh'il Mahfuz'da) yazılıdır.
(Önceleri Mü'minler, bir aile gibi birbirlerine mirasçı olurlare
ken. Bu âyetle mirasçılıkta akrabalığa öncelik getirilmiştir.)
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ffy J İ ç y y İ ^ ? i

fi

i - ^ 1y -f

^i
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f jilL ? J L j JI j_? l_jjj>-l İlj Ey Habibim Ekmelerrusûl Sallâllâhû
Aleyhivesellem, ümmetine bildir ki hisse alsınlar. Biz Azimüşşân,
Peygamberân-ı İzam'dan söz almıştık. (Ben böyle yapacağım de
mek bir vaiddir. Ne zamanki tekid ve yemin ile beraber olunca
misak oluyor.) dJLLj Senden j J l

f i ^ -y y İ f —

çy-j j-* j

f-4j? Nûh, İbrahim, Mûsâ ve İsâ Aleyhisselam'ı (Ulü'l Azim peyû
gamberleri sayıyor.) Diğerleri de onlara binâendir. Biz peygam
berlerden sağlam kuvvetli (yemin ile müekked) misâk aldık.
Misâk; Allah'ın emrinde tehavün ve tekâsûr etmiyerek ümmem
te tebliğ etmek, dâimâ Allah'ın emirlerini ümmete bildirmek ve
tebligatta kusur etmemek.
Ümmetler de bu emri almakla mükelleftirler. Kuşların iki
kanadı olduğu gibi, imân edenlerin de iki kanadı var. Biri akide,
diğeri de ameldir. Amelde noksan olursa Allah Gafurur Rahim'dir.
Tevbe ile diğer güzel amellerin vesilesi ile belki affeder. Dilerse
Cenâb-ı Hak, tevbesiz de affedebilir. Lâkin imân ve akidede ku
sur olursa affedilmesi mümkün olmuyor. Âdem Aleyhisselam'dan,
Peygamberimize kadar imân hususu hiçbir zaman değişmemiştir.
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Bütün Peygamberân-ı İzâm'a, Cenâb-ı Hak aynı tebligâtı yapmışa
tır. Kıyamet, ahiret, hesap var, kitap var, cennet-i cehennem var,
insan ne yaparsa onun karşılığını görür. Bunlar hiçbir zaman de
ğişmemiştir.
Cenâb-ı Hak, peygamberlerden misak almış olup, peygam
berler de ümmetlerine tebliğ etmişlerdir. L k J p LiLLa Ç—f.* LÛ>-lj
Sağlam, kuvvetli (yemin ile müekked) bir misak söz aldık.
Bu misak alınan sözün hikmeti budur;
8_U J l U

ap

j jA S Q J J s lj
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ÇfıJUtf j S ^iiLsklI J İ L J Tâ ki Âllâh-û Teâlâ, o sâdık peygams
berlere risâletini, tebliğ ve ifâdaki sadakatlarını sorsun. "Ümmetr
lere de tebligat edildi mi?" suali sorulduğunda, onlar da cevaben,
"evet tebliğ edildi" diyecekler. Sonra bu ümmet de onlara şahit
olur. Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem de hepsinin üzerine
peygamberlere şehâdet eder. Ümmetler de diyecekler ki; "Bunlar
bizden sonra geldi, nasıl olur da şehadet ederler?" Hâlik-i Kâinat
x

^

®
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da; "Bu Peygamber'e evvel-i âhir bildirilmiştir." L tlAp J ^jsLxiJ jlp Ij
L_XJl

Âllâh-û Teâlâ ihzar etmiş, o tekzib eden kâfirler için azab-ı

elimi çok acıklı bir azabı hazırlamıştır.
Bugün cennet de cehennem de mevcuttur fakat hâl-i faali
yette değildir. Cennet yukarıda göklerin fevkinde, Arş-ı İlâhi'nin
altında. Cehennem de aşağıdadır.
* *
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I j i i l j_JJI L^İL-T Ey Âllâh-û RasûlüMah'a Kur'ân'a imân eden
J

Müslümanlar.
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*İ)I 4_Xj Ls Ijj-SoI Âllâh-ü Teâlâ'nın size olan ni

metini hatırlayın. (12.000 kişi silâhlı gelmiş. Sizin tarafınız 3.000
kişidir ama bunların içinde 1.000 civarında münafıklar çıkar.)
Bu Nimet-i İlâhiye'yi düşününüz. i_5J£U- o} O zaman size geldi
düşman ü&jy

ISj_^>-j L_kj

bJL^jli :>_}->■ askerler. (Kureyş,

Nadr, Gatafan, Kureyze orduları) size hücum ettiği zaman, Biz
Azimüşşân sana yardım olsun diye bir rüzgâr gönderdik şark taram
fından. Rasül-ü Ekrem Sallâllâhü Aleyhivesellem bir miktar topra
ğı almış avucuna, ne okumuş ise okumuş, ondan sonra düşmanın
tarafına atmıştır.
O toprağı attıktan sonra kuvvetli bir rüzgâr geliyor. Öyle bir
rüzgâr ki onların çadırlarını kopardı yere yığıldılar. Tahammül edemiyerek kaçmaya başladılar. Hatta âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak
buyuruyor;

*İ)I

LJj "Ey Habibim o toprağı

sen atmadın, Biz attık." Hâlbuki Rasül-ü Ekrem atmıştır. Mânâsı
budur; Ey Habibim, senin attığın benim attığımdır. Yoksa bir avuç
toprak ile 12.000 kişilik bir ordu mağlup olamaz. Hem de sizin
görmediğiniz ordular göndermiştik (meleklerden.) Meleklerden
bir tane de gelse kâfidir. Fakat Hâlik-i Kâinat, ta'zimen 5.000 me
lek göndermiştir.

j j —UJu LXt &I jlS j Âllâh CelleCelâlûhû,

sizin yaptığınızı görür. Âllâh'ın manzarasındasınız, bütün yaptıklaz
rınızdan haberdardır.
(Hicretin beşinci yılında Kureyş ve Gatafan kabileleri, topluca
Medine üzerine yürümüşler. Müslümanlarla ittifâkı bulunan, Medi
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ne'deki Benî Kurayza kabilesi de ihanet ederek onlarla birleşmişti.
Böylece düşman ordusunun sayısı 12.000 kişiye varıyordu.
Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem, Araplarda âdet ol
mayan bir savaş taktiği uyguladı. Medine çevresine hendek kaz
dırdı ve Müslümanları hendekten çıkan toprakların ardına mevzilendirdi. Düşman hendeği aşamadı. Bir ay kadar süren kuşatma
sırasında yardım alamayan Müslümanlar bunaldılar. İşte bu du
rumda bir mucize meydana geldi. Birden ortaya çıkan soğuk bir
fırtına düşman çadırlarını söküyor, ateşlerini söndürüyor, atlarını
birbirine katıyor, düşmanı toza boğuyordu.
Âshab-ı Kiram'ın etrafında, sahipleri görülmeyen seslerden
tekbirler işitiliyordu. Sonunda düşman perişan oldu, çekip gitti.
Daha sonra Benî Kurayza kabilesindenden, bu ihanetlerinin hesa
bı soruldu. İşte bu âyet-i kerimenin, bu olay hakkında nâzil oldub
ğu rivayet edilmektedir.

S

^

s

L jik Jl ^^A)l_>Oj
l j- a j

Soji

s

s ,

*

j ^lı^ll

/

l jj

* **

l^lll

ç-Z & r H O vakit, onlar size (Beni

Gatafan) vâdinin üst tarafından doğudan ve (Kureyş) alt taraa
fından batıdan gelmişlerdi. (Bir hamlede Muhammed Sallâllâhû
Aleyhivesellem'i izâle edelim demişlerdi.)
O

lj îlj

Jî Jî o

j-:>-lL^Jl J i l l l Gözler yılmış (korkudan) ve yürekler ağızlara gel
mişti. Lİj-ikJl 4Üjl » jjJü a jj Âshab-ı Kiram'ın tarafı, Âllâh-û Teâlâ
hakkında türlü türlü zanlarda bulunmuştunuz.
Muhlisler, Âllâh-û Teâlâ'nın dinini i'lâ hakkındaki va'adini yerik
ne getireceğine kani olmakla beraber, "bu def'a da bu va'di yerine
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getirecek mi, yoksa bizi imtihan mı edecek?" diye düşünüyorlar.
Kusur edip kaymaktan ve gereği gibi tahammül edememekten
korkuyorlardı. Zayıf kalpliler ve münafıklar ise fena zanda bulu
nuyorlar. "Müslümanlar mukavemet edemez, hezimete uğrar" di
yorlardı.
11 ■İJj j-ju 'I j i j IjJjJjj öj—*j-o-JI ^ı-I dUl-A

öj ı^3_4_îI ^__ı-I dLJlİA İşte orada Mü'minler imtihan olundular.
»*

s

^

O

}

O j!

(Muhlisle münafık, sabitle mütezelzil seçilmiş) IJuJl_İ SfIjJj IjJjJjj
ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı.
«d)I L jjp j

12-

L_*

ÜJ-ÖJ olj

<^-Ş

J!

Sı

öj_âiLİİ-JI J j _ 2j oIJ O zaman münafıklar diyorlardı. ^_i j_>jJIj
^
i*
J>J_* f g-jU Kâlplerinde hastalık (imân zaafı) bulunanlar. L îJ p j
s

IjjJ_p 'î'I

&I "Âllâh-û Teâlâ'nın, Rasûlünün bize (zafer ve

dininin i'lâsı hakkında ki) va'dı bâtıl, bir aldatmadan başka bir şey
değildir" demişlerdi.
Bunu, Muattib bin Kuşeyr söylemişti. "Muhammed Sallâllâhû
Aleyhivesellem, bize İran'ın ve Rum'un fethini va'd ediyor fakat
biz korkumuzdan meydana çıkamıyoruz. Bu, aldatıcı va'd." demiş
ti. Böyle dedikodular başladı.
13- öoLL-«^dj Ij—

^^ ^

j:

0

^Ljl* '

& /

'/Iöjj-djd öj,0jjh-*j ^-A l_*j Öjj-P

J l_&IL j f g-* 4_âjlL cü-_ÎLS oIj
y/

^^ ^ ^ S ^

j!

O

^

ölöj^ j^ LSf-JI f - f * (Jj-dj®
IjIJ®

J Î O

f g-*

^

^

O

0

^

^

.

cü îli OIJ Münafıklardan bir tâife dediler. J^_*I L_d
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Yesrib kelimesi, Medine'yi Tahire'nin önceki ismidir. Cahiliyet zamanında adı, Yesrib idi. Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem bu ismi sevmedi, değişti. "Tâbe, Tayyibe" koydu fakat
halk, "Medine'tir Rasûl" dediler. "Rasûl-û Ekrem'in şehri, Medine'tir Rasûl" diye diye nihayet adı Medine olarak kaldı.
*

Bir cemaat ki münafıklardır. Dediler;
halkı,

O ^

^

J - aI L i "Ey Medine

^l_âj> İ burası sizin için artık oturulacak yer değildir.

Haydi, dönün kaçarak evlerinize (yahut imândan küfre dönün)"
demişlerdi. (Yâni münafıklar kendileri zaten dönecekler, diğer za
yıf olanları da beraber götürmek istiyorlar. Böyle dedikten sonra,
(L
I
}li rucû ediniz Medine'ye gidelim.) ;^-j j I i f* o-ij* ü^ —^İj
İçlerinden bir fırka da (Beni Hârise ve Beni Seleme) Peygamber
Sallâllâhû Aleyhivesellem'den istizan etmiş. Sjj_p U j y j ji. üj-Jj-â!
"Evlerimiz müstahkem (ve mahfuz) değildir, (düşmandan ve hır-is

sızlardan korkulur)" demişlerdi. Hâlbuki öjj_X>

ldedikleri

doğru değildi. I j l j i İ | ü j Jl—
>
j ji. Sâdece sırf cenkten kaçmaktan
i

başka bir maksatları yoktu.
14 ' lj _Lİj l—«J l—aj j İ d—HâJl l İ _ J

l-A jlk il

l—&jlİ25İ (j_*

c

JLÂO j_Jj

JL_1>o j_Jj Eğer Medine'nin her yanından

üzerlerine (evlerine) saldırılsaydı. 4_iiâ JI Ij İL_^ ji-J' Sonra kendi
lerinden bir fitne (şirke dönmeleri ve Müslümanlarla mukatele) ism
tenilseydi. I—
aJ j İ Münafıklar muhakkak ki hemen icabet ederlerdi.
Ve onda, o fitneyi yapmakta pek az (ancak sûâli cevaplandıracak
kadar) tevakkuf ederlerdi

Sfl,Lf» Ij - îÎİj L*j (veya Medine'de
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pek kısa bir zaman kalırlardı. Rasûlûllah'a yardımdan kaçındık
ları için azab olunurlardı.) (Çünkü izzet Allah'a, Rasûlûllah'a ve
Mü'minleredir.) Az bir zaman devam edecekler, yine mahvolurlar.
Medine'nin içinde hiçbir ferdi kalmaz diye, Cenâb-ı Hak haber verdi.
15- S fj-i; A ı

üis-j jto V i 5^

S jıs

A ı Ij Jl^lA iyis-

Al Ij J_&Lp Ij _j L£ J J k j Âllâh-û Teâlâ'ya muahede ete
0
mişlerdi. j l- o S l üj -J^: S Hâlbuki şânım hakkı için, (cenkten)
/L-Ii

is

X

^

'''

yüz çevirmeyeceklerine dâir Allah'a söz vermişlerdi. Al J-$ p o lij
S j—JA Allah'ın ahdi (kıyamet günü) sorulur (ve cezası verilir.)
Bunlar Beni Hârise ile Beni Seleme idi. Uhut Günü, yılgınlık
göstermişlerdi. Fakat tevbe ederek bir daha böyle yapmayacakla
rına yemin etmişler, Rasûlûllah'a söz vermişlerdi.
Veya bunlar, Bedir Gazasında bulunmayan bir tâife idi. Be
dir muhariplerinin nâil oldukları ecir ve fazileti görünce, "Âllâh-û
Teâlâ, bize başka bir gazve ihzar ederse cenk edelim" demişlerdi.
Âllâh-û Teâlâ da onları, Hendek Gazasına sevk etmişti.
0

16-

S lolj j —j UI jl O j _AI

fJ jJ İ 01 j i ^ ı f - & & j

j

j-i'

üLASSI

j

Ey Habibim Ekmelerrusûl SaNâNâhû Aleyhivesellem, onlara

söyle bizden niyâbeten, bana vekâleten. Muharebeden kaçmak
isteyenlere söyle. f J j j i o}jlj-âJl f- S U ii: j J Eğer firar etseniz, bu
kaçış size fayda vermez. J lİ aJI j oj_AJl

Eğer ölümden veya

öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmanın size asla faydası olmaz.
(Muhakkak her şahsa hükm-ü kâzâ gereğince, vakt-i muayyeninde
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ölüm gelir.) } L J i V|üj_>cuJ V üjj (Şayet zulmettiğiniz veçhile kaa
çışınız fayda verse bile,) bu takdirde istifadeniz pek az sürer.
-is

s

17-

-j ı^j-^ f—So ^ ı ü A i

^j^ı iî

V j '4)j ^ ^

j_?

m _®

j j j-£ Vi

M i Ey Ekmelerrusûl SaNâNâhû Aleyhivesellem, ilzam sureti
T
J
s
' °
l
J
o
."'’
T
ile onlara söyle. l£j_w- f_So iljl j j Al
^ jU l İî j - i Ey
ölümden korkarak firar edenler! Ey Habibim, bize niyâbeten on-

üs

)

lara söyle. ^ JÜ l İî j - i Kimdir ki

I *

s

T

s ^s o

'

A^

sizi halas edecek,

A l Allah'tan. ltj_^ f_£> îljl j j Eğer Allah, sizin ölümünüzü fena
Olmanızı irâde ederse, hangi kuvvet sizi Âllâh'tan halas edebilir?

* s ' '

4_^j f_So îljl j Yahut bir rahmet (hayır ve nusret) irade ederse,
O'nu kim bundan men edebilir? V j l—J j Al j j î

f

g) ü j Jl _£ V j

jj>_s<al Onlar kendilerine Âllâh'tan başka ne bir dost bulurlar, ne
de bir yardımcı bulamazlar.
18- jj_jL V j IMJj-f—İA f —gjlj—-V û -li^ l-j f—SMa û_Sj.*.Al A l f—J-*j «J—
3

■
s1* ^ i
* J J î Vl

• •
j

-l-ji

A l C_l^ Jl İ Bilir Âllâh CelleCelâlûhû f_SM« û_ijp»AJl müavvik,
yâni harbe girmeye mâni olan, (murâd olan münafıklar) muha
rebede mücadeleye gayret eden Âshab-ı Kirâm'ın fikirlerini uğrag
şarak çevirmek isteyenleri. "Bize katılın" diyenleri gerçekten bi
liyor. (Yâni cezalandırır.) L ı A f_İA f— gjfp-V û i- J i^ lj "Yanımıza
gelin, (Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem ashabını terk edin,
s

>%

s

beyhude kendinizi helâk etmeyin)" diyenleri elbette bilir. jj-JL> V j
1 t

S

£

•

•

“M -Ji V j ^ L A Zâten onların azı harbe iştirak edecekti. Kalıp cep-
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hede bulunsa bile, azı harbe iştirak ederlerdi. Düşmanı karşısında,
cephede olduğu halde ona karşı silah kullanmaz. Öyle ise onların
ayrılmasından müteessir olma.
t Jl
19- f g-^pl
^

j ^Jlj

V

»

4' *■«»JLj f

ûl_J! fc'*
^

^1

>

s

•

c_îj_>JI ^

jLSj ^t_gJl^-p| aüI .k_^-Li l

f_£ölj c_jj_>Jl£0*'

•

'Z .

^oloL_i ^
f

ul
loLs4 t _J
f-SC^p
4>t
1
■j‘ **^^>.1—
o ^

n ^j_^ ^—ÖP'

^

—] U - 4 j?Ij^->cJl J_ p 4jt_Jul aljı—

/^

\> 's

y "*

l ^ J 4Uİ J_P U l JO

t Jl
(tî^ lİP Â til (Gelseler de) Müslümanlara karşı onların hâli pek
\

.

J!

;

s

l

s *

/

S

hasis cimri olup, yardım etmezler. j j j —k~> f_g4lj ^ j-> Jl £a- loLi

4_ 1İP

oj_£Jl

^>İ_]L5' f-^4pl

j j Jl-S U l-IJ!

(Düşmandan)

korkuya düştüler mi, ölümün dehşetinden kendinden geçmiş kim
seler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. ^ _ ao loLi
j4>cJl J_ p i t i l İİJl— X L J L f i j i L k c_ij_>Jl Korku gidince ise mala
düşkünlük göstererek, sizi sivri dilleri ile incitirler. Ganimet tak
siminde cimrilik gösterirler, (münakaşa ederler.) Ij _ l «4 1 _J U lj J^I
Jb

^ S

ş S

\

S

y y

^

f gJL^&l 4İ)l Iz-k-Li Onlar (samimiyetle) imân etmiş değillerdir. Âllâh-û Teâlâ da onların amellerini iptâl etti, boşa çıkarmıştır. jLS'j
\

y

y

y

^

4>l J-_p U-Jo Bu Âllâh'a göre pek kolaydır. Âllâh'ın nezdinde
bunların cezası elbette kolaydır. Emir iledir.
Bunlar, Medine'yi Tahire'ye avdet ettiler fakat onlar zannettiler
ki gelen 12.000 kişi düşman cephede duruyor, Âshab-ı Kiram'la
harp ediyor. Onlar cepheden döndüklerinde, bilselerdi Rasûl-û Ek
rem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in onların üzerine attığı bir avuç
toprak ve meleklerin yardımı ile onlar perişan olup geri dönüp
gitmişler. O zaman cepheyi bırakmazlardı. Fakat onların zannı,
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muharebe devam ediyor, "Medine'ye gelecekler" diyorlardı. Böyle
zannederlerdi.
20 1üj^l-.

j-J lj^j-i——j-^Vl o L )

'^Aj.Lî VlIj-Jılü L«

——j-^Vl

lj-jlS j -Jj i-SslJl j- p 0j Jl -**»j ——"-p VI ^-5

İjlj_J-Vl Oj4_‘-‘^r Bunlar, düşman birliklerinin bozun
lup gitmedikleri evhâmı içindedirler. ——j-^ V l oL-> ülj Şayet AhO ^ ®

^

zab, ikinci def'a gelirse. ——j-p V l

ü

j!

j!

$

. î_$Jl j_J lj:>j—>Kendi

kendilerine derlerdi. "Eğer bir daha böyle kabile kabile gelirlerse,
bundan sonra dağa gideceğiz. Tâ ki muharebe sona erinceye
kadar." ^ £ 0 j p üjJLLlj Muharebenin sona erip ermediğini (gelip
geçenden) sorarlardı. "Gittiler mi, yoksa daha muharebe devam
mı ediyor?" ^ _Ji V U j-k li U ^ l j _ J l S j J j Ey Habibim Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesellem, ^ SLii lj_JlS j_Jj eğej bunlar sis
zin aranızda olup Medine'ye gitmese bile, ^—JlS V|Ij —b li L* tâyip
edileceklerinden korkarak ancak pek azı muharebe edeceklerdi.
Bu mevzu burada sona erdi. Hâlik-i Kâinat emrediyor. Bi
zim için Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem muktedâbihtir.
Üsve, nûmunedir, her şeyimizi ona benzetmek mümkün olduğu
kadar. Hatta şekilde, kıyafette, emirde. Zikrullah ile daimâ meşkûl
idi. Sabr-ı tahammül ederdi. Beşeri olan hareketlerde herkesin
fevkinde idi, afvı ister ve severdi. Ve buyuruyor ki;
y

y

iı

S

21- ^j_Jlj iül \j _>-^j ülS

^y

^

■>#

j — 4i—

« i >

öj_*»l

j!

*

^

y

s

aüI (Jj—.w
uj

0

y '

i ____ SJ ülS J-JiJ

l^^—iiS" iül "_Sî j "_>-Vl

!_JxJ ülS .L-îJ Ey Mü'minler size var dÜıl
'

^_i Rasûl-û Ek
&S

rem Sallâllâhû Aleyhivesellem'de, hidayetiniz için İı—-

■>*

. f
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güzel bir iktidâ. Rasûl-û Ekrem'in hâlini aynen mümkün olduğunca
taklid ediniz hatta şekl-i kıyafetini bile. Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû
Aleyhivesellem, Hâlik-i Kâinat'ın mahbubudur. Mahbubu olduğu
için her kim ki onun kılık ve kıyafetiyle gelirse Huzur-u İlâhiye,
taklid bile olsa faydası olur. Hâlik-i Kâinat, "Bu gelen, benim Habibimin şekline girmiştir" der. O şekle girdiği için sever. Eğer birisi
de Mahbub-u İlâhi'nin düşmanı şekline girip Huzur-u İlâhiye geu
lirse, Hâlik-i Kâinat elbette ikrah eder. Bizi halas edecek olan ona
■k

benzemektir.

s

0

' ©

\

&\ j i o j j-^Vl

\

j

s

s

^1l j l i ' j J j Sizin için

Âllâh-û Teâlâ'nın sevab ve likasını ve âhiretin nimetlerini uman
ve Âllâh-û Teâlâ'yı çok anan kimseler için Rasûlûllah'ta güzel bir
iktidâ (uyulacak şeyler) vardır.
Burada üç sıfatı ziyâdesiyle beyan ediyor. Kur'ân-ı Azimüşşân
da bu üçe, ziyadesiyle ehemmiyet verilmiştir. *İ)l

Dâimâ ÂlÂ

lâh'tan ricâ ederdi, duâ ederdi. Duâ; içeriden yanık bir kâlp ile
hangi lisan ile olsa olur, Âllâh'tan yalvarmak. j^-Vl
azabından kurtulmak için,

Kıyamet

*İ)l j-Soj Hâlik-i Kâinat'ı çokça zik

retmek. Rasûl-û Ekrem'in başlıca sıfatı, zikrullah ile fazla meşkûl
olmaktır. Kıyamet azabından zaten Rasûl-û Ekrem'e azap yok.
Günah yapmamış ki azap olsun fakat ümmete talimdir.
22- <d)l

<d)l Lj Ap j La Iu_a Ij_Jlü

La^JL^j Ljl-^-j l Vl, ^ l j
^ ,• ' ° ' > » ° '
s'’
d->l_3 î^V/I jj_LajLJl ljl_ L !j Mü'minler ise âhzâbı, düşman birlikS
,

f

^

s

s

X

,

>s

lerini gördüklerinde. İJj—Lj^ &l U l p j l_J Ül _a lj îlS "İşte Âllâh ve
Rasûlünün bize va'dettiği budur. Bizi imtilâ ve imtihan ediyor ve
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*

^

y

bize muvaffakiyet ihsan eder. İJj-J-jj ü)l
S

doğru söylemiştir" dediler.

#

Âllâh ve Rasûlü
j!

^

s

Lj U j I Vj,^ a.S|3 l_0j Bu sıkıntılar,

bu üzüntüler, bu muharebeler onların ancak imânlarını ve Âllâh'a
bağlılıklarını arttırmıştır.
Belâ ve musibeti veren Âllâh'tır, belâ ve musibeti herkese verir.
Cenâb-ı Hak, kulunu imtihan eder. Fakat temiz bir insana musi
bet geldiği zaman, daha ziyâde Âllâh'a yaklaşıyor. "Elhamdülillah!
Bu, Cenâb-ı Hak'kın lütfudur. Buna mukabil bir ihsanı olacaktır.
Yâ Rabbi, lütf-u kereminle beni muhafaza et" diye duâ ediyor ve
daha ziyâde Âllâh'a takarrub ediyor. Fakat aynı belâ musibet bir
münafıkın başına geldiğinde isyana başlar, küfre kadar tecavüz
ediyor. "Âllâh, kimseyi görmedi de bana mı veriyor?" şikâyet ve
sabırsızlığından küfre kadar gidiyor. Aynı musibet temiz insanlara
sebeb-i necat olur. Fena insanlara sebeb-i felâket olur.
23-

^ «^9 j —o f

<JP—
—oj_^Jl j_o

4_*lp *^l Ij J-a Lp l—o lj_î Jl*^

u

»;

ti '-

; t""0'- •'

lj _JJl>l_«j J

4_llp *İ)l Ij Jl.a Ip l—0 Ij - î Jl.^ J U j ^_L«j.iJl j - o

j —o f

Emrediyor Cenâb-ı

Hak. Mü'minlerin bir kısmı, bazı erler, Âllâh-û Teâlâ'ya verdikleri
sözü yerine getirdiler. (Harb meydanında sebât ettiler.) İçlerin
den bazıları şehit oldular, Sa'd ibni Zeyd, Hamza, Mus'ab gibi. Bu
üç sahabe, bu harbden evvel Uhud'da şehit oldular. İşte bu gibi
Mü'minlerin bir kısmı, Âllâh'a yaptıkları va'dı yerine getirdiler. Ahd
■

|. |

ı

\

yerine geldikten sonra da j

t , / 5 /

o

X

.

j_ o f

x

ş - o

onlardan bir kısmı maksadına nail oldu.

^

j j _

s

o

s

f

> ®

Yerine geldi, L l A

maksadı. Maksadı ne idi? Âllâh'ın rızâsı! j k r.J j _0

Bir kısmı

da var ki intizar ediyorlar. Fi sebilillah olarak. Talha, Zübeyr ve
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diğer Âshab-ı Kiram gibi, onlar da va'dında sadık olan insanlars
dır.

lj_Jju L J j Şehit olmayı beklemelerinde. Onlar ahitlerini

(sözlerini) hiçbir şeyle değiştirmediler.
24- ı_ >j-_ö j

l £l_Jû d)| j

tîl LaJ l

'jj ^

j —SüLs^Jl l l
ljj_İp ülS l l ül, u~ft-jip

£l_ü

ü|

j

&îlLaJl ı_ü *jj ^

j

îil^^Jl l l

_>t.J Zirâ

Âllâh-û Teâlâ, sâdıkları sadakatlariyle, (ahitlerine vefalarıyla)
mükâfatlandıracak. Münafıkları da dilerse cezalandıracaktır. jl
S->j_ı> Yahutta (tevbe ederlerse) tevbelerini kabul edecektir.
l—L ^ j ljj İp ülS l l ol. Âllâh CelleCelâlûhû mübâlâğâ ile merhaâ
met, mâğfiret sahibidir. (Küfür ve nifaktan tevbe edene) Gafûr ve
Rahim bulunuyor.

25- JlıâJl j —LaJ-sJl l l ^İSj fj\_>-1j-Jbj

ljj İS j j j J l l l ijij
ljj-p l_jj* alıl ülSj

Üjj Reddetti Âllâh CelleCelâlûhû, men etti onların hilelerini.
//

ljJ_iS j_ J J l O kefereler ki Ahzab'dan gelmişlerdir. Onların hilele
rini Âshab-ı Kirâm'dan men etti. ^ gkt;. Hiddeti, öfkeleri ile gel
mişlerdi. Hâlik-i Kâinat, harpsiz olarak onların gayzını hiddetini
J*

Müslümanlardan men etti.

^

j»

^

x

lj_Jüj jl—J Hiçbir hayra nâil ola

madılar, maksatlarına kavuşamadılar. Âllâh, onları red etti. ^_İSj
<3lisJl j ü ^ lU l l l Âllâh-û Teâlâ, cihatta Mü'minlere kifâyet etti.
Kâfirler hiç harp olmadan kaçtılar. lj-_>jp l__jj* l l ülSj Âllâh Cellei

x

Celâlûhû kavidir, kuvvetlidir. Aziz'dir, emrine galiptir.
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Müşrikler hiçbir şey elde edemeden, öfkeleriyle geri döndüler.
Müşriklerin geri dönmesi ile Âshab-ı Kiram da Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem ile avdet ettiler. Ve Cibril-i Emin geldi, tam si
lahlarını çıkarmadan. Cibril-i Emin, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'e Hâlik-i Kâinat'ın selâmını ilettikten sonra buyurdular ki;
"Bu Medine civarındaki yahudiler burada bulundukları sürece, sen
bu emr-i nübüvveti tebliğ edemezsin. Çünkü dâima fitne fesat üze
rine devam ederler, benzeri kötülüklerden zarar görürsün. Öyle ise
Hâlik-i Kâinat'ın buyurduğu çare, bu yahudileri buradan çıkarmaktır.
Emr-i İlâhi budur. Beni Kurayza'ya gideceksiniz, onlarla cihâd ede
ceksiniz. Gelenler hepsi hazır olsun akşam vakti." Beni Kurayza'nın
bulunduğu Kuba semtinde, bulundukları yeri muhasaraya aldılar.
/

'

'

/

26-

j

„

S

}

s

J l-a I

s ' ff

\-ijj3

Jj-Jlj İndirdi Allah Oj—i^ÂJl onları ki
rına) yardım etmişler. j

cJJÎSÜI

s

j JI

# ' s •>

L ûJj İ i^-Pj Jİ

fi

(müşrik ordulau
J _ aI

Kitab eh

linden, Ahzâb'a yardım edenleri. (Beni Kurayza'yı,) kalelerinden
Allâh-û Teâlâ indirdi. Allah CelleCelâlûhû mağlup etti onları. c J jij
d_pjJl i gtjlS
L

#

^

(Allâh CelleCelâlûhû) kâlplerine korku indirdi.
s

>t

'

jj- liâ j \_I>ji Karşı gelenlerin bir kısmı öldürüldü,
i

i

bir kısmını da esir etmiştiniz. (Müşrik kabileler gittikten sonra, ge
len vahiy üzerine Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, Müsv
lümanlarla olan ittifaklarını bozup hâinlik eden Benî Kurayza adlı
yahûdi kabilesi üzerine yürüdü. Müslümanlar, 25 gün kadar bir
süre Kurayzalıların kalesini kuşattılar. Sonunda kale, Müslüman
ların eline geçti.)
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^

27-

L a jL j

^_J L^ j ij
J*

» '

/V

/

> /

^ _ £ jjlj Sizi vâris yaptı Cenâb-ı Allah,
zilerine

'

g-^jl onların ara

evlerine ve ^-gJljJılj mallarına.

ji_J l—^ jlj

Hâlik-i Kâinat gaipten haber olmak üzere, kâlplerini tatmin etmek
için diyor ki; LÂjiaj

L ^ jlj Yalnız burada kalmıyor, sizin basma

dığınız görmediğiniz birçok memleketleri, Fâris ve Rum ile diğerr
lerini, size yine Cenâb-ı Hak ihsan eder. Bu tebşirattır, kıyamete
kadar Müslümanların aldığı ve alacağı yerlere işaret ediyor. jlfTj
&l Allah CelleCelâlûhû, l J - J
28- ^Jl*3

JS' J - * her şeye gücü yeter.

lJ j JI oj_j^Jl j i j -j o-ls" j , ^LLp-ljj'V J^i ^g-Jl l §->1l_>

t^-l^ ^
j!

Î)J

j 4 j

/—•

^j-Jl L_g>l l_j Ey Habibim (elif-lâm ile olduğundan muayyen

olan) Sallâllâhû Aleyhivesellem, t -^ lji^ J^-i zevcelerine söyle.
Kalplerindeki dünya hayatı, zinetlerini çıkarsınlar ancak Rasûlûllah kalsın. Yahutta dünyaya muhabbet ederler de onlara mâl-u
i > »> •
servet verelim ayrılsınlar. Ezvâc-ı Tahirat'a söyle. jij_ J JL^S" ü|
o

LJjJul oj

f

Eğer siz dünyanın hayat-ı nimetlerini istiyorsanız,

kâlbinizde bu matlup ise L g ıijjj ve dünyanın süsü zinetleri kâlbis c

'

s '

ş

s 1

ı*

*

ş

>

>

nizde varsa, Ju Ü e i geliniz j-Sc^ l sizi meta'landırayım. S$o-J_^!j
î- _ j f l^-l^J_^ Size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle
bırakayım.
Bu âyet nâzil olduğu zaman Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhi
vesellem, Âişeyi Sıddıka'dan başlıyor. Onu çağırıyor ve diyor ki;
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"Yâ Âişe, Emr-i İlâhi vardır, sana tebliğ edeceğim. Fakat birden
bire bana cevap verme. Git baban annen ile istişare et, sonra gel
de bana cevap ver." Âişe RadıyâNâhû Anhâ "nedir o âyet" dedi
ğinde, Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem âyet-i kerimeyi
okuyor. "Ey Ezvâc-ı Tahirat'ta dünyanın mâl-u muhabbeti, para,
servet sevgisi varsa, gelin size istediğinizi vereyim ayrılın." Âişe
RadıyâNâhû Anhâ; "Ben senin hakkında mı müşavere edeceğim.
Haşa, Âllâh ve Rasûlûllah'tan başka hiçbir şey istemiyorum" cem
vabını vermiş.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in iki hâli vardı. 1Halka Emr-i İlâhiyi tebligat yapmak, tebliğ ve tâlim etmek. 2Hâlis Âllâh ile beraber bulunmak. Buyuruyor ki; "Benim, Âllâh ile
bir vakt-i muayyenim var ki ne bir peygamber ne bir melek oraya
varamıyor. O vakit ki Âllâh ile meşkûldür. Bir vakit var ki mahlûd
kata tebligat yapıyor. Halden hâle intikâl için vesile ister. Melekiyet hâline intikâl için, Bilâl-i Habeşi'yi çağırır ve "erihni yâ Bilâl"
diyordu. "Rahatlandır beni yâ Bilâl" ve Bilâl-i Habeşi Radıyâllâhû
Anh da "Âllâhü Ekber, Âllâhü Ekber" deyince, Rasûl-û Ekrem Sal
lâllâhû Aleyhivesellem kendinden geçerdi. Bu âlemden, o âleme
girerdi. O halde bir süre kaldıktan sonra, ne zamanki mahlûkata tebligat icap eder. Bu sefer, Âişe Radıyâllâhû Anhâ'yı çağırırdı.
"Kellimîni Yâ Hümeyra" "Ey Hümeyrâ, gel de konuş." Nasıl olsa
hanımdır dünyadan bahsediyor. Konuşunca yavaş yavaş o âlem
den, bu âleme geliyordu.
Âişe Radıyâllâhû Anhâ, Rasûl-û Ekrem'e gelen âyet-i kerime
hususunda böyle cevap verdikten sonra diğer Ezvâc-ı Tâhirat'ta
aynı hâli kabul ettiler. "Ne dünya ne de servet istemeyiz. Bize,
Âllâh ve Rasûlûllah kâfidir." Kâlplerinden dünya ve metâı tam zâil
oldu.
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(Âyetin nâzil olduğu sıralarda artık Râsûl-û Ekrem SaNâNâhû
Aleyhivesellem, aşağı yukarı bütün Arabistan'a hâkim durumda
idi. İçtimâi hayatta büyük değişiklikler meydana gelmişti. Artık
fakr-u zarûret yerine refah ortalığı kaplamakta idi. Bu şartlar
altında Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in hanımları da
umumi refahtan pay almayı arzulayarak, Rasûlûllah'tan bazı zinet
eşyaları ve daha iyi bir geçim istemişlerdi. İşte bu sırada gelen
vahiy, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'e yine eskisi gibi
sadelikten ayrılmamasını emretti. Böyle bir emir, dünya hayatına
düşkün, her geçen gün gücüne güç, servetine servet katmak için
çırpınan maddeperest bir insandan sadır olamazdı. Şayet Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivesellem, zevcelerine de bu umum-i refahı
sağlamış olsa idi, en küçük bir itirazla karşılaşmazdı. Ne var ki
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem yaşantısını ve yaşantısı
nın sadeliğini asla değiştirmeyecekti. Cemiyetin yaşantısında ne
kadar değişiklik olursa olsun, dünyanın geçici zinetleri Rasûlûllah
Sallâllâhû Aleyhivesellemin evinde yer almayacak, Nübüvvet harimi dünya alâyişinden uzak kalacaktı
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in hanımlarından ge
len istekler üzerine nâzil olan bu âyete, "tahyir" (muhayyerlik)
âyeti denir.
Neticede hanımları, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'i
tercih etmişlerdir.)
* $*
29- o b

J j _p I «üdl <jL_î

j Ij JI j

4_Sj

o

iül ö i j _j J_Ls ıjlj

&l ö ij_i J_Ls ö lj Eğer siz Âllâh ve Rasûlûllah'ı isterseniz,
>-Vl j lj ü l j dâr-ı ahireti isterseniz. O zaman ial j L i Allah Celâ
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/ S

S

*

leCelâlûhû J_ p I ihzar etmiştir o L _ ^ . U J muhsinât,

X

o

sizin

için l—tJâp IJJ-l ecr-i azimi ihzar etmiştir. Ecr-i azim, cennettir.
Ondan sonra da Rûyet-i İlâhiye'dir ve Visâl-i İlâhiye'dir.
30-

i_>Ij _*JI

L^J

lLı j-Sca o L j j_a ^^j JI ti—
f^-^j

l_j

o_ Jî j lS j lj\-—
a.*j*0

aüI

^İJl £Lîjl_J Ey Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem'in ha^

x

s

s

ş

*

$

0

nımları. <Ll £İ L - ^ lL j_Soa ıL_J j _ i (Fahiş kelimesi, ifrat demek
tir. Fahiş söyledi, fazla söyledi. Fahiş fiyatla sattı, aşırı fiyatla sattı
demektir.) Siz fazla hududu tecavüz edersiniz, hakkınız budur. Âlm
lâh-û Rasûlûllâh'tan başka değil. Onu tecavüz edersiniz, <Jl —
*\1zL
tl»ÜL-iJl l_4J azabınız iki kat olur. Siz Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'e temas etmiş, bu dereceye gelmişsiniz. Eğer
bunun kıymetini bilmeyip de ileri giderseniz, siz zarar görürsünüz.

4&l j_ p d U i j l i j Ve bu, Âllâh-û Teâlâ'ya göre pek kolaydır.
(Azab-ı İlâhi'den bahis geçince, bir de onlara olan Nimet-i İlâhiN
ye'yi beyan ediyor.)
31- (j'V-Jl_A^:>-l l_^jjj l_:>cJL^?

<*Jj

CC-İÛJ j_aj
l_^.jjS" L-îjj l gi LJJpf?

j _ ij Her kim ki (yani Hâlik-i Kâinat eğer Ezvâc-ı Tahirat'ta bir
kusur zuhur ederse, cezası iki mislidir buyurduktan sonra onlara.
"İyiliğin zuhurunda, o iyiliğin de mükâfatı kat kat olur.") c jJtJ j J j
Her kim ki itaat ederse tam manası ile

sizin için, ■fJj—

^

Âllâh'a ve Rasûlûllah'a karşı tam bir itaatta devam ederse,
#

^

O

- V

s

7

*■
>

l :>tJl^^? salih ameller işlemekte devam ederse, â_Jj* l—* jr l l__^)j
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onun amellerinin ecrini iki kat vereceğiz. Çünkü taat ve ibadetin
ecri var, diğeri de Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem'in hizm
metinde bulunuyor. LJJciplj heyye'ne. ihzar ettik onlara, U j j L_^j
L-tjjS ayrıca cennette kerim olan bir rızık da hazırladık.
32- JjJÜl,

*^_î

j l «.LUjJI 5 —a J_j>-lS j - U ^^-Ul £l—U 1-j
^

/

o ^

o »*•'

Û_^İ J*j_*

S S’

^_Ş

,j)

$

s

£_^S*

^İJl £LîjlJ Ey Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem'in zev’i * s#
s *** ’T
celeri. JL JJl j [frLUJl
J^ lS JL*U Siz, ümmetin diğer hanımla
ç

rından herhangi biri gibi değilsiniz. Vücudunuz o vücûda tekarrub
etmiştir. (Hasan-ı Basri'nin belâgatı o kadar çok idi ki. Haccac-ı
Zalim bu zulmü ile beraber ona bir zulüm yapmak için çok uğraştığı
halde bir şey yapamıyordu. Hasan-ı Basri bu fesahat ve belâgatı
nereden bulmuş? Hasan-ı Basri'nin anası, Rasûl-û Ekrem'in ha
remi Ümmü Seleme'nin yanında hizmet ediyordu. O sırada Ha
san-ı Basri'de ufak çocuk idi. Bazen ağladığında Ümmü Seleme
memesini, onun ağzına koyuyordu. Vücud-u Peygamberiye temas
eden, Ümmü Seleme'nin vücudunun memesi Hasan-ı Basri'nin
ağzına temas ettiği için, Hasan-ı Basri'nin fesahat ve belâgatı
kadar hiç bir Evliyâullah'ta bulunmamıştır.) Rasûl-û Ekrem'in zev
celeri böyle olduğuna göre, tabi ki onlar bütün hanımların fevkin
de oluyorlar.
Münafık ve şehvetine esir olan insanlar, dâima hanımların pe
şinde dolaşırlar. Bir şey gördüler mi nem alırlar.
Buyuruyor ki Cenâb-ı Hak, hanımlara. Jj_ÂJl>
''s
(yabancı erkeklere karşı) yumuşak söylemeyin.

^_®Sözü,
#
OS
^JÜl
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^
o^
^ j_* 4__Ji Kalbinde fücur, şehvet ve nifak hastalığı bulunan kim
seler, o sedayı işitti mi tama' eder, etrafında dolaşmaya başlar.
t * o
^ >>
L Y j - i j —Isj Ma'ruf söz söyleyin, (vâkâr ve ciddiyetle konu
şun.)
33- öjjJaJl j - i M j J j Y 4_İUUJ| r j y C r T jy Y j
^

^J Jl

S

j j-sj

4ul J_jjj L-^jl^<Jj _uüj/ ü )l j_*Jslj Sj_SjJl ^ J>lj

p

Ç *-;^1

|'İ -^
j- S jJ

jj_ ij (Ve karne kelimesi vav-ı atıfedir, vav gidince

karne kalıyor. Karne, emirdir. Karre yekarru dördüncü babtan, yekarrudan emr-i hazır karre geliyor. Karne, kararne oluyor. Cem'i
mü'enneşi muhatabadır.) j j - i j Evlerinizde karar ediniz, gezmeye
pek heveslenmeyiniz. Hanımların en kıymetli ibadeti evlerinde ya
pılanlardır. Hanımlar ne kadar süslü elbise ihzar ederse, hanımın
gezmesini teşvik ediyor. Hanımın elbisesi fazla oldu mu, komşu
larına göstermek istiyor. Niyeti iyi olsa bile âdet oluyor. j j - i j Âllâh emrediyor, karar ediniz j-S S ijJ ^_i evinizde. j-J-J j - r - j Y j
1 *o ^ ^o
^
^
'w' *
J / Y 4_—11_&L>cJI Evvelki câhiliyetin zinetleriyle zinetlenmeyin. (Eski
cahiliyyet devri kadınlarının, süslerini göstererek açılıp saçılarak
s

\

s

,

kırıta kırıta yürüyüşü gibi yürümeyin.) öj—LYJl j _ j i l j Namazınızı
s

\ s

vaktinde edâ ediniz, öj-5jJl
ÂJj

s

\

s

malınızın zekâtını verin. j —*^lj

*İ)l Âllâh-û Rasûlûllah'ın emrine itaat ediniz. &l JL-jj L_ji|

Âllâh CelleCelâlûhû, bu emirlerle. Ey Habibim, irâdesi budur ki;
j*

0

J ^ j J l t_SHP ^--a İ J Ricis; asıl necasete derler. Necaset, nasıl ki
elbiseye bulaşıyor da onu yıkamak lâzım gelir. Günah da aynen
bir necasettir. Günahın yıkanması da tevbe iledir. Bunları, Cenâb-ı
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o

Hak emrediyor. Tâ ki o günah, hata necâseti zâil olsun.
lı

E

y

f* l

Ehl-i Beyt! Âllâh, sizden sadece şek ve şüphe

yi (kötü huyları) gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
34- l İJal j l " İİ j| 4_oi^>Jlj i l o l-jl j_* j - S o ^ J 9 j - L l—«j^-"îlj

jj-S o lj

Hitap,

nüz

Ezvâc-ı

J_i$ U

Tahirat'adır.

Zikrediniz,

düşünüe

evinizde okunan İ l ol_>l

Âllâh'ın

âyetlerini. Cibril-i Emin, sizin hücrelerinizde nâzil olurdu. Kur'ân-ı
Azimüşşân'ın çoğu evlerinizde nâzil olmuştur. İşte bu Kur'ân'ın
-W

o

o

evlerinizde nüzûlü ne büyük şereftir. İ İ İ ^ J lj Hadis-i Kur'ân,
s

s

A

\

evlerinizde okunur ve nâzil olurdu. j l " ^İl j l Muhakkak Âllâh
* ^
"
t
CelleCelâlûhû l_ÎJaJ lâtiftir, istediğine lütf-u kerem eder.
Ah
vâlimize haberdardır. Dinine sadık olanı, Nübüvvete sâlih olanı bi
lir. Ehl-i Beyte lâyık olanı bilir. Yerli yerine halk etmiştir.
^

x

s 0

35- dLiolâJlj
^

0

8

s

^^^jl.2_îl^jo^l—
o

/

.

.

"r_* "L>Jlj OİJ—tL^Jlj
'ş

S

'ş

.

sdlj
^ S

S

0

S

m

s

0

s

o l —io ^ o J lj , —jo,<
2o J lj ol.*

o l —aJL-Aİlj ,

^

«
-a/w
^-JI j|

J_p I olJ-"Ü Jlj l^-£" i i j_jj"l jJlj toL_^5L^>=.^l__j

0

jûL>cJ|j

^Jaâl^Jlj

l ■o.iaP lJ_;ij o^—

gJ ‘'il

,.
•s „
^ .J l LÜI jl, (Âllâh'ın emirlerine uyan.) Müslim olan, itaat eden
1^
o
o
Müslüman erkekler, o U J o l i l j Müslüman kadınlar. , . o j iJ lj
Âllâh-û Rasûlûllah'a Kur'ân'a imân eden erkekler, o L o j i J l j imân
,

^,0

^,0

eden hanımlar. , -^L^l_j İbadetle meşkûl olan erkekler, o lo jlİJ lj
ibadetle meşkûl olan hanımlar. , -b U Jlj (Niyet, söz ve hareket
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lerinde) amel yapan erkekler, o LS iL^ Jlj imânında sıdk ile amel
yapan hanımlar. ^—>^1, Jl_5 Taate, musibete, nefsin hevâ ve he
vesine karşı sabreden erkekler, olj_>L,Jlj sabreden hanımlar.
x

0

X

x

o

, j^ -iU Jlj Mütavâzi olan Âllâh'tan korkan erkekler o U _ .iU J lj
ve mütavazi hanımlar. , J J a l U l j Farz ve nafile sadaka veren
erkekler, o L iJ U a lü lj sadaka veren hanımlar. , __*j Lİ Jlj Oruç tu
?
" >'s f '
tan erkekler, oL^JL, Jlj oruç tutan hanımlar.
, JâiL^Jlj
Utanacak yerlerini, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını korus

0

\

*1

t

yan hanımlar, ol_kib*Jlj kendini koruyan hanımlar. *İ)l j_>JS'|jJlj
Âllâh-û Teâlâ'yı çokça zikreden (kâlp ve dilleriyle) erkekler,
** 1
ıZ '
o lj- S lU lj Cenâb-ı Hak'kı çokça zikreden hanımlar. Hepsine Jl_p I
oj__i*^ ^—^J &l Âllâh CelleCelâlûhû, lütf-u kerem ile onlara mâğfiret, günahlarını setreder. (Gaffar-u settar bir manadır. Hata var,
setredilmiş.) L lJ â p Ij-J-lj Taatlerin üzerine de ecr-i azimi ihsan
etmiş, büyük bir mükâfat hazırlamıştır.
Zikrullah; tesbih, tahmid, tehlil, tekbir, Kur'ân tilâveti ve ilimle
olur. Hangisi mizacınıza uygun gelirse, onu zikretmelidir. Mevlâna
Celâleddin-i Rumî Kaddesâllâhû Sırrahül Aziz buyuruyor; Donmuş
bir nefsin var. Nefisle iblis ikisi de düşmandır. İkisi de bizi yoldan
çıkarmak istiyor. Donmuş olan bu nefsin, Zikrullah'ın hareretiyle harekete gelir. Zikrullah'ın kabul ve reddini düşünme. Benim
kulluk vazifemdir, devam edeceğim. Müttekilerin arzusunu verir
Âllâh. Sen Âllâh'a bir karış gittiğin zaman, O bir adım gelir.
Şuayip Aleyhisselam'ın zamanında adamın birisi dâimâ zikir
ile meşkûl idi. Şeytan, ona musallat oldu. Ona diyor. "Bu yolda
sen senelerce meşkûlsün zikir yapıyorsun, hiçbir şey gördün mü?
"Âllâh" dediğin zaman, sana ey kulum nasılsın sedası geldi mi?
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Hiçbir hal gördün mü, görmediğine göre neden devam ediyorsun?
Bundan vazgeç" deyince, o kişiye bu sözler biraz tesir etmiş,
ağlamaya başlamış ve uyumuş. Uyuyunca karşısına birisi gelip dia
yor ki; "Seni, bu Zikrullah'a kim sevkediyor? Âllâh değil mi? İsteb
meseydi seni bu yola sevk etmezdi. Seni bu Zikrullah yoluna sevk
etmesi, sana bu nimet kâfidir." Hepimizi, Cenâb-ı Hak Müslüman
halk etmiş, bu yola sevk ediyor.
Âyet-i

celile,

kadınları

taltif

için

nâzil

olmuştur.

Ehl-i

Beyt ve onlar gibi güzel ahlâkı, kendilerine huy edinenlerin
mükâfatlandırılacakları

va'd

ve

tebşir

buyurulmaktadır.

Zevcât-ı Tahirât hakkındaki âyet-i kerime nâzil olduğu zaman,
Mü'min kadınlar (Bizim hakkımızda hiçbir şey nâzil olmadı) den
mişlerdi. Bu âyet-i kerime, bu sebeple nâzil oldu denilmiştir.
Diğer bir rivayete göre de Zevcât-ı Tahirât;
"Yâ Rasûlûllah! Âllâh-û Teâlâ, Kur'ân'da erkekleri zikrediyor.
Demek bizim zikronulacak hiç bir hayrımız yok. Bizden hiçbir tâat
kabul olmayacak diye korkuyoruz" demişlerdi. Bu âyet-i kerime,
bunun üzerine nâzil olmuştur.
36-

ü j-io üi

AÜİ

S'İ'"K_v J^-v? ü_JLî 4-Sj— J İUİ

Iî| 4_L«'<
ya V j
j —«J

jlS" l_«J

j- «I j —«

(Halik-i Kâinat vaktinden evvel Rasûl-û Ekrem'e vahiy olarak
buyurmuştu. Zeyneb'i, Zeyd'e nikâh edersin fakat sonra Zeyd,
Zeyneb'i bırakır, o zaman sen alırsın.)
Bunun hikmeti de nedir? Evlatlık, cahiliyette o kadar yerleş
mişti. Kendi evlâdını terk eder, dışarıdan getirdiği evlâda mal ve
rirlerdi. Üvey evlâtlığı kaldırmak için âyet geldi. Cenâb-ı Hak'ka
malûm olduğundan, üvey evlâtlık alışkanlığı kâlplerine o kadar
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yerleşmiş ki tebliğ ve nasihatla kâlplerinden silinmesi mümkün
olmayacak. Âyet nâzil olduğu halde, bu adet bir türlü ref olmuyor.
Ancak Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, bizzat yaşayacak
örnek olacak ki kâlplerinden tasfiye olabilsin.
Zeynep Radıyâllâhû Anhâ, Abdülmuttalib'in kızı Ümeyye varA
dı, onun kızıdır. Yani Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'in
halasının kızı oluyor.
jlİT U j Yoktur, caiz değildir
^

bir Mü'mine (ki Abdullah'tır
#

s

orada.) 4_Lojj> Y j Bir hanıma (ki Zeynep'tir.)ljJ>l

ı

s

s

ÜJİ LS^ î bl,

Âllâh-û Rasûlûllâh bir emri hükmederse, iT ^ J l ^ g1 jj_5^ j l Âllâh ve Rasûlü emir ettikten sonra. "Efendim benim ihtiyarım var,
ben istemem." Buna kimsenin hakkı yoktur. Böyle dedikten sonra
-W

s

derhal teslim oldular. ^_Aj OI j —o Emr-i İlâhiye tâbi oldular.

4jj_^ jj *İ)l y a _lu Her kim ki Âllâh'a ve Rasûlûllah'a isyan ederse,
(şu halde Âllâh'a isyan, Rasûlûllah'a isyandır. Rasûlûllah'a isyan
da Âllâh'a isyandır.) l_ L j

JlÜ apaçık beyyin olan dalâ

lete düşmüş olur.
Mevlâna Celaleddin-i Rûmi Kaddesâllâhû Sırrahül Aziz buyuâ
ruyor; eğer Âllâh ve Rasûlünü ayrı ayrı görürsen, her ikisini de
kaybetmiş olursun.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, hiçbir zaman kendi
nefsi için, arzusu için, menfaatı için bir şey söylemiş değildir. Öyle
ise ne yapıyor? Âllâh'ın emrini söylüyor. Onun lisanından çıkan
her ne ise Âllâh'ın sözüdür, eğer ki ondan zuhur ediyor. Âllâh'tan
da gelen yine onun sözlerinden zuhura geliyor. Rasûl-û Ekrem'in
emri, Âllâh'ın emridir. Rasûl-û Ekrem'e isyan, Âllâh'a isyandır. Âlr
lâh'a isyan, Rasûl-û Ekrem'e isyandır.
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j-®ö 1

O

o* (3^-d

) (Necm)

Mûrâd-i İlâhiye zuhur edeceğinden, bu zuhuratta bir sebebe
istinat etmesi lazım gelir. Zeyd ve Zeynep'e aralarında hiçbir tür
lü muhabbet olmadı. Bu durumu Zeyd, Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû
Aleyhivesellem'e şikâyet ediyor. Ve Zeyneb'i bırakmak istiyorum
dediği zaman, Rasûl-û Ekrem de "ne diyorsun" dediğinde itâp iki
türlüdür. Biri sevmemek, diğeri de sevmekle beraber Rasûl-û Ek
rem Sallâllâhû Aleyhivesellem bu söz üzerine diyecekti ki (öyle
ise bırak) fakat bu sözü diyemedi. Çünkü etrafı diyecekler, (evlât
lığının hanımını almak için bu sözü söyledi diyeceklerdi.) İşte bu
söz ve düşünce, Cenâb-ı Hak tarafından ufak bir itâba sebep oldu.
37- iL s - jj

I L jİ p iL ^ a l a-jİ* d —o~*j|j

dl

(j->-1 d lj ^»LUl ^ _k£j o i l * d l La
ö ji? / ^

^ j _1J

oij

î£ j

ddl J-Jlj

^_s

L^L^-j) l j j y L^la jL )

d l j_al öLSj lJ_i?j (j_^-"-a lj—j î lîl

^>LcOİ £İj)l ^-5

L_Hi L k L öl
Ö!r~*J-^l

4_Iİp d l l_*j1 ^j-JU J j _U olj Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhive1
o'' S l>
^ ^^
sellem, sen söylerdin 4_ 11p d l l_*jl ^ j-lJ Allah'ın in'am ettiği
v- x

ox

(İslâm ve senin hizmetinle.) 4_11p k —L L lj Senin de (kölelikten
azat, hürriyete kavuşturduğun,) in'am ettiğin kimseye (Zeyd bin
Harise'ye.) Sen ona diyordun.
(iyi muamele et, tatlik e tm e .)o ila d l L_a

dl J j lj

(Allah'tan kork, eşini yanında tut)" diyorsun. Hâlbuki Allah'ın açı^0'C*
ğa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyorsun.
^ ' «'L 0
' h
^t
/V
öl (J_^l d lj ^ L J l Hâlbuki emir, Allah'ındır. Oysa asıl korkul
maya lâyık olan Allah'tır. (Ayetin nüzûlundan sonra Zeyd, Zeyneb'i
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bıraktı. İddet zamanı bittikten sonra yine Zeyd'e diyor, Rasûl-û
Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem. "Sen benim eminimsin. Zeyneb'e git de onu, benim için iste." Zeyd gidiyor, Zeyneb'i görünce
arkasını çeviriyor ve diyor. "Yâ Zeyneb tebşir ediyorum. Rasûl-û
Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem, seni Ezvac-ı Tahirat'ın arasına
almak istiyor. Ne dersin?
Zeyneb Radıyâllâhû Anhâ da namaz seccadesi üzerindeyken,
cevaben; "Benim hiç bir şey bildiğim yoktur. Âllâh ne emredere
se, ben Âllâh'ın emrine itaat edeceğim.) IjJsj

İJj

Lui

Ij-kj j_ 4 ^ Zeyd, Zeyneb'den ilgisini kesince. Biz, onu sana
nikâhladık ki (bundan böyle) evlâtlıkları, hanımlarıyla ilişkilerini
kestikleri, (onları boşadıkları) zaman, o kadınlarla evlenmek hu
susunda Mü'minlere bir güçlük olmasın. (Eğer bu olmasaydı. Âyet
geldiği halde üvey evlât edindiklerini, öz evlâdım diye devam edi#

yorlardı.)

o

l

s

s

s

4&I j_J>I j li'j

Âllâh'ın emri her ne ise yerine gele

cektir ve gelmiştir.
(Bu âyette zikredilen Zeyd bin Harise'dir. Çocukluğunda esir
düşmüş. Hatice Radıyâllâhû Anhâ, onu köle olarak satın almıştı.
Hatice'nin kendisine hediye ettiği bu çocuğu, Peygamberimiz Sallâllâhû Aleyhivesellem azâd edip, evlad edinmişti. Rasûlûllâh Sallâllâhû Aleyhivesellem, Zeyd Radıyâllâhû Anh'ı çok severdi. Ona
halasının kızı Zeyneb binti Cahş'ı nikâhlamıştı. Fakat Zeyneb Radıyâllâhû Anhâ, Zeyd Radıyâllâhû Anh ile geçinemedi. Çünkü Zeyg
nep Radıyâllâhû Anhâ, asil bir aileden geldiği için bir köle azatlısı
ile evlenmek istememiş ancak Rasûlûllâh'ın hatırı için evlenmişti.
Zeyd'e bir türlü ısınamadı, o yüzden ona karşı asâletiyle övünür-
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dü. Zeyd, bir süre daha buna sabretti ise de sonunda Allah'ın
Rasûlüne varıp, Zeyneb'den ayrılmak istediğini söyledi. Bunun
üzerine Rasûlûllah, hoşnutsuzluğun sona ermesi için ayrılmalarını
uygun bulduysa da Zeyd'in yüzüne söylemedi. Ona sâdece "zev
ceni yanında tut" dedi.
Peygamber SaNâNâhû Aleyhivesellem'in içinde gizlediği şey,
Zeyneb'in sonradan kendisine zevce olacağını bildiği halde bunu
açıklamamasıdır.

Bu

konuda

uydurulan

bir takım

isnadların

esası yoktur. Şöyle ki Peygamberimiz SaNâNâhû Aleyhivesellem,
Zeyneb'in güzelliğine hayran kaldığı için onunla evlenmiş değildir.
Eğer öyle olsaydı, zâten Zeyneb kendi halasının kızı idi ve Pey
gamberimiz onu her zaman görüyordu. Böyle olunca onu, Zeyd
Radıyâllâhû Anh'dan önce kendisi alabilirdi.)
Aişe Radıyâllâhû Anha, "Eğer Peygamberimiz SaNâNâhû Aleyhivesellem, kendisine indirilen Kur'ân'dan bir şey gizlese, bu âyeti
gizlerdi" demiştir.
38-

AÜİ

4_J dJJİ

l_0-5

L£r'^

ljjJ_JLa ljJ_5 AÜİ ^_al j l£ j J^-İ3 (j“ 2 İJ—k5""
0 —° I ^ l j_-*
raç, sıkıntı,

ül

l—* Yok bir peygamber üzerine bir ha
l-O* Âllâh'ın emrettiğini yapmakta. Âllâh
S*»

j!

ne emrederse peygamber yapar. Bir sıkıntıya sebep değildir.
4&l Âllâh'ın âdetidir. J^-lü

lj—L>- j-dAİl ^-5 Rasûl-û Ekrem Sal-

lâllâhû Aleyhivesellem'den evvelki peygamberlerin de müteaddid
zevceleri vardı. (Meselâ Davût Aleyhisselam'ın yüz hanımı vardı.
Süleyman Aleyhisselam'ın yetmiş hanımı vardı.) Rasûl-û Ekrem
Sallâllâhû Aleyhivesellem'in hanımlarının müteaddid olmalarının
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hikmeti budur ki; Ezvâcı Tahirat'ın her birisi bir kabile reisinin yâ
kızı, ya kardaşı idi, yahutta alâkası vardı.
Âshab-ı Kiram'ın hanımları kendilerine ait Ulûm-i Diniye'yi,
doğrudan

Rasûl-û

Ekrem'den

sormayı

hayâ

ettiklerinden

yakınlıkları itibariyle her bir hanım, sûallerini Ezvâc-ı Tahirat'ın
birinden sorup öğreniyorlardı. Bu vesile ile bu dokuz hanım, don
kuz müftünün işini görürlerdi. Âyet-i kerime nâzil olduktan sonra
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem nikâhında dört hanım
bıraktı, diğer hanımların nafakalarını verirdi. Yalnız ilgi alakaları
kaldırılmıştı. Diğer Ashâb-ı Kiram'ın bazılarının da 25-30 kadar
zevceleri vardı. Âyet nâzil olduğunda onlar da dört zevceye munhasır oldular.
Rasûl-û Ekrem'in nikâhında kalan dört hanım; Aişe Radıyâllâhû Anhâ, Ebu Bekir Radıyâllâhû Anh'ın kızı. Hafsa Radıyâllâhû
Anhâ, Ömer Radıyâllâhû Anh'ın kızı. Zeyneb Radıyâllâhû Anhâ ve
Ümmü Habibe Radıyâllâhû Anhâ'dır.
j ! «

s

'

s s

IjjLİ 4&I

/

n

jlS'j Allâh-û Teâlâ'nın emri mutlaka yerine

gelecek, takdir edilmiş kat'i bir hüküm, yazılmış bir kaderdir.
39-

<üı)l VI, Ij _—-I

Vj

aüI o

V l —~«j

j_>jJI
İL

)

x

dİ)I oSfL^»j

/

J: *

V

j —JJI O peygamberler ki Allâh-û Teâlâ'nın
^ S /

S <
>S

risâletini insanlara tebliğ ederler. ü)I VUJ l—

S

Vj

S <
>S

An

cak Allâh'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlardı.
l l _ ^ - 4İ)l_jı ^_âSj Allâh CelleCelâlûhû, herkesin hesabını görmeye
kâfidir.
Öyle olunca başkasından korkmak gerekmez.
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40-

a

! J j »«j

^

J

—^l l—>lJ—
i_AA p

ülS l_a

^ sL j A l üiSj

Hâlik-i Kâinat nefhediyor. ülS LA Yoktur, JJİLt Muhammed
SaNâNâhû Aleyhivesellem jL-AÜU-j j —? J-A-f l—>l ricâlinizden hiç
birinizin babası değildir. J _ J l L_AL j Al J j —«j

' ^ '

Fakat O Âla

ı xx

lâh'ın peygamberi ve peygamberlerin de sonuncusudur. A l ülSj
L_LAp «.^_A

_>Âllâh CelleCelâlûhû her şeye âlimdir. Her şeyi

yerli yerinde halk etmiştir. Her şeyi hakkıyla bilir.
41-

l j h A l I jjh l l ^ l j J d l l^ l lJ

Zikir ne kadar ehemmiyetlidir. Çünkü Cenâb-ı Hak, her ibadeti
tahdid eder kuluna. Meselâ beş vakit namaz farzdır, başka yok.
Fakat zikir tahdid edilmemiş, istediğin ve elinden geldiği kadar
yapabilirsin.
Ey İmân edenler! Âllâh-û Teâlâ'yı çokça zikredin.
İbni Abbas Radıyâllâhû Anh diyor ki; "Âllâh-û Teâlâ kullarına
farz kıldığı her şeye ma'lûm bir sınır koymuştur. Özür hâlinde
kulunu ma'zur saymıştır, bundan yalnız zikir müstesnadır. Zikrin
nihayeti yoktur. O, bir özürle terk edilemez, elverir ki kulun aklı
başından gitmiş olmasın. Bütün hâllerde zikre devâmı emir ile; Âlş
lâh'ı ayakta iken, otururken ve yatarken zikredin buyurulmuştur.
İmâm-ı Rabbâni Kaddasâllâhû Sırrahülaziz buyuruyor.

"Der-

mehece be hemeke dermehekâr gûşeyi çeşmi bidih cânibiyâl"
"Dermehece" ; Her yerde, nerede olursan ol, tarlada ol, evinde ol,
"be hemeke" Kiminle olursan ol, ister
âlimle istersen cahille ol, ister mutavassıt ile ol. "Dermehekâr"
Hangi işte olursan ol çünkü Zikrullah buna mâni değildir. "gûşe-

ticarette ol, iş yerinde ol.
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yi çeşmi bidih cânibiyâl" Kâlp gözünün köşesi, Âllâh-û Teâlâ'nın
cânibinde olsun. Kemâlde olanlar bilirler ki Âllâh ile beraberdirler.
Âllâh ile beraber olduktan sonra kiminle konuşursan konuş.
Buyuruluyor ki; Beden agyâr ile gönül yâr ile. Göz rakipte
gönül habibte. Lisan güftar ile gönül dildar ile. El sanatta gönül
hazrette.
'

/V

^

»

<> J

Ayet-i kerimede buyuruyor Cenâb-ı Hak; V j ojl^
4Ü)I j S Î j S

s'

V

V JU-j

ç - l j Âllâh'ın birtakım kulları var ki ticaret, alışveriş,

onları Zikrullah'tan meşkul etmiyor.

S

S 0 s'

^

S 0

s'

Cenâb-ı Hak, âyet-i kerimede buyuruyor. i-S'IS'iI _ J j j 5 İ li

V j J IjjiL^ Ij Ey kullarım siz beni zikrediniz, ben de sizi

j

**)

zikrederim. Nimetlerime şükrediniz, küfran-ı nimette bulunmayı
nız.
Zikrullâh hakkında birçok âyet-i kerime ve hadis-i şerifler var,
bir kaçını teberruken bildiriyoruz.
J*

^ 0 s'

I S'^jS'îI

^

^ 0

s'

Ey kullarım siz beni zikrediniz, ben de sizi

hatırlarım. Buna birçok mânâ vermişler.

"Fezkûrûni bittâatı ezkûrukûm bilmeğfiratı" Beni taat ve iba
detle hatırlayınız, ben de sizi mâğfiret ile hatırlarım.

"Üzkûruni fil halai ezkûrukûm fil belâ" Tenhalarda beni hatır
layınız, ben de sıkıntılar zamanında sizi hatırlarım.

"Üzkurûnî hine tedribû ezkûrukûm hine heziru" Birisine karşı
hiddetlendiğin zaman, beni hatırlayarak hiddetinden vazgeç. Ben
de sana karşı gadablandığım zaman vazgeçerim.
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Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem buyuruyor hadis-i
kudsi olarak;

"Ene celisü men zekeranî" Ene; Ben. Celisü men zekeranî;
Beni zikredenin yanında

celisü mücâlisim beraber oturuyorum.

Ârabinin birisi gelip, Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem'den soruyor.

"Eyyül e'mâlü ef'dalü" "İslâmiyet'te en iyi efdal

hangisidir?" sorduğunda, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem
buyuruyor;

"En tüferikuddûnyâ ve lisanüke ratlün bizikrillâhi"

Dünyadan ayrılırken, dilinin Zikrullah ile yaş olması. Dil konuşş
mayınca, zikrullah ile meşkûl olmayınca kuru olur. Sekerâta giren
dünyadan ayrılacak olan insana, şeytan imanını almak için geldi
ğinde, imânsız gitmesi için mel'anetlerini icra ettiğinde, ölüm hali
yaklaşan kişi Zikrullah ile meşkûl ise o zikir, dilinden kalbine akar
ve o zaman şeytan da oradan kaçar. Hatta o sekeratta olan Müslümanın, kâmil olan bir insana istinadı varsa, o zaman ruhaniyetler
de hazır olur. Hatta Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem de
bazı kişilerin yanında hazır olur. Bunların hepsi zikir bereketi ile
hâsıl oluyor.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor:

"Sebe-

kul müferridün" Müferridler geçtiler,"kalü ve men müferridüne,
kâle ezzekirûnellâhe vezzekîrât" Müferridün; Âllâh-û Teâlâ'yı çok
zikredenlerdir. Onlar, bütün âlemi sebkat ettiler.
Râsûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem yine bu mevzuda
em rediyor;

"Lâ yek'udû kavmün yezkûrûnellâhe" Oturmaz bir kavim, Âllâhû Teâlâ'nın zikriyle meşkul oldukları vakit.

"ille haffet hümül

melâike" Melekler, Zikrullah'a aşıkdırlar. Nerede Zikrullah olursa
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hatta Kur'ân'ı işitecek kadar sesle okusa, riyasız okunan Kur'ân'ın
etrafına melekler dolar.

"Ve gaşiyet hûmürrahme" Rahmet-i İlâhiye nâzil olur. "Ve
nezelet aleyhimüssekine" Onların kâlplerine sükûnet hâsıl olur.
"Ve zekerahümüNahü fi men indehû" Hâlik-i Kâinat, o cemaatı
meleklere gösterir. Bakın bunların yemeleri, içmeleri, nefisleri var,
insan olarak halk ettim. Siz vakitle diyordunuz, "Onlar yeryüzün
de katil yapacaklar, hilâfete lâyık değildirler." İşte bakınız, onlar
nasıl Zikrullah ile meşkûl oluyorlar.
Sahabeyi Kiram'dan Ebudderdâ Radıyâllâhû Anh, Rasûl-û Ek
rem Sallâllâhû Aleyhivesellem'den naklediyor.

"Erûne bikûm bi hayri a'meleküm" Size en hayırlı amelini
zi haber vereyim mi?

"Ve eskâhe ande melikiküm" Hâlik'inizin

"Ve hayrulleküm min âtâizzehebi vel
verakı" Altın, gümüşü vermekten daha hayırlı. "Ve hayrulleküm
nezdinde en makbul amel.

minel telkûudüvveküm fetadribû e'nekahüm" Düşmana mülâki
olup da düşmanı katletmekten de hayırlı olanı. Dediler;

"Kâlû belâ

Yâ Rasûlûllâh" - "Belâ yâ RâsûlâNâh" Biz istiyoruz. Buyurdular;
"Kâle zikrullah" Zikrullah, cihattan daha hayırlı oluyor. Para altın
vermekten daha hayırlıdır eğer hâlis olursa.
Birisi, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'den sormuş?
Derece itibâriyle hangi amel efdaldir?

"Kâle, ezzâkirûnellâhe ke-

siran vezzâkirat" "Âllâh'ı zikredenlerdir" diyor.
"Fezzikru ef'dalûl e'melü" Zikir, amelin efdalidir. "Ve hüvel
maksûdu min tilâvetil Kur'ânı" Kur'ân-ı Azimüşşân'dan maksat,
hatırlamaktır ve Âllâh'ı tezekkür ediyor.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor; Cennet
bahçelerinin önünden geçtiğiniz zaman ihtimamsız geçmeyiniz.
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Oradan hisse alın yiyiniz. Âshab! Bundan murâd nedir yâ Rasûlûlb
lah?

"Fertaûdan" muradın Nedir? Demiş ki Zikrullah. Cennet

ravzaları nedir? Zikrullah olan cemaattır. Ne için cennet ravzaları demiş? Çünkü Zikrullah, olduğu gibi cennet nimetlerine munkalib olur. Bir insan Fazl-ı İlâhi ile cennete gider. Fakat cennetin
nimetleri, ameller ile mütenasiptir. Amelin en kıymetlisi Zikrullah
olunca, çeşitli zikirlerin hepsi cennet nimetleri olur.
Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem buyuruyor;

"Efdalüz-

zikru lâ ilâhe iMeMah ve efdalûdduâi Elhamdülillah" Zikrin efdali; Lâ
ilahe illellâh 'tır. Hem nef'i, hem de ispat var. Lâ ile nefhediyor bütün
masivayı, sonra

iMellah ile hasrediyor ulûhiyeti, Cenâb-ı Hak'ka.

Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem buyuruyor.

"Eksirû

zikrâllâhi hatta yekülü innehü mecnünün" Kelimenin altındaki
mana başkadır, diğeri de işaret ettiği mana başkadır. Kelimenin
altındaki mana; Zikrullah ile meşkûl olunuz. O kadar çok meşkûl
olunuz ki muhalif ve münafık olanlar, "bu kişi deli olmuştur" de
sinler. İkinci işari manâ da; "Öyle bir zaman gelecek ki Zikrullah
ile meşkûl olanlara itimat etmezler, deli olmuştur" derler.
Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem buyuruyor. Her şeyin
bir cilâsı var, kâlbin de cilâsı Zikrullah'tır. Kâlp bir aynaya benzer,
tertemiz olursa akseder içinden. Madde olan göz, etraf-ı maddeyi
görüyor. Mânevi olan kâlp gözü de madde gözünün görmediklerini
görüyor. Evveli ve ahiri görüyor. Kâlp, günahlarla lekelenip karaö
rıyor. Ne zamanki tevbe istiğfar ile Zikrullah üzerinden geçerse o
leke kalkıyor. İnsan günahlardan beri olamıyor. Cenâb-ı Hak, bize
hiç günah yapmayın demiyor. Günah işledikten sonra tevbe istiğ
far edip vazgeçin diyor.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor;

"Hayrul

zikril hafi ve hayrul rızkı me yekfî" Zikrin en hayırlısı gizli olanı
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dır çünkü riyâdan varestedir. Oturmuş kenara, kâlbi O'nun zikri
ile meşkûldür. İşte buna riya giremiyor. Ve kısmetinde hayırlısı,
yeterince olandır. Fazla olup da tuğyana sevkeden hayırlı değildir.
Dalâlete düşürmeyen, kâfi miktar rızık hayırlıdır.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor;

"Zikrul-

lahi şifâul kulûb" Kâlbin şifası Zikrullâh'tadır.
£ 0 ' # * * ^s.

4^1j-S^L Vl âyet-i kerimedir. Zikrullah ile kâlp

mutmain olur.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor;

"Eşşey-

tânü yeltekımü kalbibni Âdem'e" Şeytan, Ben-i Âdem'in kalbine
bilâ teşbih filin hortumu gibi, şeytana bir imkân vermiş insanın
kâlbine vesvese evham atabilir. Şeytan,

"yeltekımü kalbehû"

Ben-i Âdem'in kâlbine vesveseyi atıyor. Ne zamanki o insan Zikrullah'a başladı mı, şeytan o zaman geri kalıyor.
Hadis-i Kudsi'dir;

"Yebne Âdem" Rasûl-û Ekrem emrediyor,

Cenâb-ı Hak'tan. Ey Ben-i Âdem,

"innekeme zekerteni şekerte-

ni" sen beni zikrettikçe şükrünü ifâ etmiş olursun. "ve ize me
neseyteni" Bu nimetler ki; vücûd, sağlık, imân nimeti, hamd ve
İslâmiyet nimeti. Bunların hepsinin şükrü ister. Sen Zikrullah'a
devam ettikçe, o şükrü ifâ etmiş olursun.

"ve ize me neseyteni

keferteni" Ne zamanki beni unuttun şükürlerden, zikirlerden, be
nim nimetime küfretmiş olursun.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor.

"me içte-

me'a kavmün âlâ zikrillâhi" Cem olmadı, toplanmadı bir cemaat
Zikrullah üzerinde
halis niyetle.

"feteferrekü anhü" (bid'alar içinde olmadan)

"İlle kile lehüm kûmû meğfûran leküm min ecriz-

zikri" "Kalkınız, zikrin sebebiyle Âllâh, sizi mağfiret etti" denilir.
"Men eksera zikrâllâhi bere-e minennifâkı" Bir kimse Zikrullah'a

124 • Tefsir Sohbetleri
devam ederse, ziyadesiyle kalbinde nifak, münafıklık kalmaz. Kâlv
binde birçok bozukluk var, eğer o kimse Zikrullah'a devam ederse
yavaş yavaş bu zikrullah galebe eder.
Zikrullah, zikrullah-ı ezkârdır, kâlbe girdiğinde bozuklukları
tard eder dışarıya atar.

"KaleNâhi Teâlâ" Hadis-i Kutsi'dir. Cenâb-ı Hak emrediyor;
" Men

eşkalehü zikri an mes'eleti e'taytühû kalbe en yes'ele-

ni" "Men" Her kim ki "eşkalahü zikri" zikrim ile meşkul olursa "an
mes'eleti" benden bir şey istemeden. Kendine birçok duâlar ya
pacaktı, yapmadı da zikir ile meşkul oldu. Müteessir olmasın. Ben,
onun isteyeceğini bilirim, daha istemeden isteyeceğini veririm.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem emrediyor;

"Lâ iba

dete kettefekkûr" Tefekkür gibi bir ibadet yok. "Tefekkürü saatin
hayrun min ibadeti senetin" Bir lâhza, bir saat tefekkür bir sene
nâfile ibadetten efdaldir. Tefekürün akabinde olan bir zikir sağlam
bir temel esas üzerinde oluyor.
Hadis-i

Kudsi;

Rasûl-û

Ekrem

Sallâllâhû

Cenâbı Hâk'tan naklen emrediyor bize. Diyor ki;

Aleyhivesellem,

"Ene meaabdi

me zekerani ve teharraket bi şeffetehû" "Ene" Ben, "me'a abdi"
kulumla beraberim

"me zekerani" beni zikredince. "ve teharra

ket bi şeffetehü" Dudakları benim zikrimle hareket ettiği sürece,
ben onunla beraberim.
Mevlânâ Celâleddin-i Rumi Kaddasâllâhû Sırrahülaziz buyuru
yor; Bir lâhza Âllâh ile beraber olmak, Süleyman Aleyhisselam'ın
bütün mülkünden daha hayırlıdır. Bütün dünyaya hakim olmaktan
daha hayırlıdır, Âllâh ile bir lâhza bulunmak. O kadar kıymetlidir.
t^ iSljîo & \ Ijjiol Âllâh-û Teâlâ'yı çokça zikredin.
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42- *^*3İj

e

£j>4_^j Âllâh'ı tesbih-û tenzih ediniz. ^_wsîj ojJo O'nu sabah
ve akşam tesbih ve tenzih ediniz. Bu teşbih, bütün vakitlere şamilz
dir. Çok zikretmekten murâd, "Âllâh'ı ebediyyen unutmamaktır"
denilmiştir.
43-

J| ı^.A_—i ü l

4_l^LLaj

!l j _a

a

L—
^—O

p

JLî Ol^j

J_-^4 ^ Ö Jl j —a O Âllâh-û Teâlâ ve melekleri size salât

eder. (Salâvat, Âllâh'tan rahmettir. Salâvat, meleklerden istiğa
fardır. Salâvat, Mü'minlerden duâdır. Namaza niçin salât diyorâ
^

lar çünkü namaz duâyı müştemildir. ^A_!l
> s

s

A

J,

Öyle bir Âllâh'tır

’

*

ki !__C i p J j_C> yâni yerham üküm, size rahmetini ihsan eder.
4__ıCüj O'nun melekleri de size salâvat eder, duâ istiğfar eder.

J- i " s

jj-ül J }

fi

i - C

f ^ of

f j A

J

Tâ ki sizi zulmetten, küfrün zulme

tinden, imânın nuruna yetiştirmek içindir. L C ^ j

jlfTj

Âllâh CelleCelâlûhû, imân eden Mü'minlere merhamet sahibidir.
44- l—jjS”lj^>-l

«
a p Ij
p_j

Mü'minlerin

tehiyyeti

Tehiyye; Selâma, tehiyye derler.
Âllâh-û

Teâlâ'dan,

C jjİ ii

Âllâh'a

mülâki oldukları zaman. (Bunu tefsirler kıyamette diyor. Hâlik-i
Kâinat'ı gördükleri zaman, bir de cennette olur. Cennette selâmün
aleyküm bime sabertüm feni'me ukbeddâr. Selâm-ı İlâhi'yi, me
lekler tebliğ eder. Bir de yethulüne min külli bebin selâm. Selâm-ı
İlahi ile cennete dâhil olurlar. Ayrıca ileri derece insanların yanında
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Tecelliyât-ı İlahiye zuhur ediyor. Cenâb-ı Hak, zaman-ı mekândan
münezzehtir. Muayyen yer belirtmek câiz değildir. Çünkü noksa
nına delâlet eder. Sekerat müthiş bir haldir fakat bazılara gayet
hafif geçiyor. Hele, Cemâl-i İlahi zuhur ederse, "Ey benim hastam,
sen nasılsın?" dese Âllâh, o hastada hastalık kalır mı? Zikrullah da
çoğaltılırsa o zamanda fayda verir. Âllâh CeNeCelâlûhû orada hazır
olur.) L i j S lj_--l ^ jl Jl .p Ij İhzar etmiştir, (Cennet-i Cehennem
ikisi de mevcuttur lâkin hal-i faaliyette değildir.) ^ jl Mü'minlere,
(kâmil olan Mü'minler.) L i j S lj_—l Kâmil olan Mü'minlere kerim
i

olan bir ecir ki cennettir, daimi olan bir nimet.
45- ij ij j j ı j L i j iJ a Iji d M lL ji üi y i ı j ı ıj
Hâlik-i Kâinat, Habibine iltifat ediyor. Öyle bir iltifat ki hiçbir
peygambere bunu yapmış değildir.

y U l l jjl l_J (Elif lam ile ol

duğundan muayyen olan peygamber.) Yâni muayyen peygamber
mahbûbum Muhammed SaMâllâhû Aleyhivesellem.

i kı i - ^j İ Lİl, Biz

Azimüşşân, seni gönderdik bütün mahlûkata, |JlaI_İ seni şâhit
gönderdik. Şahitsin Enbiyanın, ümmetin üzerine.

Seni tas

dik edeni, cennetle tebşir, müjdeleyici gönderdik.

Ij_>jûj Seni tek-

zib edeni de cehennemle korkutucu olarak gönderdik.
x

46-

W " l

0
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x

^

^

j l l->-Pİi2>j

alil j} LİplSj Âllâh'a davet edersin, onları taat ve ibadetine
o

Âllâh'ın emriyle.

t^_ı i U-I j y

rak gönderdik.
47- f^uS

dJÖİ jj« Â-j-l <jb

Seni nur saçan bir ışık ola
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*^-^5 dJJİ

Sana ve Kitâbullâh'a imân eden Mü'minlere tebşir
f

s

^-4J jl_> (Sair ümmetlere verilmiş olandan çok

fazla.) Allah'ın inâyeti, lütf-u kereminden büyük fazl-ı kerem vardır.
Nâil olacaklarını müjdele, Ey Habibim SaNâNâhû Aleyhivesellem.
48- dJdLj ^_â£j 'kül j_P JİTj-jj

£Oj ^.JLîLLsJIj j-jjiLxJl ç—kj i

**1^
^ ^ol £oJ ^-J^Lu JIJ j - j^L^JI (^__kî İ

(Bu âyet-i kerime kıtal,

muharebe âyet-i kerimesinden evvel nâzil olmuştur. Hâlik-i Kâinat,
Habibine emrediyor. Şimdi muharebeye emrolunmadın. Onların
sana, putlarımıza karışma teklifini dinleme.) Kâfirlere ve münafık
lara itaat etme, eziyetlerine (şimdilik) aldırma. Sen, Emri İlâhi'yi
olduğu gibi tebliğ et. ^ gol £oj Onlarla olan mücadele, muha
rebeye kadar gelmesin. ^ l J__p j j _ J j Âllâh'a tevekkül et. Âllâh
CelleCelâlûhû muhakkak sana yardım eder. Sana kâfidir, intikamı
nı onlardan alır. (Cenâb-ı Hak, hikmetine mebni olarak Mekke'de
muharabeye emretmedi. Medineyi Münevvere'ye hicret edildiğinin
ikinci senesi emrolunarak, Bedir muharebesi olmuştur.)
‘iL jS'J dlL> ^ İ S j Âllâh-û Teâlâ, işlerine vekâlete (seni himayeye)
kâfidir. (Müşriklerden iman edenler kurtuluşa erdi, inkâr edenler de
telef olup gittiler. Fakat yahudi öyle değil. İman ettiğini gösteriyor
camiye geliyor, bununla beraber münafıklık yapıyor.) Umurunu Âlm
lâh'a bırak, Âllâh'ı vekil yap, emrini Âllâh'a bırak.
Bizlere işarettir. Zor durumda kalındığında, Âllâh'a o işinizi ha
vale edin, tevekkül edin buyruluyor.
49- j l J l_İ3 j-0

|*_J oLlaj-sJl

lî| lj_la| j_d U l L g l

lT
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•*> m o y”\ j
l—gjj J^*j oJ_p j —» J- (j^ı^'1('—^■^

j—uj J —a

a

x ^^

J A ‘“ 4İ

lj_ı»l J —ıiJl
i ! Ey Âllâh-û Rasûlûllah'a imân edenler. b[
0
o L ı» j-ü l i_i:^SO Bir Mü'mine hanımı nikâh ettiğiniz zaman, 1_J
^

s'

f

»

j!

^ ^

x

^

J1

nikâhladıktan sonra kendilerine henüz dokunmadan
j

^

j

s'

o s'

^

onları boşarsanız, J.aj_“

J j l J l-IS J_* hiç temas etmeden bıraktı
- ■- ^ i--,'- £
e i ,'s
*,'
'
nızsa acaba hanımın hakkı nedir? L$jjJi*j öJl*
j-g llp l_So LX i

Onları iddet müddetince bekletmeniz gerekmez. (İddet ne içindir?
Nesebin zâhir olması içindir. O hanım da evlad varsa babasının
belli olması içindir. Kim, kimin evladıdır bilinsin. Burada bir te
mas olmadığından, Cenâb-ı Âllâh iddete lüzum görmemiştir. Öyle
ise jj-A y c u s metalandırınız onu. Eğer talak, mehir tayin edilmişse
mehrin nısfını (yarısını) verecek. Mehir yoksa emsallerine göre,
böyle bir hanım ne alırsa o miktarı veriniz.

^-lj-U

Ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın, (kavga, gürültü, şiddet
le, hiddetle değildir.)
(Dokunulmadan boşanan kadına, önceden tayin edilmiş bir
mehir varsa onun yarısını, yoksa sünnet olarak bağış yapılır. Bu
bağışın belli bir miktarı yoktur. Bu şekilde boşanmış kadın hiç bek
lemeden evlenebilir.)
50- c J f c U j j - % ^ c J İ Jüİ l ^ l j j l l
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|+_gjLa.j| c-S jla İ-«j ^ g~>-ljjl ^_®

gi-f-

\—«L—»Jlp J_i

Ijj ğp i l j \ ij

d LJip j j —^

^ _jl \_gl L_f Ey Habibim Muhammed SaNâNâhû Aleyhivesel.0
lem. d L J U J Ü L İ Biz Azimüşşân, sana şeraitimde helâl ettim
^

s

>

/

)

&

s

s\

““

o- -

s

j - ^ l ^ - S J - J l d U © seninle beraber olan zevcelerin ki on
-i
lara mehir tayin etmişsin. Ücretle yani mehir, nikâh ile aldıklarını
sana helâl ettim. d L L i JL_SjV L V j Elin, kuvvetin, sana mülk et
tiğimiz emvâl-i ganimetten; Safiyye ve Cüveyriyye gibi onlar da
cariyelerdir. Onlar da sana helâldir. dJLllp i l £\_i( L d Sana ihsan
eden Âllâh'tır. d L jU p
halanın kızları, dLJU ze kızları, d

“‘ i l i '

°' c

^ t l j \g dğ; c

o
o

U jJ d L İ p

o

U jJ Senin amcanın kızları ve

U jJ dayının kızları, d L —iVU-

U jJ tey

o

jj_;>-U j ü l seninle beraber hicret edenler.

'

S

° * ~'• >

.a,j j â'

Mü'mine bir hanım, Rasûl-û Ekrem'e
^

O

gelip nefsini hibe etmek isterse (yani evlenmek isterse,) iljl jl,
j l ^ J jl Rasûl-û Ekrem de irâde etmişse o da nikâha
girer. j\_^ jjJl jj:> j - v d L J â_iJU - Böyle hibe lafzı ile mehri tayin
etmeden, sana ait mahsustur (helâl kıldık.) Mü'minlere mahsus,
ait değildir. Mü'minler nikâhlarında mecburdurlar; hem veli ister,
0/

şahit ister, mehir ister. ^_grljjl

'

»-•' ^

^-gllp

y

t>

X

y

O

^

LJ ^Üli> J -i (On

ların bu hususta ne yapması lâzım geldiğini açıkladık) ki sana bir
zorluk olmasın. jL-gjUJl C -S L J L J j Bir de yemin-i mülk, bir cariye
gelirse Mecûsi olmamak şartıyla. Kitâbi olursa o da câizdir. ^_1£J
Ltj> -j ljj-ÂP i l j \ ij j^5__^ d _ lip jj-£> Âllâh-û Teâlâ, bunları helâl
etmiş. Mü'minlere harac zorluk olmasın. Âllâh CelleCelâlûhû mağt
firet edici, (sana güçlük olan şeyde) rahmet edicidir.
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51- ı£ JjP
1>
h j

'
<jp~

j^ j «-ü! jy> ilil)}

'

<>£-? «-Üİ ^ ^ f r j

_ '

( i

’

(j-^-î^l j-^ ol ^jj^l l l i l i l i p ?-Lo>-

^ ı t l A l o ilj

ı; f U : A

ij

j j ls ' j g i

Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem'in zaman-ı saadetin
de dokuz zevcesi vardı. Bu dokuzun içinde dördü Kureyşi, diğerle
ri her birisi kabile reislerinin kızlarıdır. Bilahare âyet-i kerime nâzil
olunca, nikâhındaki hanımlar dörde hasroldu. (Hanımlar itaat
ederse hepsi de yardımcıdır. İtaat etmedikten sonra bir hanım
da çoktur.) Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, beş hanımı

2?>

J*

bu âyet-i kerime nâzil olduktan sonra, £ L İ j _ ;

hıru geri bırakırsın i L İ j , l i l _I]!

yani

tüeh-

j_ g i; âyet-i kerime ile
i

hanımlar dörde hasroldukan sonra, ümmette imân edenler hep
si hanımlarının dördünü intihab ettiler, üst tarafını tatlik ettiler.
Onlar da kendilerine erkek arayıp buldular fakat Rasûl-û Ekrem
Sallâllâhû Aleyhivesellem'in hanımları kimseye lâyık değil. Çün
kü onların vücutları, o vücuda temas etmişler ve başkasına da
haramdır. Fakat nasıl oldu? Odalarında otururlar nafakasını verir,
onlarla alâkası kesilmiştir. Nikâhında kalan dört Kureyşi hanım;
Aişe, Hafsa, Zeyneb ve Ümmü Seleme'dir. Diğerleri; Süde, Cüs
■■

veyriye, Safiye, Meymüne, Ümmü Habibe.

’Z)

$• ®

's''

^

£L_iJ j l

y S

^J

İstediğini tehir edersin, isimleri geçen hanımlardır. j , J iH_J}

1
i L l İstediğini de yanına alırsın ki yine isimleri geçen Kureyşi

-i»

's /

O

y

-

dört hanım olduğu gibi, ı l l i û l jrİ J kimi talep edersen c J J p j H
bıraktıklarından. (Meselâ bu dört hanımdan birisi vefat ederse, o
bıraktıklarından birisi alınabilir. Rasûl-û Ekrem'e de diğer ümmete
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de aynen emir ruhsattır.) d C İP

Senin üzerine bir günah

yoktur. j_$ijpl J-i; j l ^J:>l d U i Bu şekil tarif daha yakındır, onların

5^

ss

gözlerinin aydın olmasına.
■*'

**

V j Üzülmesinler, Emr-i İlâhi bu
4
"^

-W
X

,

)

^ d

S

^

olur. Onlar da Emr-i İlâhiye razı oldular.j - ç l S <
*>
J—^^Ij I l—d> d i-^ jd j
Ve kendilerine verdiğinle, yaptığın muamele ve ihsanla hepsinin

^ J J*

/

hoşnut olmalarına daha uygundur. ^_£>jAs

LJ

ı

A

İ t & lj Allah

CelleCelâlûhû kâlplerinizde olanı bilir ve onların kâlplerine geleni
hepsini bilir. &l jlS j Allah CelleCelâlûhû L l J p âlimdir, bilir halkın
ahvalini. Kâlbe geleni gizli ve aşikâr olanı bilir.

L t J l t Halim'dir,

birdenbire gazap etmez, tehir eder belki tevbe eder diye.
52- d t^ tp l j _!j r ljjl j a (j_gj Jj_d j l sü/j J _ t j a iLdjJl lİJlJ
I tâ j i^ -J j d ^_p

aüI jlS j

'if

d L ja o d _ S la La

ilt İ J l d U j - d V Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesellem bundan
sonra, bu dört hanımdan vefat eden olursa yine sana bir diğeriJl

ni nikâh etmen câiz değildir.

jl J u

X

^

Jl

S

S

j - a iL d iJ l d L J j^_d V Bundan

sonra sana kadın helâl değildir. d Jd tp l j J j ^-Ijil j_a

jJ d ; j l V j

Bunları başka hanımlarla değiştirmen, güzellikleri ho
şuna gitse bile sana helâl değildir. (Hususat-i peygamberiye var.
Gece kalkmak bizim için sünnettir lâkin Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû
0
5^
Aleyhivesellem'e farzdır.) d J L L t c _ S ia La Vl Meğerki emvâl-i ga/

j!

»*■' »•''

naimden gelirse o zaman câizdir. L l i j i^^-J J S ’ J - p ^ jl^ j Allah
CelleCelâlûhû murakebe ediyor kulunu. Hafızdır, her şey İlm-i İlahi'de mevcuttur. Nâzır ve murakıptır.
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53-

joj_> j l VI

Ij-J-^'Â-’ V Ij-iol j-jjJl l_gj| l_>

ljJ_*Lı5li L i* * ! loLi lj_J;>oli
V > k j ı i ; L ^ y ^ L ıi ^
ı _l—>t:>- frljj jj_o j-ftjJ

*s 7 \ s

Ayet-i

\

S

Jül

Q

.r. >

Lplla j.Aj_ç.lJl_^t) l^lj ^j-^^-!l j - o

i ° f °' f ' ' '
S

lol^j-SsJj 4_j |j_jjJâlj ^-^

^oj4 jl* ı_ iü i Sı tı^ j^ J

j l V j Atıl uj—^5 Ij0jj> j l
l

l j>
o

£

■
’ -’

<-)l^l_o_j
S

S

}

^

jlS" pJÜo

kerime edebe dairdir.

> >> s 0V-

J!

1

J-î^j l ~J-^^ j —&!l
^

^

S

ü | IJ—îJ oJ^*j

J,

Os'

j - o 4^^lj)jl

Gerek Ashâb-ı

Kiram gerek

Müminlerin, Âllâh'a karşı, Rasûlûllah'a, Kitabullah'a karşı edep
sahibi olmayı emrediyor. Şârihin buyurduğuna göre; Dikkat edi
lirse bütün âyetlerin mânâsı edeptir, terbiyeyi gösteriyor. Eğer
şeytanın başına ayağını koymak istiyorsan, edebi elden bırakma.
Şeytanın kâtili, edeptir.
Mevlâna Celaleddin-i Rûmi Kaddesâllâhû Sirrahül Aziz bu
hususta buyuruyor ki; Âllâh'a, Rasûlûllah'a, Kur'ân'a karşı, dine
karşı bize edebi ihsan edip de o yola bizi sevketmesini Âllâh'tan
istiyoruz. Âllâh'a, Rasûlûllah'a ve Kur'an'a karşı edepsizlik yaş
pan, Âllâh'ın lütfundan mahrum olur. Bu kaide, Cenâb-ı Hak'kın
Âdet-i İlâhiye'sidir. Edepsiz olan kimseler yalnız kendisine fenalık
yapmadı, civarında etrafında olanların hepsini ateşe vermiş olur.
Mûsâ Aleyhisselam'ın zamanında, Hâlik-i Kâinat'ın lütf-u keremi
ile göklerden yemekler gelirdi. Fakat içlerinde bir kaç kişi Mûsâ
Aleyhisselam'a, âdem-i rıza göstererek, "biz sarımsak, mercimek
de istiyoruz" dediler. Âllâh-û Teâlâ'nın bu lütfuna karşı nankör
lük yaptılar. O zaman göklerden gelen o sofralar ref oldu. Onlara
ekin, tarla zahmetleri kaldı. Mevzu budur ki; Âllâh'a Rasûlûllah'a,
Kur'ân'a karşı edebi muhafaza etmek lâzım gelir. Edebi muhafaza
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etmeyenin elinden nimet gider. Onların fenalığı, başkalarına da
sirayet eder. Kur'an-ı Azimüşşân baştanbaşa edebi talim ediyor.
Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem Ashâb-ı Kiramın bam
bası, Ezvâc-ı Tahirat da Ümmühâtûl Mü'minindir. Orada, Devlet
Haneyi Peygamberi'de yemek yimek için yer vardı. Yemekler ha
zır olurdu, muhtaç olanlar gider yerlerdi. Emrediyor evvelâ, "eve
giderken istizansız girmeyiniz." Çünkü setir âyet-i kerimesi geldi.
İstizan nedir? Kapıyı çalmak, bugünkü usûlümüzde kapının ziline
basılıyor. İzin verilince girilir, verilmezse girilmez dönülür. l_gj| l_j
^ j J l Ey Âllâh-û Rasûlûllah'a Kur'ân'a iman eden Mü'minler,
ü ijJ ül Sfj, [^lil

Ij -U-A j V Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aley-

hivesellem'in devlet hanesine velevki kapı açık da olsa bile izin
siz girmeyiniz, meğerki size izin vermiş olsun. İzin de istizandan
sonra olur. Yemek için, daha yemek hazır olmadan giderler orada
otururlardı, yemeğe intizar ederlerdi. Cenâb-ı Hak, onu da men

^)

y

/

S \

ediyor. Buyuruluyor ki;

j j Yemeğin yetişmek

zamanını beklemeden giderlerdi yani yemek yetişmeden gitmeyi
niz. Davet edildiğiniz vakit girin.

l^j

Sizi davet ettik-

^J! X
O

leri, izin verdikleri zaman lj_L>oli eve giriniz, yemeğinizi yiyiniz.

s

x

y ' '

/O'"

tali Yemeği yediğinizden sonra da Ijj-i^ li hemen dağılınız.

1

1fi '

Y j (Yemekten sonra) sohbete dalmayın orada

kalmayın. jU-£Ji üj Bu emirler yâni izin alarak içeri girmek, vakit
gelince girmek, yemeği yedikten sonra dışarı çıkmak.

üli"

^_İJl Eğer böyle yapmazsanız, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû AleyhiE
**>
j fi^
ax
s
vesellem üzülür.
L5^ ; - lli Size (gidin demekte) utanıyor. Size
artık çıkınız da başkası' gelecek diyemiyor kâlbiniz kırılır diye. ü)jj
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jj^JI

V Ama Âllâh CelleCelâlûhû ise hakkı söylemekten
,

#

çekinmez. IoIj Ne zamanki L
As

^

istediniz. i_ jL ;

^

S

}

s

s

* V

}

p İlOjA j.u J l_ j
^

y

tuz veya su lüzum etti

''

«.Ij^ J_o j A j l_ L lj Perdeyi kaldırmadan, perdenin

£

»'

arkasından isteyiniz.

Bu haller; izin ile içeri girmek, zamanı

gelince girmek, içeriden de vaktinde dışarıya çıkmak, ondan sonra
da bir ş^y lâzım olduğunda perdeyi kaldırmadan istemek. Bütün
0
bunlar, J _ g jjl!j ^_£>jlâJ j_4l»I
böyle hareket etmeniz hem
X

Jî J*

J Î J Î J !

X

J>

'

sizin kâlpleriniz, hem de onların kâlpleri için daha temiz bir dava
ranıştır. *İ)I

Ijij-A jI

jlS" LO j Rasûl-û Ekrem'in üzüldüğü

şeyleri yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Mademki Rasûl-û Ekrem
Sallâllâhû Aleyhivesellem, bu yanlış hareketlerden üzülüyor. Öyle
ise bu yanlış hareketleri yapmayınız. oJlJ u j_o L ^ ljjl Ij -^SoJ jl
IJl_AI Ezvâc-ı tahirât, Ümmühâtûl Mü'minin olduğundan, Rasûl-û
Ekrem'den sonra kimseye nikâhları câiz değildir. I

j

Nikâh etmeyiniz, ^-^Ijji Rasûl-û Ekrem'in hanımlarını
O'nun vefatından sonra. Ijl JI Asla câiz olmaz
L lJ â P dİ)I U

I

Yj

oJl J u

ji, çünkü bu,

jlS" Âllâh'ın katında büyük bir günahtır.

p

54- lo .jp

jl^ <ÎDI j l î ej-Âs^jI l_»-Jû Ij J-o j}
Ij JlIS j [ Eğer Âllâh CelleCelâlûhû, kâlbinizde giz

li olanı da aşikâr olanı da bilir. Açığa vursanız da gizleseniz de
\

s

A

^

*

her şeyi bilir, j)I j L i her şeye muktedir olan Âllâh.

s

/

jlS"

L İ J P Âllâh-û Azimüşşân her şeye âlimdir, iyi bilmektedir.
Ezvâc-ı Tâhirat için perde arkasından konuşmayı emreden
âyet inince, yakın akrabâ ile mahrem olan babalar, oğullar ve din
ğer akrabalar "Biz de mi perde arkasından konuşacağız?" diye
sordular. Onun üzerine bu âyet nâzil oldu.
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s U lV j j ^
j l iwl

l Vj j ^

l /

jj—$jL*jl c —SsJı* l_a /

j^ M ^
/

j^ lİ P ç U - '
(j-^l^^l sl

İJL^ i s ^ -i ^S"
j-kJLP ^l_£4- '

'j

jl5 dili

(Cünah kelimesi, biz günah diyoruz. Günah,

Fârisidir. Türkçeye Fârisiden gelmiştir. Fârisi de Arapçayı tağyir
ederek almıştır.) Günah yok bir hanıma, j__glJp

' hanımla

ra mestur olmadan çıkmakta günah yoktur. Nerede? j_gjlj|
Babalara karşı (babası, dedesi yukarıya doğru) setir ile görünmek
lâzım gelmez. j_gjüj| ' j

Evlâtlara karşı (aşağıya doğru evlâdın

evlâdına,) torunun torunu ne kadar olursa evlattır. Onlara karşı
da setirsiz oturur konuşur.

Kardeşlerine karşı, anne ve

babadan olsun, yalnız anadan veya yalnız babadan olsun. Kardeş
olduktan sonra, kardeşe karşı da setirsiz çıkabilir. j_gjfp-l *Uj I Ü j
Kardeşinin oğullarına karşı da bir hanım çıkabilir. j,_$jtp-l *U j I ' j
Kız kardeşinin oğullarına karşı da çıkabilir. j^ L J L j

Ümmetin

hanımları da birbirleri arasında toplanırlarsa beraber görüşebilir
konuşabilirler. j^ U ^ l c c x ia l_a ' j Cariyelere karşı da setirsiz ola
bilirsiniz. i l ^Jplj Ey hanımlar Allah'tan korkunuz, Âllâhın emretÂ
tiğini yapınız. i l j| Muhakkak Allah CelleCelâlûhû s^_i

JP

iJu^ -i her şeye şahiddir.
i

(Âyette sayılan kişilerin yakınlıklarından dolayı, Peygamber
efendimiz Sallâllâhû Aleyhivesellemin hanımlarını perdesiz gör
melerinde sakınca yoktur.)
Hâlik-i Kâinat, Habibine iltifat ediyor. Öyle ki bu iltifat hiçbir
peygambere yapılmamıştır. Emrediyor;
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56- ^

ijJ U , ij ^ ı ' r j j l

l

^ i L f ^ ı j_ A ö j l z i L& JLS j i l Sl

Salât Allah'tan olursa, rahmet mânâsınadır. Eğer meleklerden
ise istiğfardır. İnsanlardan ise duâdır. Namâza, salât diyoruz. Çün
kü duâyı müştemildir.) Cenâb-ı Hak emrediyor, diyor ki Habibine
hitaben. ^ü)i j l Muhakkak Âllâh CelleCelâlûhû,

Allah'ın me-

's *

lekleri ^_ül J_p jjJUk> salâvat verirler Nebiyye. (Elif-lam ile oldu
ğundan muayyen olan Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem'dir.
Elif-lam olmazsa her peygamber olabilir.) Muhakkak Âllâh-û Teâlâ

f t

^

s*,'

ve melekleri, Nebiyyullâh'a salât ederler. lj_ı^l '_>jJl L-gfl L f Ey
Âllâh'a Rasûlûllah'a imân edenler, 4_11p lj_L^ siz de salâvât veriniz
Rasûl-û Ekrem'e Sallâllâhû Aleyhivesellem.

Selâm veri

niz LİJ-İJ tam bir teslimiyetle. Mademki Âllâh ve melekler salavat
verirler, siz de ey Müslümanlar dâima Rasûl-û Ekrem'e Sallâllâhû
Aleyhivesellem'e salâvat getiriniz. Emr-i İlâhi olunca farz olur. Bu
âyet nâzil olduğu vakit, Abdullah bin Abbas diyor. Rasûl-û Ek
rem'den sorduk Sallâllâhû Aleyhivesellem, nasıl salâvat getirelim
sana? Buyurdular ki; (Âllâhümme Salli alâ Muhammedin ve âlâ eli
Muhammed) diyerek cevaplamışlardır.
Bu âyeti celile ile Rasûlûllah'a salâvat getirmek farzdır. Ancak
zaman ve mekânla tahdid edilmemiştir. Maamâfih, her ismi zikrolunduğunda getirmelidir.
Bu hususta birçok hâdis-i şerifler rivâyet edilmiştir.
"Bana salâtınız sizin için zekâttır."
"Yanında ben zikrolunduğum zaman, üzerime salât etmeyen
kişinin burnu yere sürtülsün."
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"Kim bana bir kere salât ederse, Âllâh-û Teâlâ ona on salât
eder. On günahını siler, on kat derecesini arttırır."
"İnsanların bana en yakını, bana en çok salâvat getirenlerdir."
"Âllâh-û Teâlâ'nın yeryüzünde seyahat eden melekleri vardır
ki ümmetimden bana selâm getirirler."
"Yanında ben zikrolunduğum zaman bana salât etmiyen ateşe
girer" buyurulmuştur.
Zikrin en kıymetlilerindendir Salâvat-ı Şerife.
Zikirden murad, Âllâh'ı hatırlamaktır. Salâvat-ı Şerife'de de
aynen bu var, fazlası ile de Rasûl-û Ekrem'e hürmet var. Demek ki
salâvat en efdal ibadettir.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor; Kıyamet
gününde bana en ziyade yakın olanlar, " Ekseriye

aleyye salâten "

daha çok bana salâvat-ı şerife getirenlerdir.
"Bana salâvat getiriniz. Bana getirmiş olduğunuz salâvat, sizi
hata ve günahlardan temizletir."
"Bana salâvat getirene, melekler de ona salâvat getiriyorlar.
Salâvat ile ne kadar çok meşgul ise melekler de o sıralarda ona
istiğfar ederler."
"Bir kimse, Âllâh'ın rızası olduğu halde bana mülâki olmak
isterse bana salâvat getirsin."
"Bana salâvat getirmeye devam edenler, nurlarla sırat köprü
sünü geçiyorlar. Nur içinde olan, ehl-i nar; cehennem ehli olmaz."
"Bir kimsenin bir sıkıntılı işi olursa salâvata devam etsin. Bana
salâvat getirenlerin gam ve elemlerini izâle eder. Hacetlerin ifâsı
na sebep olur. Rızkının artmasına vesile olur."

"Kara'ne fidduhâ vele sevfe yu'tî
Feserra kulübene zekel atâû.
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Ve haşa Yâ RasûleMâhi terdâ,
Ve fine men yüazzebü ev yûsâ-û"
jl

S ^
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ji

^
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ga l—îJrAp

S' Sî

4jj_J-jj ÜÜI jj:>j_J

j

_JJI öl. Onlar ki Âllâh-û Rasûlûllah'm istea

mediğini yaparlar. Eziyet verirler, "şairdir, sahirdir" demek surey
tiyle. öj-^-Vlj l —öJJl LS-â ÜJİ ^ ğl*J Onlar dünya ve ahirette, Allah'ın
rahmetinden uzaktırlar. l_Lgj> U j IIp ^ gİ Ju p İj Allah CelleCelâlûhû,
onlar için rüsvay edici bir azap hazırlamıştır.
Ibni Abbas Radıyâllâhû Anh'dan rivâyet edildiğine göre; Bunlar,
"Üzeyr Âllâh'ın oğludur, Allah'ın eli bağlıdır, Allah fakir biz zenginiz
diyen" yahûdiler. "Mesih, Allah'ın oğludur. O, üçün üçüncüsüdür"
diyen nasraniler. Ve "Melekler, Allah'ın kızlarıdır. Putlar, O'nun orÂ
taklarıdır" diyen müşriklerdir.
58- lj_JLa.l:>-l J_JLî lj^ _l£l l—aj ^_*j O l—Laj_çJlj (j-L—
Laj-^Jl (jjOj—) j__>jJlj

'

'

'' t #

*'

l_L..a l—^jlj l-jl^-ğj
o

o

x

J

<
i>

o L ia j^ Jlj ^-Laj-ÖJl jj^ j—d J - J J lj Onlar ki Mü'min erkeklere ve
Mü'min hanımlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet eden^ o

^

ler. l^ L lS l l—ajLi_> Hiçbir cürüm kesbetmediği halde iftira ederler.

^

j;

O ^>-**

J*

l_ L .i l_^'lj l_jlığj Ij —
^

^

I

*LÜ Böyle kimseler tahammül etmişler,

apaçık olan büyük günahları yüklenmişlerdir.
Bir hanım, setir âyetini lehinde görür. Çünkü evinde hanı
mefendi olur. Efendisine muhabbeti dâimi olur. Böyle olmayınca
o muhabbet zâil olur. Onun için âyet-i kerime nâzil oldu. Hitab
Rasûl-û Ekrem'edir, evvelâ aile efradına sonra da ümmetedir.
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59- j_glİP jr—SJj jr—Uijt.Jl

dJUL>j dl_jş-ljjj[ J l-S ^^jJl L-gi L-i

l_t~^j ljj—ip A l jlS j jj—O^j *!^_î ij -S^*j j l ^_iil dJ_Jî j

j_«

^j_ıJl l_Ii( l_J Ey Habibim Muhammed SaNâNâhû Aleyhivesel-

1'

" >

lem. t -j^ljjV J i

Şefkat, nasihat suretiyle evvelâ ailelerinden,

sonra evlatlarından, sonra aşiretinden, sonra da diğerlerine gider.
o

dJiJlı>J Kızlarına söyle, , _L«jtJl frl » jj ondan sonra Mü'minlerin
hanımlarına söyle. Emr-i İlâhi budur. , j J Setretsinler, J-gIİp (bir
ihtiyaç için dışarı çıktıkları zam^n) örtülerini üstlerine almalarını,
(vücudlarını örtmelerini) söyle.

j_« Eteklerini örtsünler.

Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur.
(Cilbâb-celâbîb; Cilbâbın cem'idir. Vücûdu tamamı ile setreder.
Yüzünden yalnız gözleri açılacak, ellerini ve ayaklarını setreder. Bu
setir, hanımların lehindedir. Hanımlar çıplak olursa, edepsizlerin
0
takibine uğrarlar ve fenalık meydana gelir, iftira edilir.) j l ^ i l dJÜî
O ^

\

^

^

'

o

Böyle örtünmek, onların tanınmamalarına daha yakındır.
j —o ji

Böyle bildikten sonra edepsizler de yanaşmazlar. j li'j

ljj—âp& l Âllâh CelleCelâlûhû mübâlağa ile merhametlidir, bundan
önce yapılanları affeder. Emirden sonra, Emr-i İlâhiye itâat lâzım
gelir. L t-^ j Rahimdir, setrederse affeder.
60-

jj_Â.?-jtJlj

^—g-Jj-İi ^-Ş j-jj-Jlj jj-Jju tJl 4-IIi ^-J j^_J
jjjjl^- V jji—
j ^

Vi, l_gj^
S

}

O

^

jj- â illt ll 4--^
takip

etmekten

X

jjjJ t J l

X

jL J Eğer münafıklar, böyle Mü'min hanımları
vazgeçmezlerse.

J ^ j-J

^ g jjli

j_>jJlj

Kalbinde küfür marazı hastalık, kalbinde imânı zayıf olanlar buno

.

J!

O

lardan vazgeçmezlerse. 4_i>JıtJl ^_i j j —Â ^ tJlj Mürcif yalanları,
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şehirde

kötü

asılsız

haberleri

yayanlar,

bu

fenalıklarından

vazgeçmezlerse. ^ g» d ü j j L J Seni, onlara musallat ederiz. (On
larla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emreder iz j y iS

L g J d JU jjjld y y

Sonra orada, senin yanında ancak

az bir zaman kalabilirler.
Şehirde kötü haber yayanlar bir tâife idiler. Peygamber Sallâllâhû
Aleyhivesellem

bir

yere

seriyye

gönderirse,

bunlar

yalanlar

uydurarak "onlar öldürüldü veya bozguna uğradılar" derler. En azın
dan, Mü'minler hakkında kötü haberler yayılmasını isterlerdi.

s? o/

\ * T*

^
*

xx

j2jIj i i j IjJj >-I I

61-

j Jlûj o
l y > ljj

TL
X

*

^

o

Ij_âij l__0 L__>\ j j y i O

A

Onlar mel'undurlar. (Allâh'ın rahmetinin

den tard olunmuşlardır.) '% _££> lj_ is j Ijd-dl Nerede ele geçirilir
se yakalanır ve öldürülürler.
Bu âyet-i kerime, setir âyetinden sonra geliyor. Her zaman da
bu münafıklar bulunuyor. Hanımlar için "serbest açık daha iyidir"
diyorlar. Hâlbuki Emr-i İlâhi, hanımların setredilmesi içindir. Setir
olduğunda nesep aile temiz olur, pislik ortadan kalkar.
62 ■y y
il

i

âL l j j J

y j y i y

i) U y y

y

i

l* *

Allâh'ın âdetidir. Mahzun olma Ey Habibim. Münâfıkla-

rın bulunmasından mahzun olma. O zaman Mü'min, kâfir, münâfık olduğu gibi bugün de var, bundan sonra da olacaktır. , i iliı* *
y i i y -o lj_i>-

Sizden önce geçen (millet)ler hakkındaki,

Allâh'ın kanunu budur.

i l d - İ İ J - J y 4 j (Peygamberlere

karşı iki yüzlülük edenler öldürülürler.) Allâh'ın kanununu değiş
tirmeye asla (imkân) bulamazsın.
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Tevkifat-ı İlâhiye olmadıktan sonra, ilim olsa bile ne faydası
olabilir. Tevkifat-ı İlâhiye olursa ilim fayda verir.
63- J A J d L jJ u U j ^ l JLİP Ig L ip L L l JJ^ P L İJl j_P J-lİJl i l i l l
L L ji

5^-i

JlJl j_ p J j J j l Ü

l

İp L J I

Hâlîk-i Kâinat, Habibine beyan buy

yuruyor. Müşrik veya münafıklar aralarında görüşmüşler. Sana
gelirler de kıyametin ahvalinden sana sual edecekler. Kıyametin
mevcudiyetini müşrikler inkâr ediyorlardı. Onlar istihzâ tarikiyle
soruyorlar. İnanmadığı halde eğlence olsun diye soruyorlar. i i l
^

x

x

x

j?

İ p L lJ l j_ p J J _ ü l Kıyamet gününün ne zaman olduğunu senden
0
soracaklar. J i Ey Habibim, onlara cevap ver. ^ l Jl_ip L-gLip L L |
■'

*

\

s

o

Kıyametin ilmi, Âllâh'ın nezdindedir. Kimseye bildirmiyor, bildire
meyi irâde etmiyor. Cenâb-ı Hak, Habibine kıyamete kadar her
şeyi bildirmiştir. Bir kısmını bildirmeye memurdur, diğer bir kısy
mını bildirmeye memur değildir. Bildiği halde kıyameti bildirmeye
memur değildir. l l i j j - İ İ L İ J l J U

iljJ u U

Onun ilmi, Âln

lâh-û Teâlâ'nın nezdindedir. Ne bilirsin? Belki o saat pek yakındır.
64-

J p lj

j-*J «üül j l

ü l j| Muhakkak Âllâh CelleCelâlûhû müntekimdir. j ^ iliü l j_AJ
Rahmetinden uzaklaşan kâfirleri,*1;^-*_^ A gi _p l o n l a r için çıl
gın yalınlanmış bir ateş hazırlamıştır.
65^

*

İ j l^Jj
s

~

İ İJ-»l

jjjJlP -

s

İJİl l_gJ j_>jJU- Orada ebedi olarak kalacaklar. l l j jjJ^-şr İ
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V j (Kendilerini koruyacak) ne bir dost ne de bir yardımcı
bulamıyacaklardır.
66 ■S f ^ I lıA M j &I

lS j i; Öj )j 4 j \ l i \

VİIİÎ p j

j

S'^
p .; Ey Habibim, kıyamet öyle bir gündür ki onlara bildir. d _ liJ
l_JI j i p_4A^>-j Yüzleri, vücûdları ateşin içinde bir taraftan bir
tarafa döndükçe alt üst olur. j j - J j i; O zaman derler, ehli cehen
nem olanlar. *İ)I LİA!?! l_SlJ L

j

"Keşke biz, Allah'a itâat etseydik.

JI LİAkIj Peygamber'e de itâat etseydik" derler.
67-

l i Ü

^

j

llo L - lı^ I li|lı>j1

I^Jlij Diyorlar, yalvarırlar fakat iş işten geçmiştir. uIiL^ lıA U U lıJj
"Ey Rabbimiz, biz büyüklerimize itâat ettik, l_J«Çij büyüklerimize
s

s

s

* S

S'

uyduk. ^ —.UI LijJL li Bizi yoldan saptırdılar." Öyle ise;
68- I^uS”li*J

^!*JIj

» jIJ A_ÎI

jÜ-aJI

p^JI l l

p-£>I l- S j "Ey Rabbimiz, onlara iki kat

azap ver f^_j£ l_ıAJ ^ giAHj ve onları büyük bir lânetle rahmetin
den uzaklaştır."
69-’IJ_Jli ı ? iİI

$

^

ajiS

I ^ i^ V I^iiI 5 _j j i
l ^

Ij ı^iI
edenler,

l

^ ilj

4İlI J_lp OlSj

L J Âllâh CelleCelâlûhû emrediyor. Ey imân
IjîI J —JJlS Ij_J^SJ V Mûsâ Aleyhisselam'a zahmet

veren yahûdiler gibi olmayın. IjJli l_j? ü)I of^Li Âllâh-û Teâlâ, Mûsâ
Aleyhisselam'ı onların dediklerinden pak ve beri kıldı. Jl_1p jlS j
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l_4~rj

Mûsâ Aleyhisselam, Allah'ın indinde makbuldü, gözde

(değerli, itibarlı) idi.
Mûsâ Aleyhisselam'ın kavmiyle birlikte soyunup yıkanmadığını
görenler, uzvi bir hastalığı olduğunu söyliyerek onu incittiler. Bir
gün Mûsâ Aleyhisselam, tek başına yıkanırken elbisesini bir taşın
üstüne koymuştu. Giyinmek için gelince; taş, elbise ile hareket
edip kavminin yanına geldi. Böylece onda bir hastalık olmadığını
gördüler. Bu iddiaları asılsız, kendi şehadetleri ile ortaya çıkarıldı.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem de bir ganimet taksi
mi esnasında münasebetsiz bir itirazla karşılaşmıştı. Âyet, bu tür
eziyetlere işaret ederek Mü'minleri uyarmaktadır.
70-

V j i I J jij «üüI Ij İ j I IjaI jjjJ I L^jI L

Ij laI j_ J J I L_gjI l_J Ey Âllâh-û Rasûlûllâh'a Kur'ân'a imân
A

)

eden Mü'minler, *İ)I Ia_SJI Allah'tan korkunuz. Emrettiğini yapınız,
nehyettiğinden vazgeçiniz. Rasûlûllâh'a zahmet vermeyiniz. I jJ jij
Söyleyiniz,
ğ

IJu J^_L Sfj_i sözün doğrusunu söyleyin.

jj ^

1

7i- j _j İ3

is

4i>I

j!

j! S

j_a?

ç

j! S

j —Lkjj

$ S

j! S

*_sLL.pI
I—Ç.J2P Ijj_î jL î

i_iLU .pI i_ iL îLJukJ Sizin amellerinizi ıslâh eder, kabul eder
0
demektir. *_S LjL *_iL j_.iA.Jj Ve günahlarınızı affeder.
j —i j
\

ÂJj

\?

Jl*

>—

^

S

2Ü)I Her kim ki Âllâh'a ve Rasûlûllâh'a itâat ederse, j L i Jl_âİ

LU-JiP \3J_i O'nun nezdinde bütün istekleri husul bulur, büyük
bir kurtuluşa ermiş olur.
72- L^ılu.^- jI ^£_tli cJl
^ ^

'

J!

'

'

oIj-a_JI ^_p İ_îLVI l_x.L:>jp >4

i

O

®

^

^ 0

O S ’

0 S

LajJjL jlS" 4_jJ jl_Lj*yI L^Jli^j L^La jj_2-â—jüI^?
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0
4_jLaVl L_Lms>^p l_J\ Biz Azimüşşân arz ettik, söyledik emâneti ki
/

/

'" 'o

^

x

W

cüz'i ihtiyardır. İyiliğe karşı iyilik, fenalığa karşı fenalık bu imkâ0
nı vermek. J L 1 Jlj
O İ jtı
s

teklif ettik.

^

s

j l i - J l i Onlar bunu yüklenmekten çekindiler,

\j Korktular,

(sorumluluğundan) korktular. j l—lj)[l

bu sorumluluğu almaktan endişeye düştüler. İnsan ise bunu yük
lendi. 4_j\ İnsan L J j lk j ls bu emaneti aldığı için nefsine zulmetti.

^ j —p r Cahil idi. Onu yüklenmesinde ne kadar zorluk olduğundan
habersizdi. İradeyi İlâhiye bu olduğundan olması kaçınılmazdı.
(İnsana yüklenen emanet; işlenmesinde sevap, terkinde ikab
olan ibadet ve davranışlarla akıl ve düşünce kabiliyetidir. Kulluk
ve akıl emanetine riâyet edilmezse, zulüm ve bilgisizliğe sapılmış
olur. Bu emaneti vermekle Âllâh, insanı teklifleriyle sorumlu tut
muş ve böylece onu imtihan etmiştir.
73- İMİ ı—j ö j olsj_JLçJlj 0

5

"

ol_JLîl.LaJlj O-asLl ^JI aüI

l tj5*-j İj İp d)l j ls j o l
_

x

o

0

ı

i j

—

<

_

ı

—

o La tJl
—

j _

•**

o l- ^ lu J lj i_ J iiliiJ l ^l

Âllâh bu emaneti vermek surek

tiyle erkek ve kadın münafıkları azaplandırsın. (Emir teklif ediyor,
yapmıyor azaba müstehak olur.) o l ^ —L tİ lj , S j-J u J lj Puta ta
pan erkeklere ve puta tapan kadınlara azap edecek. .L p İmI d j j ü j
o

O

o l- ^ jt J lj ı J^ jtJl İmân eden erkeklerin ve imân eden kadınların
da tevbesini kabul buyuracaktır.

ljj_ü> &I jl5 j Âllâh Celle-

Celâlûhû, Mü'min olanlara mübalağa ile merhamet eder, rahmet
eder tevbe edenlere.

