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BELED SÛRESİ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuş. 20 âyet, 82 kelime, 320
harften ibarettir. Adını ilk âyette geçen Mekke şehrini anlatan ve
"şehir" anlam ına gelen "Beled" kelimesinden almıştır.
Bu sûrede; insanın yaradılışından, onun bazı davranışlarından,
insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın
kötü akıbetinden, sağ ve sol görüşten, bunlardan birinin iyiyi, m e
leği ve cenneti diğerinin ise kötüyü şeytanı ve cehennem i temsil
ettiğinden söz edilir.

ı- J b ı ü-jjj j U i î
Ey Habibim! Ben, kasem ediyorum bu beled ki Mekke şeh 
ri ile. Mekke, ilk vahyin zuhur ettiği yerdir, nâzil olduğu yerdir.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem 'in doğduğu yerdir. Bütün
insanların Kâbe'sinin bulunduğu yerdir. Orada avlanm ak hürm e
ten haram edilmiştir. Beyt'ül Mamur'un tam karşısındadır. Kâbe'yi
ilk evvel bina eden meleklerdir. Bunun için Mekke'nin kıymeti
vardır. Bir de Ümm'ül Kura, Ümm'ül Bilâd; bütün dünyanın ana
m akam ındadır.
Bu beldeye, (Mekke'ye yem in ederim ki,
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Ey Habibim, sen bu beldede oturm aktasın. (Fetih zam anında
oraya taarruzun, gündüzün bir saatinde istediğin her şeyi yap 
m an, sana helâl kılınmıştır.)
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Velid; Âdem Aleyhisselâm'dır. Bütün insanların babası. U J \J»j
Bütün insanlar, onun evlâtlarıdır. Babaya ve ondan gelen çocuğa
yem in olsun.

4- j ck j» sL iiS h
Biz Azim üşşân, insanı birtakım zorluklar, zahm etler ve sıkın
tılar içinde yarattık. Dünyada rahat yok, mutlaka üzüntü içinde
olur. Rahat kimdir? Âllâh'a kâlbini bağlam ış insandır. Bir de çok
ahm ak olur da hiçbir şey bilmez, o da rahattır.

5 ■I âi aIİ â j j L : y Sı 4 ^ 1
(Âyetin sebeb-i nüzulü, Velid bin Mugire ve emsalleriydi. Bir
araya geldiklerinde; "Ben Rasûl-û Ekrem 'e karşı m uharebede bu
kadar para mal sarfettim." diyerek iftihar ederlerdi. Sen sarfettin
am a Âllâh'ın emri haricinde, Âllâh'ın Rasûlüne karşı sarfettin.) O
insan, acaba hiç kimsenin kendisine güç yetirem eyeceğini mi sa 
nıyor? Zanneder mi insan, Âllâh bunun cezâsını verem ez!

6-ı j î Sfu c ü Â ı
O (gösteriş ve övünm ek için yahut Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû
Aleyhivesellem 'e düşm anlık ve ezâ için) pek çok mal telef ettim
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diyor. Yâni bunu kıyâm et günü söyleyecektir. Çünkü o yaptığı har
camaların kendisine fayda verm ediğini, o gün cezâsını çekerken
anlayacaktır.
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Onu hiçbir gören olmadı mı zannediyor? Harcayıp yok ettiyse!
O tek olan, yüce Âllâh görmüştür.
Bazı kim seler kazanıp elde ettiği servetin, gerçekten kendi
sinin olduğunu zanneder. Oysa ki onu, kendine veren Âllâh'tır.
Dilediğinde, bir anda gelir alır.

Biz, ona iki göz verm edik mi? Baksın, göreceklerini görsün
diye. Bu iki gözden m aksat; görünen iki göz olabileceği gibi, bir
gördüğüm üz göz, biri de kâlp gözü olma ihtimâli vardır.

Biz, ona (insana) bir dil ve iki dudak verm edik mi? O hâlde on
ları hayırlı şeylere açm ak, zararlı şeylere yakışık olmayan sözlere
kapam ak gerekm ez mi?

10- j Jj>tjJl oujJ-Aj
Necid; Etraf ve civarından yüksek olan tepeye denilir. Yâni hi
dâyet ve dalâleti halkettik. İki yol (hayır ve şer, küfür ve imân)
yollarını gösterdik.
j
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Akabe; Engin bir vadiden, yüksek bir dağa doğru çıkan sarp
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yokuş demektir. Fakat o, sarp yokuşu geçip hedefe varam adı. Yüka
sek gâyeye erm ek için çıkılması gereken o sarp ve çetin yokuşa,
göğüs verip de onun zorluklarını yenm ek üzere, ona kendini ata
cak bir kahram anlık gösterem edi. Bundan anlaşılıyor ki iki yoldan
olum lu, asıl yükseklik, sarp yokuş birindedir ki; o hayır yoludur.
i»
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Ey Habibim, akabe nedir biliyor m usun? O göğüs gerilmesi
büyük bir kahram anlık olan, zor yüksek iş, o sarp yokuş nedir?
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Bir kul, köle azat etm ek veya pis bir kişinin eline düşm üş bir
borçluya sıkıntı veriyor, o borçluyu o kişinin elinden kurtarırsa,
ne kadar kıymetlidir. Borçluyu borcundan kurtarm ak, sadakadan
daha sevâptır.
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Veya salgın yâni genel bir açlık gününde yetimi doyurm ak,
yem ek yedirm ek.

15- 4jjJLo lî lo^j
Sıkıntılı bir günde akraba olan yetimi doyurm ak. Bundan an 
laşılan nesep yakınlığıdır.
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Yahut toprak üzerinde yatıp kalkan bir miskin, hiçbir şeyi ol
mayan yoksula bakmaktır. Uzak yakın böyle çaresize yem ek yed i
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rebilm ek, şüphesiz ki aşılması büyük kâlp kuvveti ile bir gayrete
bağlı olan, sarp bir yokuştur.
s
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Sonra da imân edip de birbirlerine sabır tavsiye eden, m erha
met tavsiye eyleyen, sabırlı merhametli Mü'minlerden olmalı.
Nasihatın dinim izde ne kadar büyük kıymeti var. Hatta Rasûl-û
Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "E dd în ü e n n â sih a "
diyerek, üç def'a tekrar ediyor.
Yâni akabe; güçlüğü çok olan yola derler. Dağlara çıkılan sarp
yola derler. Sonra nefsin arzu etmediği şeyler. Cennete girm ek
istiyor fakat yolunda akabe var.

işte bu sayılan sıfatlara hâiz, imân edenler, aralarında birbirine
sabır

tavsiye

edenler,

merhameti

tavsiye

edenler,

mutluluk

sahipleri, kitapları sağ taraflarından verilecek kişiler, kendilerine
ve başkalarına uğurlu kimselerdir.
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Bizim âyetlerim ize küfreden, inanm ayarak

nankörlük eden kâfirler ise ki o m ağrur kişi de bunlardandır.
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Onlar, uğursuz kişilerdir. Uğursuzluktan kurtula
m ayan, kitapları sol tarafından verilecek olan, kendilerine de baş
kalarına da uğursuz olan kimselerdir.
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Onların üzerine, depo edilmiş bir ateş bastırılıp kapanacaktır.
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"M ü 'sa d e h " "Kapıyı kapadım , sımsıkı kilitledim" mânâsına
üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanm ası, ateşin şid
detli olmasını gerektireceğinden, bu onların cehennem deki azap
larının şiddetli ve sonsuzluğundan kinayedir.

