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ÖN SÖZ 

Dinî değerlerimize göre insanlık tarihi Hz. Adem'le baĢlar. Hz. Adem, hem 

ilk insan hem de ilk peygamber olma özelliğini taĢımaktadır. Ġnsanları irĢat etmek 

ve onları tevhid inancı istikametinde tutmak maksadıyla tarih boyu nice 

peygamberler gönderilmiĢ ve semavî kitaplar indirilmiĢtir. Ġnsanlara rehber olmak 

üzere gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu Ģüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir.  

Hz. Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim, mü'minler için eĢsiz bir hidayet 

ve mutluluk kaynağı, iki cihan saadetinin temel dayanağı ve kurtuluĢ reçetesidir. 

Yüce Kur'an nazil olmaya baĢladığı andan itibaren insanlığın ilgi odağı olmuĢ, 

dün olduğu gibi günümüzde de dünyada en çok okunan, en çok satılan ve 

kendisinden en çok söz ettiren bir kitap olmuĢtur. 

Asr-ı saadetten beri Kur'an bir taraftan yazılmıĢ, bir taraftan okunmuĢ ve 

ezberlenmiĢ, diğer taraftan da tercüme ve tefsiri yapılmıĢtır. Yine Kur'an, hacim 

itibariyle tek ciltlik bir eser olmakla birlikte içeriği, derinliği ve keyfiyeti çok 

büyüktür. Tarih boyu anlaĢılması ve murad-ı Ġlahî‟nin ortaya çıkması için büyük 

çabalar gösterilmiĢ ve pek çok eser vücuda getirilmiĢtir. Ayetlerin tefsiri, 

dolayısıyla Allah Tealanın Kur'an'da ne dediğini ve ne demek istediğini ortaya 

koyma gayretleri, Müslümanlar var olduğu müddetçe devam edecek, bu amaçla 

belki yeni yöntemler ve metotlar geliĢtirilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'in tefsiri faaliyetleri onun nuzûlüne kadar dayanmaktadır. 

Zira Kur'an, Kur'an'ı tefsir etmekte ve en geçerli tefsirin de ayetlerin yine ayetlerle 

tefsiri olduğu kabul edilmektedir. Ardından Hz. Peygamber'in, "İnsanlara, 

kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana 

bu Kur'an'ı indirdik."
1
mesajına uyarak Kur'an'ı tefsir ettiği, ancak Kur'an'ın 

tamamına yönelik bir tefsiri olmadığı bilinmektedir. Sahabe-i kiram ve onların 

yetiĢtirmiĢ olduğu tabiîn ve sonraki neslin, Kur'an'ın anlaĢılması noktasında büyük 

gayretleri olmuĢ, bu meyanda metot ve usuller geliĢtirmiĢlerdir. Ġslâm âlimleri 

                                                 
1
 en-Nahl 16/44. 
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Tefsir usulü ve Kur'an ilimlerini ortaya koymuĢlar, geliĢtirmiĢler ve bu sahada 

bağımsız eserler vermiĢlerdir. Biz de alana katkı sağlamayı düĢünerek 

Muhammed suresini Kur'an ilimleri açısından irdelemeyi uygun gördük. 

ÇalıĢma bir giriĢ ve iki bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde 

araĢtırmanın konusu, önemi, kaynakları, kapsamı, sınırları ve metodu ele 

alınmıĢtır.  

Birinci bölümde, Muhammed suresinde yer alan ve izaha muhtaç görülen 

(garib) kelimelerin lügavî izahları yapılmıĢ, ayetlerin meâli ile birlikte kısaca 

açıklamalarına yer verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise asıl konumuz olan Kur'an ilimleri bağlamında 

Muhammed suresi üzerinde durulmuĢ, gerekli izahlar ve açıklamalar yapılmıĢ ve 

Kur'an ilimleri ve muhtelif tefsirler ıĢığında konu iĢlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu vesile ile öncelikle yüce Kur'an'la bizleri Ģereflendiren Cenab-ı Allah'a 

Ģükreder, Kur'an'ı bize tebliğ eden Hz. Peygamber'e, al ve ashabına salat ve 

selamdan sonra, çalıĢma süresi boyunca desteğini benden esirgemeyen tez 

danıĢmanım Prof. Dr. Süleyman MOLLAĠBRAHĠMOĞLU'na Ģükranlarımı 

sunarım. Ayrıca beni bu çalıĢmaya teĢvik eden, görüĢ ve önerilerinde 

yararlandığım ve katkılarını gördüğüm değerli hocalarıma ve dostlarıma da 

teĢekkürü bir borç bilirim. 

Gayret bizden, baĢarı Yüce Allah'tandır. 

Hasan KARAL 

RĠZE- 2015 
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GİRİŞ 

Kur'an genel tanımıyla, peygamberlerin sonuncusu Hz. Peygamber'e Cebrail 

vasıtasıyla indirilen, mushaflara yazılmıĢ olan, bize tevatürle nakledilen, okunarak 

ibadet edilen ve Fatiha ile baĢlayıp Nas suresi ile son bulan Allah Tealanın muciz 

kelâmıdır.
2
 Bu tanım, Kur'an'ın en yaygın ve en kapsamlı tanımıdır. Yüce Kur'an, 

nuzûlünden itibaren inanan insanların baĢ tacı olmuĢ, birçok insanın ve ilim 

adamının ilgi odağı haline gelmiĢtir. Kimi okuyuĢu ile ilgilenirken, kimi onu 

yazmakla meĢgul olmuĢ, kimisi de tefsiriyle uğraĢmıĢtır. Ayrıca Kur'an ilimleri 

kapsamına giren nasih-mensuh, muhkem-müteĢabih, nuzûl, Mekkî-Medenî, 

ayetler arasındaki münasebet, edebî sanatlar vb. konular üzerinde durup bağımsız 

eserler verenler de olmuĢtur.  

Kur'an, Allah kelâmı olunca ona yönelik yapılan çalıĢmalar da özenle 

yapılmaya çalıĢılmıĢ, ortaya konan eserlerin, en iyi anlamında hep enler Ģeklinde 

olmasına dikkat edilmiĢtir; en güzel yazılan ve en güzel okunan kitap, en iyi tefsir 

edilmeye çalıĢılan eser olmuĢtur. Kur'an üzerinde tarih boyu yapılan çalıĢmaların 

bir kısmı günümüze kadar ulaĢmıĢ, bunlardan bir bölümü zaman içinde 

neĢredilerek istifadeye sunulmuĢ olup bir bölümü ise yazma eserler halinde 

kütüphanelerin raflarında  okuyucu ve araĢtırmacı beklemektedir. Bir kısmı ise 

zamanımıza kadar ulaĢamadan zayı olup gitmiĢtir. Kaybolup giden eserlerin 

mahiyeti hakkında ancak biyografik ve bibliyografik eserlerden malumat sahibi 

olabilmekteyiz.  

Kur'an'a yönelik çalıĢmalar, ilk dönemler sınırlı iken daha sonra 

zenginleĢerek çeĢitlenmiĢ, yapılan çalıĢmalar ve telif edilen eserler, her ne kadar 

Kur'an odaklı olsa bile konuları itibariyle ve izlenen yöntem açısından farklılık arz 

eder olmuĢtur. Kur'an'a iliĢkin bu zenginlik gün geçtikçe artmakta, gerek 

ülkemizde gerekse diğer Ġslam ülkelerinde ve dünyanın çeĢitli yerlerinde yapılan 

akademik çalıĢmalar da söz konusu zenginliğe zenginlik katmaktadır. Özellikle 

ülkemizde Cumhuriyet‟ten itibaren akademik hayatın ve çalıĢmaların ivme 

                                                 
2
 Muhammed Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fî ulûmi'l-Kur'ân, Beyrut: 1401/1981, s. 6. 
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kazandığı 1982 yılına kadar Kur'an içerikli çalıĢmaları oldukça sınırlı olmuĢtur.
3
 

Daha sonra akademik çalıĢmalar hız kazanmıĢ, Kur'an'ın muhtevası çeĢitli 

açılardan ele alınarak değerlendirmeler yapılmıĢ, neticede günümüzde bu konuda 

kayda değer bir literatür ortaya çıkmıĢtır. Nitekim ĠSAM her yıl yapılan ve 

yapılmakta olan akademik çalıĢmaları tespit etmeye çalıĢmakta ve akademisyenler 

baĢta olmak üzere ilgi duyan herkesi bu çalıĢmalardan haberdar etmeye 

çalıĢmaktadır. Bu gayret ve hizmetin takdire Ģayan olduğunu burada belirtmekte 

yarar görmekteyim. 

Araştırmanın Konusu 

Yukarıda ifade edildiği gibi Kur'an-ı Kerim nicelik açısından tek ciltlik 

muhtasar bir eser görünümünde ve hacmindedir.
4
 Fakat nitelik ve içerik açısından 

çok büyük bir kitap olduğu tartıĢmasızdır. Nitekim rivayete göre Abbasi 

halifelerinden Harun ReĢid (ö. 194/809) Ġmam ġafiî'ye sormuĢ: 

- Allah'ın Kitabı hakkındaki bilgin nedir? Ġmam ġafiî: 

- Ey mü'minlerin emiri! Allah'ın hangi kitabından söz ediyorsun? Hiç 

Ģüphesiz Cenab-ı Allah birçok kitap göndermiĢtir. Harun ReĢid: 

- Güzel ifadede bulundun. Ben Hz. Muhammed (sav)'e indirilen Kitaptan 

söz ediyorum. Ġmam ġafiî: 

- Kur'an ilimleri çoktur; Kur'an'ın muhkemini-müteĢabihini mi, takdim-

tehirini mi, yoksa nasih-mensuhunu mu, ya da hangisini soruyorsun?
5
  

Görüldüğü gibi Ġmam ġafiî burada Kur'an'ın keyfiyetinin oldukça geniĢ 

olduğunu belirtmiĢ ve zaman içerisinde Kur'an ilimlerine iliĢkin bilginin gittikçe 

                                                 
3
 Bilgi için bk. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Kur'an İlimleri Sahasında Neşredilen Eserler ve 

Yapılan Tezler (1923-1992), Ġstanbul 1993. 

4
 Bu hacim ve büyüklük, bazı istisnalar dıĢında cep telefonu büyüklüğünde, küçük boy, orta 

boy, büyük boy ve rahle boyu Ģeklinde bilinir. Yani Kur'an rahatlıkla cepte taĢınabilir bir 

niteliğe ve büyüklüğe sahiptir. Matbaanın icadından ve kullanımından önce ve kısmen de 

sonra, özellikle Osmanlı döneminde nice yazma Kur'an'lar ortaya konmuĢ, paha biçilmez 

bu yazma Kur'an'lar, muhtelif yazma kütüphanelerde koruma altına alınmıĢtır. 

5
 Subhi's-Sâlih, Mebâhis fî ulûmi'l-Kur'ân; Beyrut: 1981, s. 123-124. 
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arttığına ve geniĢlediğine iĢaret etmiĢtir. ĠĢte biz de bu rivayetten hareketle Kur'an 

ilimleri bağlamında Muhammed suresini ele almayı bu sureyi ve değerlendirmeyi 

uygun gördük. Yapılan araĢtırma ve istiĢareler sonunda tez konusunun, Kur'an 

Ġlimleri Bağlamında Muhammed Suresi Ģeklinde belirlenmesine karar verdik. 

Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya baĢlamasıyle birlikte gerek ayetlerin bir 

birini tefsir etmesi, gerekse Hz. Peygamber'in çeĢitli vesilelerle muhtelif ayetleri 

açıklaması, bu arada sahabenin ayetlerin muhtevasına ve bazı ayetlerin ne dediği 

belli olmakla birlikte ne demek istediğine yönelik sorularına cevap teĢkil edecek 

açıklamaları,
6
 Kur'an tefsirine yönelik ilk faaliyetler olarak kabul edilebilir. Daha 

sonra sahabenin ve onların öğrencileri olan tabiîn neslinin Kur'an tefsirinde çok 

önemli katkıları olmuĢtur.  

Kur'an'ın Arapça olması ve ilk muhataplarının da Arap olması sebebiyle 

Kur'an'ın tümüne yönelik bir tefsir çalıĢmasına ilk dönemlerde fazla ihtiyaç 

duyulmamıĢ, daha sonra fetihlerin artması ve buna bağlı olarak Arap olmayan 

insanların Müslüman olması, ayrıca Yunan felsefesinin Arapçaya tercüme 

edilerek ilmî ve felsefî çalıĢmaların hız kazanması, tefsire büyük ölçüde ihtiyaç 

doğurmuĢtur. Bu alandaki ihtiyacı karĢılamak üzere her dönemde birçok müfessir 

yetiĢmiĢ ve pek çok tefsir ve Kur'an'ı çeĢitli açılardan ele alan, yukarıda iĢaret 

edildiği gibi nasih-mensuh, muhkem -müteĢabih, Mekkî-Medenî vb. Kurân 

ilimleri içerikli konulara geniĢ ölçüde yer verilmiĢ ve müstakil eserler ortaya 

konmuĢtur.  

Muhammed suresi Hz. Peygamber'in adını taĢıyan yagane bir suredir ve 

ileride de temas edileceği üzere, Medenî sureler arasında yer alır ve önemli 

hükümler ihtiva eder. Bahse konu olan surede mukayeseli bir anlatım hâkim olup, 

                                                 
6
 "Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, 

için." el-Bakara 2/187 ayetiyle "İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar 

var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır." (el-En'âm 

6/82) ayeti örnek gösterilebilir. Nitekim birinci ayette yer alan beyaz ipliğin siyah iplikten 

ayırt edilmesi mecazi anlamda olup, imsak vakti kastadilmiĢ, ikinci ayette de zulümden, 

Ģirkin kastedildiği ifade edilmiĢtir. Bk. Ġsmail Cerrahoğlu; Tefsir Tarihi, Ankara: 1988, DĠB 

Yayınları, I, 42, 58. 
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mü'minlerle inkârcılar arasındaki fark ve her iki grubun akıbeti mukayeseli bir 

Ģekilde anlatılır. Bu arada münafıkların durumuna da iĢaret edilir ve psikolojik 

halleri vurgulanır. Bu bakımdan böyle bir sureye yönelik bir çalıĢmanın 

yapılmasını önemsemiĢ bulunmaktayız. 

ÇalıĢmanın amacına gelince, Muhammed suresi çeĢitli tefsirlerin konusu 

olmuĢ, her tefsirin metoduna uygun Ģekilde ele alınmıĢtır. Kimi müfessir kelime 

izahlarına, kimi doğrudan tefsirine ağırlık vermiĢ, kimisi de surede Kur'an 

ilimlerine giren konuların bir kısmına temas etmiĢtir. Bu çalıĢmada amaçlanan ise, 

sureyi Kur'an ilimleri bağlamında ele almak, bu açıdan değerlendirmak, Kur'an 

ilimlerini sure üzerinde uygulayarak bir neticeye varmak ve söz konusu ilimlere 

iliĢkin konuların tanımı doğrultusunda örneklendirmek olacaktır. 

Araştırmanın Kaynakları 

Yapılan araĢtırmada Kur'an ilimleri bağlamında Muhammed suresi adını 

taĢıyan bağımsız bir çalıĢma tespit edilememiĢtir. Ancak hemen her tefsirde ve 

Kur'an ilimlerine iliĢkin birçok eserde, ayrıca Kur'an ilimleri alanındaki her hangi 

bir konuda ortaya konan nasih-mensuh, sebeb-i nüzul, Mekkî-Medenî vb. 

müstakil eserlerde konu hakkında, ama az ama çok bilgi bulmak mümkündür. 

Ġlgili kaynaklardaki dağınık bilgileri bir araya getirerek sentezlemek, 

çalıĢmamızın esasını teĢkil etmiĢtir. 

Ġstifade edilebilir söz konusu kaynakların tümünü burada sıralamak yerine 

çalıĢma esnasında yararlanılan kaynakları belirtmekle yetinmeyi uygun gördük.  

Lügat Kitapları 

- Ebû Nasr Ġsmail b. Hammâd el-Cevherî, Tâcu’l-luğa ve sıhâhu’l-arabiyye 

- er-Râgıb el-Ġsfahânî, Müfredâtu elfâzi’l-Kur’ân 

- Ġbn Manzûr, Cemâlüddîn Ebu‟l-Fazl, Lisânu’l-Arab 

-  Mecduddîn Muhammed b. Yakûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-muhît 

- Ġlyas Karslı, Arapça-Türkçe Yeni Sözlük 

Kur'an İlimleriyle İlgili Kaynaklar 
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- Bedruddin Muhammed b. Abdillâh ez-ZerkeĢî , el-Burhân fî ulûmi’l-

Kur’ân  

- Celâlüddîn es-Suyûtî, el-İtkan fî Ulûmi'l-Kur'ân; Lübâbu‟n-nukûl fî 

esbâbi‟n-nüzûl 

- Subhi‟s-Sâlih, Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân 

- M. Abdulazim ez-Zerkanî, Menâhilu'l-İrfân fî Ulûmi'l-Kur'ân 

- M. Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân 

- Halit Abdurrahmân el-Ak, Usûlü’t-tefsîr ve kava’iduh 

- Ġsmail Cerrahoğlu; Tefsir Usulü; Tefsir Tarihi  

- Suat Yıldırım, Anahatlarıyla Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş 

- Ali Turgut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları 

- A. Bulut, “Türkiye'de Tefsir Usulü/Ulümu'l-Kur'an Tartışmaları - Editör 

Bilal Gökkır vd., Tarihten Günümüze Kur'an ilimleri ve Tefsir 

Usulü 

- Hüseyn b. Ebi‟l-Ġzz el-Hemedânî, , el-Ferîd fî i’râbi’l-Kur’âni’l-mecîd 

- Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib el-Kaysî, Müşkilu i’râbi’l-Kur’ân 

- Ebu‟l-Abbâs Ca‟fer b. Muhammed el-Müstağfirî, Fezâilü’l-Kur’ân 

- Abdullah Aydemir, “Fezâilü‟l-Kur‟ân”, TDV Ġslam Ansiklopedisi 

- Ebû Amr Osman b. Sa‟îd ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-kırââti’s-seb’ 

- Ahmed b. Muhammed el-Bennâ ed-Dimyâtî, İthâu fuzelâi’l-beşerbi’l-

kirâati’l-erba’ate aşer  

- Celâlüddin Abdurrahmân es-Suyûtî, Merâsidu’l-metâli fî tenâsubi’l-mekatı 

ve’l-metâli 

- Abdulhamit BirıĢık, “Kur‟an Ġlimleri”, TDV Ġslam Ansiklopedisi 

- Abdurrahman Çetin, “Fevâtihu‟s-süver”, TDV Ġslam Ansiklopedisi 

- Yusuf ġevki Yavuz vd., “Ayet” TDV Ġslam Ansiklopedisi 
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- Fatma Asiye ġenat Kazancı, Sebeb-i Nüzûl Rivâyetlerinin Tasnifi 

- Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûlün Rolü 

- Abdullah Emin Çimen, "Kur'ân'da Ritmik Yapı: Fâsıla ve Üslup Açısından 

Bir Deneme", Dini AraĢtırmalar 

Tefsir Kaynakları 

- Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi’u’l-beyân an te’vîli âyi’l-

Kur’ân 

- Ebu‟l-Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidî, el-Vecîz fî tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz;  el-

Vasît fî tefsîri’l-Kur’âni’l-mecîd  

- Ebu‟l-Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdî, en-Nüketu ve’l-uyûn  

- Ebû Ġshâk Ahmed b. Muhammed b. Ġbrâhim es-Sa‟lebî , el-Keşf ve’l-beyân 

fî tefsîri’l-Kur’ân  

- Ebu‟l-Kasım Cârullâh Mahmûd b. Omer ez-ZemahĢerî, el-Keşşâf an 

hakaiki’t-tenzîl ve uyûni’l-ekavîl fî vucûhi’t-te’vîl   

- el-Fahru‟r-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr 

- Ebû Abdirrahmân Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî, el-Câmi li 

ahkâmi’l-Kur’ân 

- Ebû Hafs Ömer b. Ali Ġbn Âdil ed-DimaĢkî, el-Lübâb fî ulûmi’l-Kitâb  

 - Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Medârikü’t-tenzîl ve hakaiku’t-te’vîl  

- Ebû Bekr Ahmed b. Ali Râzî Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân 

- Ebu‟l-Fazl b. Hasan et-Tabersî, Mecme’u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân 

- Ebu‟l-Fidâ Ġsmâil b. Kesîr el-KureĢî, Tefsîru’l-Kurâni’l-azîm  

- Burhânuddîn Ebu‟l-Hasan Ġbrahim b. Ömer el-Bika‟î, Nazmu’d-dürer fî 

tenâsubi’l-âyât ve’s-süver  

- Ebu‟l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Ali b. Muhammed el-Cevzî, 

Zâdü’l-mesîr fî ilmi’t-tefsîr  
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- Ebu‟l-Fazl ġihâbuddîn Mahmûd el-Alûsî, Rûhu’me’ânî fî Tefsîri’l-

Kur’âni’l-Azîm 

- Ebüssuûd, İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm 

- Ġsmail Hakkı Bursevî, Tefsîru rûhi’l-beyân 

- Celâlüddîn Muhammed b. Ahmed el-Mahallî, Celâlüddîn Abdurrahmân. 

Ebî Bekr es-Suyûtî, Tefsîru’l-Celâleyn,  

-Hâzin Alâuddin Ali b. Muhammed el-Bağdâdî el-Hâzin, Lübâübu’t-te’vîl fî 

me’âni’t-tenzîl  

- Esîruddin Ebû Abdillah Muhammed b. Yûsuf b. Hayyân el-Endülsî, el-

Bahru’l-muhît 

- Ebû Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr es-Sem‟ânî,Tefsîru’l-

Kurân  

- Muhammed b. Ali b. Muhammed eĢ-ġevkânî, Fethu’l-kadîr el-câmi beyne 

fenneyi’r-rivâye ve’d-dirâye min ilmi’t-tefsîr  

- Muhammed b. et-Tâhir b. ÂĢûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr  

- Ebu'l-Al‟â Mevdûdî, Tefhîmu'l-Kur'ân: Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri  

- Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili 

- Hayrettin Karaman vd. Kur‟an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir  

- Süleyman AteĢ, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri 

-Vehbe ez-Züheylî, et-Tefsîru’l-vesît  

- Duman, M. Zeki, Beyanu’l- Hak: Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Sırasına Göre 

Tefsiri 
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Araştırmanın Kapsam ve Sınırları 

Yukarıda da ifade edildiği gibi çalıĢmanın konusu, "Kur'an Ġlimleri 

Bağlamında Muhammed Suresi"dir. Burada amaçlanan husus, Kuran ilimleri 

kapsamında yer alan konular çerçevesinde bahse konu olan sureyi irdelemek ve 

değerlendirmelerde bulunmaktır. Konu baĢlığı doğrultusunda verilen bilgiler 

aktarılmadan ve gerekli değerlendirilmeler yapılmadan önce, ilgili surenin, 

ayrıntılara girmeden ana hatlarıyla tanıtılması ve muhtevasının ele alınması 

planlanmıĢ ve bu gaye ile önce surede yer alan izaha muhtaç kelimelerin lügat 

izahlarının yapılması, ardından gruplandırılmıĢ halde ayetlerin meallerinin 

verilmesi, sonra da aynı ayetlere yönelik kısa bir açıklamanın yapılması uygun 

görülmüĢtür. Bu amaçla verilmesi düĢünülen bilgiler birinci bölümde yer almıĢ, 

ardından ikinci bölüme geçilmesi planlanmıĢtır. 

Ġkinci bölüm ise, araĢtırmanın esasını teĢkil eder. Bu bölümde, çalıĢmanın 

konusu istikametinde gerekli araĢtırmalar yapılarak ve konu hakkında verilen 

bilgilerden yararlanılarak  Muahammed suresinin Kur'an ilimleri çerçevesindeki 

konumu üzerinde durulması öngörülmüĢtür.  

Çizilen söz konusu plan doğrultusunda çalıĢma yapılmasasına karar 

kılınmıĢ, Muhammed suresinin, kısa açıklamaların dıĢında tefsiri, yorumu, tarihî 

arkaplanı, irabi ve surede bulunan kelimelerin etimolojisine iliĢkin bilgiler, 

çalıĢma konusunun kapsamına girmediğinden ve tezin sınırlarını çok aĢacağından 

sarf-ı nazar edilmiĢtir. Dolayısıyla okuyucunun bu çalıĢmada Muhammed 

suresiyle ilgili her aradığını bulamayacağını söylemekte yarar vardır.  

Araştırmanın Metodu 

Bu çalıĢma, nitel araĢtırma yöntemlerinden döküman incelemesi tekniği 

kullanılarak hazırlanmıĢtır. Yukarıda da temas edildiği Ģekilde önce suredeki 

ayetlerde yer alan ve izah edilmesi lüzumlu görülen kelimeler lügat kitaplarından 

yararlanılarak ayrıntı verilmeden kısaca lügavî izahları üzerinde durulmuĢtur. 

Okuyucunun, suredeki ayetlerin muhtevası hakkında muhtasar da olsa bilgi 

edinmesi amacıyla ayetlerin meali verilmiĢ ve bu ayetlere iliĢkin kısa açıklama 

yapılmıĢtır. 
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Söz konusu çalıĢmanın asıl bölümü kabul edilen ikinci bölümde, 

Muhammed suresinin Kur'an ilimleri konusuna giren mevzular dikkate alınarak 

Kur'an ilimleri alanında bilinen önemli eserlerden ve muhtelif tefsir ve yine konu 

ile alakalı makalelerden yararlanılmıĢ ve derlenen bilgiler ayrı ayrı baĢlıklar 

altında kompoze edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tezin yazımında baĢlıklandırma, rakam ve harf sistemi uygulanmıĢ; 

kaynakça ve dipnot yazımında enstitünün uygun görmüĢ olduğu kurallar esas 

alınmıĢ, ancak Arapça eserlerin yazımında DĠA sistemi kullanılmıĢtır. Kelime 

izahları yapılırken kelimelerin, gerek metin içinde gerekse dipnotta orijinal 

Ģekilde (Arapça olarak) yazılması tercih edilmiĢ, Arapça eser adları ise transkript 

kullanılmadan verilmiĢtir. Yine Arapça kelimeler harakeli olarak yazıldığından, 

latin harflerle yazılmasına gerek duyulmamıĢtır. Metin içinde ve dipnotta yazılan 

Arapça eserler ve dilimizde kullanılıp da köken itibariyle Arapça olan kelimeler 

yazılırken uzatma iĢaretleri lüzum görüldükçe kullanılmıĢ, Kur'an ve ayet gibi 

kelimelerde ise yaygın kullanım sebebiyle gerek görülmemiĢtir. 

Son olarak çalıĢmamızda, Arapça olarak yazılan kelimelerdeki hemzelerin 

nebre iĢareti ihmal edilmemiĢ, ancak ayetlerde ise Resm-i hat'a uyularak söz 

konusu iĢaret konmamıĢtır. 

 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MUHAMMED SURESİ 

1.1. AYETLERİN DİLSEL İZAHI VE AÇIKLAMASI 

Bu bölümde, önce surede yer alan ayetler gruplandırılarak kelime izahları 

ele alınacak, mealleri yanında, ayrıntılı olmayan açıklamalara yer verilecektir.  

1.1.1. Birinci Grup Ayetler (1-3) 

ا َن ْن َن اَنيُر ْنا يَّل اوالَّل وِذا َن َن يِذ ا َن ِْذ يْن ًوا َن ًَن َن ُّد ًوا ا َن َن ُر ّيَن واواصَّل اِذحَن تِذا١﴿ واَّل ِذ لٌُر ًَن َن ِذ وا نٌُر اآمَن ّيَن واَّل ِذ ًَن ﴾ا

ا َن ِّزيِذ ْنا يْن امِذ اواْنحَن ُّد ٌَن ىُر ًَن ا حَن َّل ٍد امُر َٰى لَن ا َن وا ِذ َن ا ُر ِّز َن نٌُر آمَن ًَن
ا َن اَنيُر ْناال لَن َن ًَن َن ْن ا ِّْز َن جِذيِذ ْن ا َن نْنيُر ْن ا َن ا ﴾٢﴿  َن َّل َن ا ِذأَننَّل اِذكَن

ذَنٰى

ا َن ِّزيِذ ْنا يْن امِذ ٌواواْنحَن َّل واوجَّل َن ُر نٌُر اآمَن ّيَن اواَّل ِذ ًَن َننَّل ا يَن ٌواواْن َن اِذ ًواوجَّل َن ُر ا َن َن ُر ّيَن واَّل ِذ
اوالَّل وُرااِذلنَّل سِذا  ط اَّنضْن ِذبُر اِذكَن

 َن َنٰى

 ﴾٣﴿  َنمْن َن اَنيُر ْنا

1.1.1.1. Kelime İzahı  

و ا َن  ًّ اَّنصُر ُّد  ,kelimesi müteaddi/geciĢli düĢünüldüğünde engel olmak  َن َّل

alıkoymak; lazım/geciĢsiz hesap  edildiğinde ise uzak durmak anlamına 

gelmektedir.
7
لَنوُرا   ا َن َن يَّل ;geçersiz kıldı, boşa çıkardı  َن َن

8
ا ياذَن ْن ِذوِذا    ,günahını örttü  َن َّل َن

bağışladı demektir.
9
ِّْز ىتٌتا  ِّْز َنة kelimesinin tekili olanا َن  ,kelimesi, kötülük, fenalık  َن

                                                 
7
 Ebû Nasr Ġsmail b. Hammâd el-Cevherî, Tâcu’l-luğa ve sıhâhu’l-arabiyye, tah. Muhammed 

Muhammed Tâmir, Kahire: Dâru‟l-Hadîs, 1430/2009, “د   “; er-Râgıb el-Ġsfahânî, 

Müfredâtu elfâzi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân Dâvûdî, Beyrut: Dâru‟l-kalem, 1412/1992, 

 .”  “ ,Ġlyas Karslı, Arapça-Türkçe Yeni Sözlük, Ġstanbul: Ensar NeĢriyat, 2013 ;“   د“

8
 el-Cevherî, es-Sıhâh, “لي  “; el-Ġsfahânî, Müfredât “ي  “;  Ġbn Manzûr, Cemâlüddîn Ebu‟l-

Fazl, Lisânu’l-Arab, tah. Emin Muhammed Abdu‟l-Vahhâb, Muhammed es-Sâdık el-

Ubeydî, Beyrut: “لي  ”; Karslı, age., “ي ”. 

9
 Ġbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, “فف  .“ ف“ ,.Karslı, age ;“ ك

http://tanzil.net/#47:1
http://tanzil.net/#47:1
http://tanzil.net/#47:2
http://tanzil.net/#47:2
http://tanzil.net/#47:3
http://tanzil.net/#47:3
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günah ve şirk gibi anlamlar ifade eder.
10

اا  لَن َن  düzeltti, faydalı hale getirdi, ıslah   َن ْن

etti demektir.
11

ا   zihin, kalp anlamı yanında durum, hal anlamına da  َن  ٌت

gelmektedir.
12

 Bu kelime ayette ise durum, hal anlamıyla yer almıĢtır. ا اَّنضْن ِذبُر بَن  َن َن

امَن َن ًّا vurdu, dövdü, hareket etti, geçti vb. birçok anlama gelen kelime   َن ْن  ًّا بَن   َن َن

Ģeklindeki kullanımda örnek getirdi/gösterdi manasına gelir.
13

 

1.1.1.2. Meal   

İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte Allah onların bütün 

amellerini boşa çıkarmıştır. ﴾1﴿ İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e 

indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını 

örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. ﴾2﴿ Bu, inkâr edenlerin bâtıla uymaları ve 

inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, 

onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. (3)
14

 

1.1.1.3. Açıklama 

Ayette, Alah ve Peygamber inancı olmayan ve insanların inancına karıĢan 

ve onların, dinden uzak yaĢamaları için gayret sarfeden inkârcıların dünyada 

yaptıkları iyiliklerin ahirette hiçbir karĢılığı olmayacağı, buna karĢılık iman edip 

de imanlarının gereğini yerine getirenlerin günahlarının bağıĢlanacağı ve 

dolayısıyla dünyada da iĢlerinin düzgün gideceği belirtilmektedir. Bu sonuç, 

inkârcıların batıl bir inanıĢta karar kılmaları, inananların ise hakka yönelmelerinin 

bir sonucudur. Ġnanmanın ve inanmamanın bedeli budur.
15

 

                                                 
10

 el-Ġsfahânî, Müfredât “ ٌ  “;  Karslı, age., “ء  “. 

11
 el-Cevherî, es-Sıhâh, “ ل  “; el-Ġsfahânî, Müfredât “لح ص  “;  Ġbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 

 .“ ل “ ,.Karslı, age ;“  ل “

12
 el-Ġsfahânî, Müfredât “    “;  Mecduddîn Muhammed b. Yakûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-

muhît, Beyrut: Müessesetu‟r-risâle, 1413/1993, “ ٌ  “; Karslı, age., “    “. 

13
 el-Ġsfahânî, age., “ب   “;  Ġbn Manzûr, age., “ب   “; Karslı, age.,,  “ ب  “. 

14
 Suredeki bütün ayet mealleri DĠB Yayınları Türkçe Kur'an Meali'nden alınmıĢtır. 

15
 Ayetlerin tefsiri için bk. Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi’u’l-beyân an te’vîli 

âyi’l-Kur’ân, Beyrut: Dâru‟l-fikr, 1408/1988, XXVIII, 38-39; Ebu‟l-Kasım Cârullâh 

Mahmûd b. Omer ez-ZemahĢerî, el-Keşşâf an hakaiki’t-tenzîl ve uyûni’l-ekavîl fî vucûhi’t-

te’vîl,  Beyrut: Dâru‟l-fikr, ts., IV, 529-530; el-Fahru‟r-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut: 

Dâru‟l-ihyâi‟t-turâsi‟l-Arabî, 1420/1999, X, 32-37; Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 

Ġstanbul: Eser Kitabevi, ts., VI, 4368-4370. 
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1.1.2. İkinci Grup Ayetler (4-6) 

اوا ِّز َن بِذا بَن ًوا َنضَن ْن ا َن َن ُر ّيَن اواَّل ِذ حُر ُر وااَن ِْذ  َن ِذذَن
ٌَن َن اَناط ًواواْن ا َن ُر ُّد ٌىُر ْن نْنحُر ُر وا َن ْن َن ا ِذذَن َٰى حَّل ا َن

اال  ن ًّ ا َن ْن ُر  َن ِذمَّل امَن

ىَن  و َن زَن ًْن ا َن بُر اواْنحَن ْن عَن اجَنضَن َٰى حَّل ا َن وءًّ ًَن ِذمَّل ا ِذ َن
اِذكَناج
نْنيُر ْنا  طاذَنٰى امِذ اوالَّل وُرا َن حَنصَن َن اَّن َن ءُر ٌْن اَن ًَن ا

اال ٌَن َن ْنلُر ااَْن كِذيْن اَن ٰى ًَن ا

كُر ا ِذ َن ْن ٍدا ضَن  َن ْن
ا َن ْن َن اَنيُر ْنا  ط يَّل اُّرضِذ اوالَّل وِذا َنلَنيْن يِذ ا َن ِْذ وا ِِذ ا ُرحِذلٌُر ّيَن واَّل ِذ ًَن ا ﴾٤﴿ ا لِذ ُر ُّرصْن ًَن ا ّيِذ ْن َْنيْن ِذ  َن

﴿ نَّلةَنا َن َّل َنيَن ااَنيُر ْنا ﴾٥ َن اَنيُر ْن اواْن َن لُريُر ُر ُّر ْن ِذ  ﴾٦﴿ ًَن

1.1.2.1. Kelime İzahı 

ااِذ َن ءٌتا اَّنلْن ََن َِن ;karşılaşmak اَن ِذ
16

 kelimesininا َن َن َنةٌتا  boyun demek olan   ِذ َن بٌتا 

çoğuludur.
17

ا  يَن  ileri/aşırı gitmek, çökertip etkisiz hale getirmek anlamına  َن ْن َن

gelmektedir.
18
وًّا اشَن   اَّن ُر ُّد .kelimesi ayette sıkıca bağlamak anlamıyla yer almıĢtır اشَن َّل

19
ا 

ًُر ُر ٌتا  kelimesinin tekili olan ا ًِذ َن ٌتاٌت  ip, bağ demektir.
20

ْ ِذا  ن  ًّا لَاوأل ِذ امَن يُّد اَّن ُر يَّل  esiri مَن

karşılıksız serbest bırakmak anlamına gelir.
21

وءًّا   kelimesi bedel karşılığı  َن َنٍاَّن ْن ِذُا ِذ َن

birini hürriyetine kavuşturmaktır.
22
ًَن ْن َن اا ا عُر اَّنضَن عَن ًَن َن ;koymak ا

23
ا  و ٌت زَن ًْن  ,ağır yük  َن

günah anlamında ًِذزْن ٌتا  kelimesinin çoğludur.
24

ىَن   و َن زَن ًْن ا َن بُر اواْنحَن ْن عَن ًَن َن  deyimi ise savaş 

sona erdi demektir.اوِذ ْنحَنصًّ ا kelimesi, yardım etti demek olan َنصَن َنا  kökünden türemiĢ 

olup يْنا .edatıyla kullanıldığında öc aldı manasına gelmektedir مِذ
25

ءًّا  ا َن َن اَّن ْنلٌُر  fili ا َن َن

denemek, test etmek;
26

 fiili de, tanıttı  َن َّل َنا kelimesinden türemiĢ olan (bildi)  َن َن َنا 

anlamında kullanılmıĢtır.
27

 

                                                 
16

 el-Cevherî, age., “ِ ا “;  el-Ġsfahânî, age., “ِ ا “;  Karslı, age., “ِ ا“. 

17
 el-Ġsfahânî, age., “ب   “;  Ġbn Manzûr, age., “ب   “; Karslı, age., “ ب  “. 

18
 el-Ġsfahânî, age., “خه  .“  ي “ ,.Karslı, age ;“   ي“ ,.Ġbn Manzûr, age  ;“ ث

19
 el-Cevherî, age., “ ش “;  el-Ġsfahânî, age., “ ش “;  Karslı,age,  “  ش“. 

20
 el-Ġsfahânî, age., “  ً “;  Ġbn Manzûr, age., “  ً “; Karslı, age., “   ً“. 

21
 el-Ġsfahânî, age., “مني “;  Ġbn Manzûr, age., “مني “; Karslı, age., “ مي ا“. 

22
 el-Cevherî, age., “ٍ   “;  el-Ġsfahânî, age., “ٍ   “;  Karslı, age., “ ٍ  “. 

23
 el-Cevherî, age., “ع ً “;  Ġbn Manzûr, age., “ع ً “; Karslı, age., “ ع ً“. 

24
 el-Cevherî, age., “ ًز “;  el-Ġsfahânî, age., “ ًز “;  Karslı, age., “  ًز“. 

25
 el-Fîrûzâbâdî, age., “ ص “; 

26
 el-Ġsfahânî, age., “َل  “;  el-Fîrûzâbâdî, age., “ِل “; Karslı, age., “   “. 

27
 el-Cevherî, age., “    “;el-Ġsfahânî, age., “    “;  Karslı, age., “عشف“. 
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1.1.2.2. Meal 

(Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet 

onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir 

alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. 

Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. 

Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere 

gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. ﴾4﴿ Onları doğruya 

ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. ﴾5﴿ Onları, kendilerine tanıttığı 

cennete koyacaktır. ﴾6﴿ 

1.1.2.3. Açıklama 

Ġlk ayette savaĢ halinde inkârcılara karĢı sert bir tutumun takınılması 

gerektiği hususu vurgulanmıĢ, savaĢ esirlerine nasıl muamele edileceğiyle ilgili 

olarak; ya karĢılıksız ya da fidye karĢılığında serbest bırakılmaları hükmüne yer 

verilmiĢtir. Sonraki ayetlerde, Yüce Allah‟ın din düĢmanlarından bizzat 

kendisinin intikam alabileceği, test etmek üzere bu iĢi inananlara bıraktığı 

bildirilmiĢ ve son olarak da, savaĢta Ģehit olanlara verilecek mükâfata temas 

edilmiĢtir.
28

  

1.1.3. Üçüncü Grup Ayetler (7-11) 

كُر ْنا  ومَن ا َن ْن َن ُّر َن ِّزثْن ًَن ا ًواوالَّل وَناَّننْنصُر ْن ُر ْن اجَننْنصُر ُر وا ِذنْن نٌُر اآمَن ّيَن ُّديَن اواَّل ِذ سًّ ا ﴾٧﴿ َّن ا َّن ًوا َنحَن ْن ا َن َن ُر ّيَن واَّل ِذ ًَن

ا َن ْن َن اَنيُر ْنا يَّل ًَن َن َن ا اوالَّل وُرا َنأَن ْن َن َنا َن ْن َن اَنيُر ْنا ﴾٨﴿ اَنيُر ْن وامَن ا َن  َن َن ا َن ِذىٌُر ا ِذأَن َّليُر ْن اِذكَن
ا  ﴾٩﴿ ذَنٰى ًوا ِِذ ْ ُر اَّنسِذ  َن َنلَن ْن

ا َن ْنلِذيِذ ْنا يْن امِذ ّيَن ا َن  ِذ َنةُراواَّل ِذ ا َن نَن ْْنفَن ًوا َن َننْن ُر ُر َن ْن ِذا َْن ْْنيِذ ْنا  طوألْن لَن اوالَّل وُرا َن مَّل َن ادَن
ا ز اِذلْنكَن  ِذ ِذّيَن ًَن

ااَنيُر ْنا ﴾١٠ َنمْن َن اُريَن ﴿ َٰى اَن ٌْن امَن ا َن اواْنكَن  ِذ ِذّيَن ًَن َننَّل وا نٌُر اآمَن ّيَن اواَّل ِذ اََن ٌْن اوالَّل وَنامَن ا ِذأَننَّل اِذكَن
 ﴾١١﴿ع ذَنٰى

1.1.3.1. Kelime İzahı  

Yerleşti, sabit oldu, devam etti anlamındaki َن َنثَنا  kökünden türemiĢ َن َّلثَنا   

kelimesi sağlamlaştırdı demektir.
29

ا اّح عاج س ًّا  ;Allah yok etti جَن َنعَن
30

وىِذَْنةٌتاا  هُرا َن َن    َن ِذهَناَّنكْن َن

                                                 
28

 Tefsir için bk. et-Taberî, age., XXVIII, 40-44; ez-ZemahĢerî, age., IV, 530-531; er-Râzî, 

age., X, 37-42; Yazır, age.,VI, 4371-4379. 

29
 el-Ġsfahânî, age., “ث   “;  Ġbn Manzûr, age., “ث   “; Karslı, age., “ث  “.  
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fiili ise beğenmemek, hoşlanmamak demektir.
31

 Geçersiz oldu demek olan َن َن َنا  

fiilinden ْن َن َنا   kelimesi geçersiz kıldı, boşa çıkardı anlamına gelmektedir.
32

 Yok 

oldu anlamındaki مَن َنا مَّل َنا fiilinden دَن .kelimesi ise yok etti, yerle bir etti demektir دَن
33

 

Hükmetti, dost oldu ve destek oldu anlamında اََن ًَن  kökünden olan ًَّا اَن ٌْن  kelimesi de مَن

yardımcı, sahip demektir.
34

 

1.1.3.2. Meal  

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini 

uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.﴾7﴿ İnkâr 

edenlere gelince, yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır. ﴾8﴿ Bu, 

Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini 

boşa çıkarmasındandır. ﴾9﴿ Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin 

sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr 

edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. ﴾10﴿ Bu, Allah'ın inananların yardımcısı 

olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. ﴾11﴿ 

1.1.3.3. Açıklama 

Cenab-ı Allah‟ın mülkünde O‟na bağlı yaĢamanın hem dünyada hem de 

ukbada getirisi vardır. Buna karĢılık inanmamanın, Allah‟a boyun eğmemenin de 

karĢılığı vardır. Ayetlerde bu konuya temas edilerek inkârcıların ahirete yönelik 

bir kazançlarının olmadığı ve bunun sebebinin de inançsızlıklarından 

kaynaklandığı kaydedilmiĢtir. Ayrıca inançsız kesimin yeryüzünde dolaĢarak yine 

kendileri gibi inanmayan milletlerin kalıntılarından ibret almaları ve benzer 

akibete maruz kalmamaları uyarısı yapılmıĢtır. Yüce Allah mü‟minlerin dostu ve 

yardımcısıdır; inkârcılar ise bu dostluk ve yardımdan mahrumdurlar.
35

 

                                                                                                                                      
30

 el-Ġsfahânî, age., “ج ع “;  Ġbn Manzûr, age., “ج ع “; Karslı, age., “ج ع “. 

31
 el-Cevherî, age., “ا;“   هel-Ġsfahânî, age., “ه   “;  Karslı, age., “ه  “. 

32
 el-Cevherî, age., “    “; el-Ġsfahânî, age., “    “;  Karslı, age., “    “. 

33
 el-Cevherî, age., “ا;“ دمشel-Ġsfahânî, age., “ دم “;  Karslı, age., “ دم“. 

34
 el-Ġsfahânî, age.,“ًِا “;  Ġbn Manzûr, age., “ًِا “; Karslı, age., “ًَا “ 

35
 Tefsir için bk. et-Taberî, age., XXVIII, 44-47; ez-ZemahĢerî, age.,IV, 532; er-Râzî, age.,X, 

42-44; Yazır, age.,VI, 4379-4381.  
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1.1.4. Dördüncü Grup Ayetler (12-14) 

َن ْنيَن  ُرا حِذيَن اوألْن اجَنحْن يْن نَّل تٍداجَن ْن ِذُامِذ واواصَّل اِذحَن تِذا َن لٌُر ًَن َن ِذ وا نٌُر اآمَن ّيَن اواَّل ِذ يُر اوالَّل وَناُّر ْن ِذ  ِذنَّل
ا  ط ّيَن واَّل ِذ ًَن

ٍااَنيُر ْنا ًٌّ امَن ْن وانَّل  ُر ًَن ا َن ْن َن اُر اوألْن  ُريُر
ا َن َن اجَنأْن نَن لٌُر  ُر

َّنأْن ًَن ا ٌنَن حَّل ُر ًواَّنحَن َن ةًّا ﴾١٢﴿  َن َن ُر ٌَّل ا ُر ا َنشَن ُّد َِن َّنةٍداىِذ ا َن ْن يْن امِذ ِّزيْن أَّن ًَن َن

حْنكَنا ا َن ْن َن َن اواَّلحِِذ َّنحِذكَن ا َن ْن يْن ااَنيُر ْناجمِذ ا َن  ِذ َن ا َن َن نَن ىُر ْن ا ﴾١٣﴿ ا َنىْنلَنكْن ِّّزيَن ازُر يْن ا َن ِّزوِذا َن َن يْن ِّزنَنةٍدامِذ ا َْن َٰى لَن ا َن ا َن نَن يْن  َن َن َن

ىُر  وءَن ٌَن ٌوا َنىْن وجَّل َن ُر ًَن لِذوِذا ا َن َن  ﴾١٤﴿ اَنوُرا ُرٌءُر

1.1.4.1. Kelime İzahı  

Çok değerli oldu manasında حَنعَنا حَّلعَنا  kökünden مَن جَن َن   fiili faydalandı/yararlandı 

demektir.
36

 Yerleşti/kaldı anlamında ٍ ٌَن ٍ filinden  َن ٌَن  kalınacak yer مَن ْن

anlamındadır.
37
ا ًٍّ kelimesinin tekili olan ا ُر َن َّنةا  kelimesi kent, ülke manasına  َن ْن

gelmektedir. Günümüzde ise köy anlamında kullanılmaktadır.
38
ا ِّزنَن تٌت  kelimesininا َْن

tekili olan ِّْزنَنةٌتا  kesin delil/belge;
39

ِّّزيَنا  .de süslü gösterildi demektir زُر
40

وءٌتا   ٌَن  kelimesi  َنىْن

ise, istek, arzu nefis, eğilim demek olan ٍ ًٌّ .kelimesinin çoğuludur ىَن
41

 

1.1.4.2. Meal 

Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan 

cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve 

hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. ﴾12﴿ (Ey 

Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket 

halkları vardı ki, biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da 

olmamıştır. ﴾13﴿ Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri 

kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi 

midir? ﴾14﴿ 

                                                 
36

 el-Cevherî, age., “ا;“ محعel-Ġsfahânî, age., “محع “;  Karslı, age,  “محع “. 

37
 el-Ġsfahânî, age., “ٌٍ  “;  Ġbn Manzûr, age., “ٌو  “; Karslı, age,  “ٌٍ  “. 

38
 el-Ġsfahânî, age., “ٍ   “;  el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-muhît, “ّة   “; Karslı, age., “ٍ   “. 

39
 el-Ġsfahânî, age., “ن   “;  Ġbn Manzûr, age., “ْي  “; Karslı, age,  “ن  “. 

40
 el-Ġsfahânî, age., “زّي “;  Ġbn Manzûr, age., “زّي “; Karslı, age,  “زون “. 

41
 el-Ġsfahânî, age., “ٌٍى “;  Ġbn Manzûr, age., “ىٌو “; Karslı, age,  “ٌٍى “. 
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1.1.4.3. Açıklama 

Dünyada nimetlerden istifade ederek bu nimetleri veren Allah Tealaya 

kulluk etmek, inancını ibadetlerle pekiĢtirmek, ahirette ilahî ikramlara nail 

olmaktır. Bu ikramların baĢında cennet vardır. Buna karĢılık Ģükretmek yerine 

nankörlüğü tercih edip inkârda karar kılanlar ise, yemekten baĢka düĢünceleri ve 

idealleri olmayan diğer canlılar gibidirler. Onlar için ise ahirette cehennem vardır. 

Ayette buna temas edildikten sonra, müĢriklerin kendilerinden daha güçlü olan 

önceki bazı milletlerin helak edilmelerinden ibret almalarına iĢaret edilmiĢ, inançlı 

kesimin inkârcılarla aynı kefeye konamayacağı mukayeseli bir Ģekilde dile 

getirilmiĢtir.
42

 

1.1.5. Beşinci Grup Ayetler (15) 

نَنا حَّل ٌُر اواْن ُر ًُر ِذ َن ا نَّلةِذاواَّلحِِذ اواْن َن مَن َنيُر
يٍدا ا ط ْْن ِذاآ ِذ ا َن امَن ءٍد يْن امِذ يَن ا َن ْنيَن  ٌت  ِْذ

اج َّْل ْن اَّنحَنغَن ااَن ْن ااَن َنيٍد يْن امِذ ًَن َن ْنيَن  ٌت ا

وُرا يَناجاَن ْن ُر ةٍدااِّزل َّل  ِذ ِْذ ا َن ْن ٍدااَن َّل يْن امِذ ًَن َن ْنيَن  ٌت ا
امُرصَن  ًَّج يٍد سَن ا َن يْن امِذ ًَن َن ْنيَن  ٌت ا

وتِذا ط اوا َّل َن َن ا ُريِّز يْن يَن امِذ ا ِْذ اَنيُر ْن ًَن ا

ا َن ِّزيِذ ْنا يْن ةٌتامِذ غْن ِذ َن مَن ًَن
ا﴿ اط ىُر ْن ا َنمْن َن ءَن ْ ًّ ا َن َنطَّلعَن ا َن ِذ وامَن ءًّ ًَن ُر ٌُر اوانَّل  ِذا ا ِِذ ا َن اِذ ٌت ٌَن اىُر يْن  ﴾١٥ َن َن

1.1.5. 1. Kelime İzahı  

ًَن ْن وًّا ا ًَن َن َنا َّن ِذ ُر  vaat etmek;
43

ن ًّا   ا َن ْن اَّنأْن ُريُر يَن يٌتا bozulmak, buna göre  َن َن  bozulan آ َن

demektir.
44

َّْل َنا  ;değişti جَنغَن
45

.tad/lezzett demektir اَن ْن ٌتا 
46

 arındır/süzdü; buna göre  َن ََّل 

ًَّا .süzülmüş anlamına gelir مُرصَن  
47

ا َن ْنْ ًّا  اَّنسْن ِِذ ;su vermek/içirmek  َن ََن
48

ْ ٌتا   ,ise dost  َن ِذ

kaynar su demektir.
49

 Kesti demek olan َنطَنعَنا  fiilinden َنطَّلعَنا  kelimesi ise parçaladı 

anlamındadır.
50

ٌِّيا  barsak demek olan  َنمْن َن ءٌتا  .kelimesinin çoğuludur مَن ِذ
51

 

                                                 
42

 Tefsir için bk. et-Taberî, age., XXVIII, 47-48; ez-ZemahĢerî, age., IV, 532-533; er-Râzî, 

age., X, 44-45; Yazır, age., VI, 4383-4384. 

43
 el-Cevherî, age., “  ً “; el-Ġsfahânî, age., “  ً “;  Karslı, age.,   “  ً “. 

44
 el-Cevherî, age., “ي   “; Ġbn Manzûr, age., “ي   “; Karslı, age.,   “ي   “. 

45
 Ġbn Manzûr, age., “ ْ  “; el-Fîrûzâbâdî, age., “ ْ  “;اKarslı, age.,   “    “. 

46
 el-Ġsfahânî, age.,  “  ا “;  Ġbn Manzûr, age., “  ا “; Karslı, age.,   “  ا “. 

47
 Ġbn Manzûr, age., “    “اel-Fîrûzâbâdî, age., “ٌ  “; Karslı, age.,   “    “. 

48
 el-Cevherî, age., “َ   “; el-Ġsfahânî, age.,  “َ   “;  Karslı, age.,   “َ   “. 

49
 el-Cevherî, age., “    “; Ġbn Manzûr, age., “    “; Karslı, age., “ا    “. 

50
 el-Ġsfahânî, age., “طع  “;  Ġbn Manzûr, age., “طع  “; Karslı, age.,   “طع  “. 
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1.1.5. 2. Meal 

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: 

Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk 

veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin 

her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, 

ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su 

içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? ﴾15﴿  

1.1.5. 3. Açıklama 

Ayet-i kerimede Yüce Allah mü‟minlere vadedilen cennet nimetlerinden söz 

etmektedir. Orada inanlar için tadı, rengi ve kokusu bozulmayan su ırmakları, tadı 

değiĢmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren Ģarap ırmakları, saf bal ırmakları 

yanında her çeĢit meyvelerin olacağı bildirilmiĢtir. Bu nimetler içinde bulunan 

kimse ile cehennemde kalıp susuzluktan kaynar su içmek zorunda kalan ve bu 

yüzden bağırsakları parçalanan kimse gibi olmayacağına iĢaret edilmiĢtir.
52

 

1.1.6. Altıncı Grup Ayetler (17-19) 

ْْنكَنا ا ِذاَن عُر حَن ِذ اَّنسْن يْن امَن نْنيُر ْن مِذ ًَن
اج وا َن  َن امَن ذَن لْن َن واواْن ِذ جٌُر

ا ًُر ّيَن وااِذلَّل ِذ ا َن اٌُر ن ِذكَن ا ِذ يْن ٌوامِذ وا َن َن ُر ا ِذذَن َٰى حَّل ا َن

ىُر ْنا قفآ ِذ ًّ  وءَن ٌَن ٌوا َنىْن وجَّل َن ُر ًَن ا ا ُرلٌُر ِذيِذ ْن َٰى لَن اوالَّل وُرا َن ااَن َنعَن ّيَن اواَّل ِذ اَن ٰى ِذكَن
اىُر ًٍّا ﴾١٦﴿  ًُر ىُر ْن ودَن وازَن ًْن اوىْنحَن َن ّيَن واَّل ِذ ًَن

وىُر ْنا ٌَن اجَن ْن آجَن ىُر ْن حَنةًّا ﴾١٧﴿ ًَن ا َنغْن َنيُر ْن اجَنأْنجِْذ ةَنا َننْن اواسَّل  َن ا ِذ َّل ًنَن اَّنن ُر ُر  َنيَنيْن
واُريَن ج ا َنشْن َن ا َن ءَن ا َن َن ْن

وا اج ا ِذذَن ااَنيُر ْن َٰى  َنأَن َّل

وىُر ْنا اذِذ ْن َن جْنيُر ْن نَن تِذا ﴾١٨﴿  َن ءَن مِذ واْن ُر ْن ًَن ا يَن نِْذ مِذ اِذلْن ُر ْن ًَن ا ااِذ َن ْن ِذكَن حَنغْن ِذ ْن و ْن ًَن اوالَّل وُرا وَنا ِذ َّل ا ِذاَن ٰى ا َن َّلوُرا َن لَن ْن  َن  ْن
والَّل وُراا ًَن ا

و ُر ْنا ٌَن مَن ْن ًَن ا حَن َنلَّل َنكُر ْن امُر لَن ُر َّن ْن
 ﴾١٩﴿ع 

1.1.6.1. Kelime İzahı 

Duydu anlamında ع عَنا fiilinden   َن ِذ حَن َن ;dinledi و ْن
53
ا .az önce demektirااآ ِذفٌت

54
اَن َنعا 

ا لََن ةًّا َن ;mühürlemek; yol gösterdi, doğru yola iletti  َّنطْن َنعااَن ْن  ًّاًااَن َن  َن
55

 filinden ىَن َنٍا 

                                                                                                                                      
51

 Ġbn Manzûr, age., “ِ م “; el-Fîrûzâbâdî, age., “ِ م“; Karslı, age.,   “َ م “. 

52
 Tefsir için bk. et-Taberî, age.,XXVIII, 48-49; ez-ZemahĢerî, age.,IV, 533-534; er-Râzî, age., 

X, 46-49; Yazır, age.,VI, 4385-4387. 

53
el-Cevherî, age., “سمع  “; el-Ġsfahânî, age., “ع   “;    Karslı, age.,   “ع   “. 

54
 el-Ġsfahânî, age., “ف   “;  Karslı, age.,   “ف   “. 
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.hidayete erdi anlamındadır وِذىْنحَن َنٍ
56

ةٌتاوَناز   اَّن ِذّ ُرازِذَّن دَن دَن  artmak/artırmak;
57

ا َن َن وًّا  اَّننْن ُر ُر   َن َن َن

bakmak, beklemek;
58

حَنةًّا   .ansızın manasına gelir  َنغْن
59

اٌتا   kelimesinin çoğulu olan اشَن َن

واٌتا .kıyamet alametleri demektir  َنشْن َن
60

 Dile getirdi demek olan  ذَن َن َنا fiilinin mastarı 

olan ٍ .dile getirmek, hatırlamak, öğüt almak gibi anlamlara gelir ذِذ ْن َن
61

 Çevirdi, alt 

üst etti anlamında َنلَنبَنا  fiilinden ااجَن َنل بَنا  dolaştı; حَن َنلَّلبٌتا .ise dolaşılan yer demektir مُر
62
  اا

1.1.6.2. Meal 

Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman 

(alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, "Az önce ne söyledi?" derler. 

İşte bunlar, Allah'ın, kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan 

kimselerdir. ﴾16﴿ Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. 

Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. ﴾17﴿ Onlar kıyametin 

kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun 

alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet kendilerine gelip çatınca 

öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? ﴾18﴿ Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilâh 

yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının 

bağışlanmasını dile! Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de 

bilir. ﴾19﴿ 

1.1.6.3. Açıklama 

Bu bölümde Yüce Allah, ikiyüzlü demek olan münafıklardan ve onların 

tutum ve davranıĢlardan söz ederek, kalplerinin mühürlendiğini belirtmektedir. 

Münafıklar gibi davranmayıp ilahî mesajlar doğrultusunda bir hayat sürdürenlerin 

de dine bağlılıklarını artırmaktadır. Sonraki ayetlerde ise kıyamet alametlerinin 

belirdiği ve kıyametin mutlaka geleceği farklı bir üslûpla ifade edilmiĢtir. Hz. 

                                                                                                                                      
55

 el-Cevherî, age., “ا;“ ا عel-Ġsfahânî, age.,  “ا ع “;  Karslı, age.,   “ا ع “. 

56
 el-Cevherî, age., “ا;“ هذيel-Ġsfahânî, age.,  “ٍ ى “;  Karslı, age.,   “هذي “. 

57
 el-Cevherî, age., “ ّز “; el-Ġsfahânî, age.,  “زود “;  Karslı, age.,   “زود “. 

58
 el-Cevherî, age., “    “;اel-Ġsfahânî, age.,  “    “;  Karslı, age.,   “    “. 

59
 el-Ġsfahânî, age.,  “غث  “;  Ġbn Manzûr, age., “غث  “; Karslı, age.,   “غث  “. 

60
 el-Cevherî, age., “ش ا “; el-Ġsfahânî, age., “ش ا “;  Karslı, age.,   “ش ا “. 

61
 el-Ġsfahânî, age., “  ذ “;  Ġbn Manzûr, age., “  ذ “; Karslı, age., “  ذ “. 

62
 el-Cevherî, age., “لب لب“  ,.el-Ġsfahânî, age ;“ ق  .“  لب“   ,.Karslı, age  ;“ ق
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Peygambere hitaben de, Allah Teala‟dan baĢka bir ilah olmadığı vurgulanmıĢ ve 

ondan kendi adına ve inananlar adına bağıĢlanma talebinde bulunması istenmiĢ; 

ayrıca kulların her hareketinin Yüce Allah‟ın bilgisi dâhilinde olduğu 

kaydedilmiĢtir.
63

 

1.1.7. Yedinci Grup Ayetler (20-24) 

ةٌتا ا ُرٌ َن اَنثْن ا ُر ِّز ٌْن َن وااَن نٌُر اآمَن ّيَن اواَّل ِذ َّن ٌُر ُر ًَن
يَن اواْن ِذحَن  ُرا ج ا ِْذ ذُر ِذ َن ًَن ةٌتا كَن َن حْن ةٌتامُر ا ُرٌ َن   ِذاَنثْن

وا ُر  َن ِذذَن
ا ال ّْنثَن  َن َن

تِذا ٌْن اواْن َن يَن ْْنوِذامِذ لَن ا َن ِِّز غْن ِذ اواْن َن ا َن َن َن ْْنكَن ا ِذاَن ًنَن اَّننْن ُر ُر امَن َن ٌت ا ُرلٌُر ِذيِذ ْن ا ِِذ ّيَن واَّل ِذ
ااَنيُر ْنا ط َٰى اَن ًْن ةٌتا ﴾٢٠﴿ جا َنأَن اَن  َن

ً ٌتا امَن ْن ُر ٌْن ٌت ًَن َن
َنمْن ُرا  قف اوألْن اَن وا َن َن  َن ِذذَن

وااَنيُر ْنا قف ْْن ًّ ا َن واوالَّل وَنااَنكَن نَن ا َن َن ٌُر ٌْن ا ﴾٢١﴿ ج َنلَن ا ِذنْن ْْنحُر ْن سَن ا َن  َنيَنيْن

كُر ْنا ٌوا َن ْن َن مَن جُر َنطِّز ُر ًَن َن ْن ِذا اوألْن اجُر ْنسِذ ُرًوا ِِذ ا َننْن ْْنحُر ْن اَّل ٌَن ا ﴾٢٢﴿ جَن يُر ْن اوالَّل وُرا َنأَن َن َّل نَنيُر ُر ااَن َن ّيَن اواَّل ِذ اَن ٰى ِذكَن  ًُر

ىُر ْنا ا َن ْنصَن  َن َٰى بٍدا َن ْن َن اُريَن ا﴿ ﴾٢٣﴿ ًَن َن ْن َن ا ُرلٌُر َٰى لَن ا َن ا َناْن آنَن اواْن ُر ْن ًنَن اَّنحَن َن َّل ُر  ﴾٢٤ َن َن َن

1.1.7. 1. Kelime İzahı 

İndi demek olan وََزَل fiilinden َن   َنا  indirdi, ُر ِّز َنا  indirildi,
64

كَن ٌتا   حْن  sağlam, ayette مُر

hükmü açık anlamındadır.
65

.ise savaşmak, savaş demektir  ِذحَن  ٌتا  ,savaştı  َن جَنيَنا 
66

ا  َِن  ُر ِذ

ْ ًّا ,bayılmak, kendinden geçmek  لْواُّرغْن َنَا َن ْن
67
ْْنو buna göreا لَن ا َن ٌِّي غْن ِذ  baygın demek مَن

olur. اََن ًْن ;daha layık, daha yakın  َن
68

م ًّا  ا َن ْن اَّن ْن ِذاُر اَنا وألم ُر ;iş ciddileşti  َن َن
69

اََّل   ٌَن  yüz جَن

çevirdi;
70

 bozuldu demek olan َنسَن َنا  fiilinden  َن ْنسَن َنا  bozdu, bozgunculuk yaptı 

demektir.
71

اا  .kelimesinin çoğuludurا َن ِذ ٌتا rahim, akrabalık demek olan    ْن َن اٌت
72

  َن َن َّلا 

                                                 
63

 Tefsir için bk. et-Taberî, age., XXVIII, 50-54; ez-ZemahĢerî, age., IV, 534-535; er-Râzî, 

age.,  X, 49-52; Yazır, age., VI, 4387-4389. 

64
 el-Cevherî, age., “    “; el-Ġsfahânî, age., “زل  .“    “ ,.Karslı, age  ;“ و

65
 el-Ġsfahânî, age.,  “ ك  “;  Ġbn Manzûr, age., “ ك  “; Karslı, age.,   “ ك  “. 

66
 el-Ġsfahânî, age.,  “حي  “;  Ġbn Manzûr, age., “حي  “; Karslı, age., “حي  “. 

67
 el-Cevherî, age., “ٍش  .“   ِ“   ,.el-Ġsfahânî, age.,  “ِ   “;  Karslı, age ;“ غ

68
 Ġbn Manzûr, age., “ًِا “; el-Fîrûzâbâdî, age., “ًِا“. 

69
 el-Ġsfahânî, age., “ا   “;  Ġbn Manzûr, age., “ا   “; Karslı, age.,   “ا   “. 

70
 el-Cevherî, age., “ٍ  .“ ًاِ“ ,.Karslı, ageا  ;“ ًاَ“ ,.el-Ġsfahânî, ageا;ا ول

71
 el-Ġsfahânî, age.,  “ س  “;  Ġbn Manzûr, age., “ س  “; Karslı, age.,   “ س  “. 

72
 el-Cevherî, age., “    “; el-Ġsfahânî, age., “   “;  Karslı, age., “    “. 
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sağırlaştırdı;
73

;kör etti  َن ْن َنَ 
74

 gözler   ْنصَن  ٌتا kelimesinin çoğulu olan  َنصَن ٌتا 

demektir.
75

ا  düşündü جَن َن َّل َن
76

.kilitler demektir  َن ْن َن  ٌتا kelimesinin çoğulu olan  ُر ْنيٌتا ;
77

 

1.1.7. 2. Meal 

İnananlar, "Keşke bir sûre indirilse!" derler. Fakat hükmü apaçık bir sûre 

indirilip de onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm 

baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara 

pek yakındır. ﴾20﴿ İtaat ve güzel bir söz, onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince 

Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. ﴾21﴿ 

Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık 

bağlarını koparacaksınız, öyle mi? ﴾22﴿ İşte bunlar, Allah'ın lânetleyip, 

kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.﴾23﴿ Onlar Kur'an'ı 

düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? ﴾24﴿ 

1.1.7. 3. Açıklama 

Ġnananlarla ikiyüzlü insanların inançları, niyet ve beklentileri farklıdır. 

Ġnananlar Allah‟ın rızasını gözetir, emirlerini yerine getirmeye çalıĢır. Buna 

karĢılık münafıklar hep gösteriĢ meraklısıdırlar ve yapay bir tavır sergilerler. 

Ayetlerde bu iki farklı durum ve psikolojik halden söz edilmiĢtir. Nitekim savaĢla 

ilgili ayet nazıl olunca inananlar bundan hoĢnut olurken ikiyüzlü insanlar 

rahatsızlık duymuĢlardır. Oysa Allah‟a itaat etmelerinin ve ilâhî buyruklar 

doğrultusunda bir yaĢantı içinde bulunmalarının kendileri için daha yararlı olacağı 

belirtilmiĢtir. Böyle yapmak yerine hakka yüz çevirmeyi, bozgunculuk yapmayı 

ve akrabalık bağlarını koparmayı tercih etmeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiĢ, 

kulaklarını sağırlaĢtırmıĢ, gözlerini de hakkı göremez hale getirmiĢtir. Bu yüzden 
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de Kur‟an‟ı düĢünmezler, hükümlerine aldırıĢ etmezler. Kalpleri bu iĢ için kapalı 

konumdadır, kilitlenmiĢ gibidir.
78

 

1.1.8. Sekizinci Grup Ayetler (25-29) 

اواْنيُر َنٍ  ااَنيُر ُر َّليَن امَن اجَن َْن ا َن ْن ِذ يْن ا َندْن َن  ِذىِذ امِذ َٰى لَن ًوا َن جَن ُّد او ْن ّيَن اواَّل ِذ  ِذنَّل
ااَنيُر ْناال ٌَّل َن ا َن ْْنطَن نُر اطاوا َّل َٰى لَن ًَن َنمْن ا

َنمْن ِذا ﴾٢٥﴿ طاَنيُر ْنا ا َن ْن ِذاوألْن ا ِِذ كُر ْن ْ ُر نُرطِذ  وُرا َن
اوالَّل وامَن ا َن َّل َن ا َن ِذىٌُر ّيَن وااِذلَّل ِذ ا َن اٌُر ا ِذأَن َّليُر ْن اِذكَن

ا اجذَنٰى لَن ُر والَّل وُراَّن ْن ًَن

ىُر ْنا و َن ىُر ْنا ﴾٢٦﴿  ِذ ْن َن ًَن َندْن َن  َن ا ٌىَنيُر ْن ًُر ُر ا نَن ةُراَّنضْن ِذ ٌُر اواْن َن َن ِذكَن ٌَن َّلحْنيُر ُر واجَن ا ِذذَن ْْنفَن ٌوا ﴾٢٧﴿  َنكَن اوجَّل َن ُر ا ِذأَن َّليُر ُر اِذكَن
ذَنٰى

و َنوُرا َنأَن ْن َن َنا َن ْن َن اَنيُر ْنا ٌَن وا ِذ ْن ًَن َن ِذىٌُر مَن ا َن ْن َن َناوالَّل وَنا
ا ﴾٢٨﴿  ع ا َننْن امَن َن ٌت ا ُرلٌُر ِذيِذ ْن ا ِِذ ّيَن اواَّل ِذ بَن سِذ ا َن  َناْن

غَن  َنيُر ْنا اوالَّل وُرا َن ْن اُّر ْن ِذ َن  ﴾٢٩﴿ اَنيْن

1.1.8.1. Kelime İzahı 

جَن َّلا لَ ;döndü وِذ ْن
79

.arkalar demektir  َندْن َن  ٌتا kelimesinin çoğulu olan دُر ُر ٌتا 
80

َّليَنا   جَن َْن

belli oldu, ortaya çıktı;
81

ٌَّل َنا  ;aldattı, hoş gösterdi  َن
82

ا  لََن  boşa ümitlendirdi  َنمْن

anlamındadır.
83

;gizli konuştu  َن َن َّلا  
84

ٌَن ََّل  ;ruhunu aldı جَن
85

;öfkelendirdi  َن ْن َن َنا 
86

ا  َِن  َن ِذ

ونٌتا ٌَن َا ِذ ْن ;hoşnut olmak َّن ْن َن
87

يٌتا  غْن غَن نٌتا kelimesinin çoğulu olan  ِذ  kinler  َن ْن

demektir.
88

 

1.1.8.2. Meal 

Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri, 

şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere 

düşürmüştür. ﴾25﴿ Bu, münafıkların, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, 
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"Bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerindendir. Allah onların gizlice 

konuşmalarını bilir.﴾26﴿ Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak 

canlarını alırken halleri nasıl olacak? ﴾27﴿ Bu, Allah'ı gazaplandıran şeylere 

uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların 

amellerini boşa çıkarmıştır. ﴾28﴿ Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın, 

kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? ﴾29﴿ 

1.1.8.3. Açıklama 

Ġslâm‟ın geliĢinden ve hak-bâtıl belli olduktan sonra Ģeytana uyanların boĢ 

ümitlerle avundukları belirtilmiĢ, ikiyüzlü bu kiĢilerin inkârcılarla iĢbirliği 

yaptıkları, Yüce Allah‟ın, gizli konuĢmalarına Ģahit olduğu ifade edilmiĢtir. 

Nankörlüğü tercih etmelerinden dolayı ölümlerinin kolay olmayacağı, melekler 

yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alacakları kaydedilmiĢtir. Bu kötü sonuç 

Allah‟a isyanlarından ve O‟nu öfkelendirecek iĢlerinden kaynaklandığı, yine 

inançsız olarak yaptıkları amellerin geçersiz olduğu vurgulanmıĢ, niyet ve hak 

dine karĢı olumsuz tutumlarının ortaya çıkarılacağı hatırlatılmıĢtır.
89

 

1.1.9. Dokuzuncu Grup Ayetler (30-32) 

ْ َن ىُر ْنا ا ِذسِذ ا َنلَن َن َن ْنحَنيُر ْن يُر ْن ّْننَن  َن َن َن األَن ا َن َن ءُر ٌْن اَن ًَن
ٌْن ِذا  ط اواْن َن يِذ ااَنحْن ا ِِذ اَنحَن ْن ِذ َننَّليُر ْن ًَن

ا ط لَن ُر والَّل وُراَّن ْن ًَن ا

واصَّل  ِذ ِذّيَنا ﴾٣٠﴿  َن ْن َن اَنكُر ْنا ًَن ا نْنكُر ْن امِذ ّيَن اواْن ُر َن ىِذ ِذ لَن َن ا َن ْن َٰى حَّل ا َن ٌَن َّلكُر ْن اَننَن ْنلُر ًَن
ا َن ْن َن  َن ُر ْناال ٌَن ًَن َن ْنلُر ا ﴾٣١﴿ ا  ِذنَّل

ٍٰىا اواْنيُر َن ااَنيُر ُر َّليَن امَن اجَن َْن ا َن ْن ِذ يْن امِذ شَن  ُّدٌواوا َّل ُرٌ َن ًَن اوالَّل وِذا يِذ ا َن ِْذ يْن ًوا َن ًَن َن ُّد ًوا ا َن َن ُر ّيَن واَّل ِذ
ًواال اَّنضُر ُّد ااَنيْن

ُْرحْن ِذ ُرا َن ْن َن اَنيُر ْنا ًَن َن ْْن ًّ ا  ﴾٣٢﴿ والَّل وَناشَن

1.1.9.1. Kelime İzahı 

ْْن  ًّا اشَن اَّن َن ءُر ;dilemek, takdir etmek شَن ءَن
90

 gördü anlamında َس ٍَن filinden ٍ   َن َن

gösterdi;
91

ْ َن ءٌتا  .iz, işaret, benz, yüz hattı demektir  ِذ
92

ٌْن ِذا  اواْن َن يُر  ,konuşma tarzı اَنحْن

üslubu;
93

ا  .karşı geldi, muhalefet etti anlamındadır شَن اَّل
94
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1.1.9.2. Meal 

Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. 

Andolsun, sen onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı 

bilir. ﴾30﴿ Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve 

durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. ﴾31﴿ İnkâr edenler, Allah 

yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra 

Peygamber'e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah, onların 

amellerini boşa çıkaracaktır. ﴾32﴿ 

1.1.9.3. Açıklama 

Cenab-ı Allah dilediği zaman ikiyüzlü insanları açığa çıkarır ve onları rezil 

eder. Ayet-i kerimede bu konuya temas edilmiĢ ve Hz. Peygamber‟in, munafıkları 

konuĢma tarzından tanıdığına iĢaret edilmiĢtir. Yine âyetlerde, mü‟minlerin cihat, 

ibadet ve çeĢitli sıkıntılar karĢısında sabredip etmediğinin test edildiği ifade 

edilmiĢ, hak ortaya çıktıktan sonra inkârları tescil edilen ve Hz. Peygamber‟e 

karĢı gelenlerin Allah‟a zarar veremeyecekleri, gayret ve çalıĢmalarının boĢa 

çıkarılacağı belirtilmiĢtir.
95

 

1.1.10. Onuncu Grup Ayetler (33-35) 

وا َن ْن َن اَنكُر ْنا   لٌُر اجُر ْنطِذ ًَن َن ا ٌواوا َّل ُرٌ َن ْ ُر ًَن َناِذ ٌواوالَّل وَنا ْ ُر وا َناِذ نٌُر اآمَن ّيَن ُّديَن اواَّل ِذ ا ﴾٣٣﴿ َّن ا َّن ّيَن اواَّل ِذ  ِذنَّل

اوالَّل وُرااَنيُر ْنا اَّنغْن ِذ َن ا َنلَنيْن ا ُر َّل  ٌت ىُر ْن ًَن وا امَن جٌُر اوالَّل وِذا ُر َّل يِذ ا َن ِْذ يْن ًوا َن ًَن َن ُّد ًوا ٌوا ﴾٣٤﴿  َن َن ُر جَن ْن ُر ًَن وا اجَنيِذنٌُر  َن َن

نَنا ٌْن لَن َن ْن اوألْن ًَن َن حُر ُر ا لْن ِذ اواسَّل  ِذاََن
﴿ق ا َن ْن َن اَنكُر ْن اَّنحِذ َن ُر ْن اَنيْن ًَن ا كُر ْن والَّل وُرامَن َن ًَن  ﴾٣٥ا
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1.1.10.1. Kelime İzahı 

;boşa çıkardı, geçersiz kıldı  َن ْنطَنيَنا
96

ىْنن ًّا  ًَن ا اَّنيِذيُر ىَنيَن ًَن  gevşemek, zayıflamak;
97

لْن ٌتا    َن

barış, güven demektir.
98

نُرا  ٌْن لَن لََن üstün, daha üstün demek olan  َن ْن  kelimesinin  َن ْن

çoğuludur.
99
جْن وَنا اا ًَن ا اَّنحِذ ُر جَن َن ًَن  azaltmak anlamında kullanılmıĢtır.

100
 

1.1.10.2. Meal 

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Amellerinizi 

boşa çıkarmayın. ﴾33﴿ İnkâr eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar 

olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. ﴾34﴿ Sakın za'f 

göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. 

Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. ﴾35﴿ 

1.1.10.3. Açıklama 

Ayet-i kerimelerde Yüce Allah‟a ve Hz. Peygamber‟e itaat edilmesi 

emredilmiĢ, itaatten vazgeçilmesinin amellerin boĢa çıkarılması anlamına geleceği 

belirtilmiĢtir. Ayrıca inkârcıların inançsız ölmeleri durumunda Yüce Allah‟ın 

onları asla bağıĢlamayacağı vurgulanmıĢtır. Aynı ayetlerde mü‟minlerin savaĢta 

gevĢememeleri, savaĢtan kesin sonuç almadan barıĢ çağrısı yapmamaları ve 

onların Allah adına yaptıkları iyi iĢlerin boĢa çıkarılmayacağı belirtilmiĢtir.
101

 

1.1.11. On birinci Grup Ayetler (36-38) 

ٌٌتا  اَنيْن ًَن ا بٌت َْن ةُراوا ُّد ْنَْن ااَن ِذ  ِذ َّل َن اواْنحَن
ا  ط أَناْنكُر ْن اَّنسْن ًَن َن ا ٌ َن ُر ْن ا ُر ُر جِذكُر ْن واُّر ْن جَنحَّل ٌُر ًَن وا نٌُر مِذ اجُر ْن ًَن ِذنْن ا

واَنكُر ْنا ٌَن غَن  َنكُر ْنا ﴾٣٦﴿  َنمْن ا َن ْن ُّر ْن ِذ ْن ًَن وا لٌُر اجَن ْن َن ُرحْن ِذكُر ْن ٌىَن ا َْن أَناْنكُر ُر اَّنسْن ا ﴾٣٧﴿  ِذنْن نَن ٌْن اجُر ْن َن ءِذ اىَن ٰى ُر َن ىَن ا َن حُر ْن

اوالَّل وِذا يِذ ا َن ِْذ وا ِِذ اِذحُرن ِذ ٌُر
يُراج اَّن ْن َن يْن نْنكُر امَن ا َن ِذ

وِذاج ا َن ْنسِذ يْن ا َن يُر ا َن ِذ َّل َن اَّن ْن َن يْن اَّن ْن َن يْن مَن ًَن ا
ا  ط ًَن َن حُر ُر ا ُِّد نِذ والَّل وُراواْنغَن ًَن

وءُرا ْْن َن ُر ْنا جواْن ُر َن َن مًّ ا َن ٌْن ا َن حَن ْن ِذ ْن واَّنسْن ٌْن اَّل ٌَن اجَنحَن ًَن ِذنْن
وا َنمْن َن اَنكُر ال ٌ ٌُر اَّنكُر ا َن  ﴾٣٨﴿ ا ُر َّل
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98
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99
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 el-Cevherî, age., “ ًج “; Ġbn Manzûr, age., “ ًج “; Karslı, age., “ ًج “. 
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 Tefsir için bk. et-Taberî, age., XXVIII, 62-64; ez-ZemahĢerî, age., IV, 538-539; er-Râzî, 

age.,  X, 60-62; Yazır, age.,  VI, 4397-4398. 
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1.1.11.1. Kelime İzahı 

ا بٌت ;oyun اَن ِذ
102

ٌٌتا  .eğlence demektir اَنيْن
103

ٌ ٌتا    َن ْن ٌتا karşılık, mükâfat demek olan  ُر ُر

kelimesinin çoğuludur.
104

ا ُر و ًّاا  أَن ُر ا َّنسْن أَن َن ;sormak, istemek  َن
105

ََنا   ,diretti  َن ْن َن

zorladı;
106

ا ُر ْن ًّا  يُر اَّن ْن َن يَن ;cimri olmak  َن ِذ
107

حَن ْن َن َنا  .değiştirdi demektir وِذ ْن
108

 ,benzer  َنمْن َن  ٌتا 

gibi demek olan امَن َنيٌتاkelimesinin çoğuludur.
109

 

1.1.11.2. Meal 

Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a 

karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükâfatınızı verir ve sizden mallarınızı 

(tamamen sarf etmenizi) istemez. ﴾36﴿ Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, 

cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. ﴾37﴿ İşte sizler, Allah yolunda 

harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik 

yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız 

zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka 

bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. ﴾38﴿ 

1.1.11. 3. Açıklama 

Ayetlerde dünya hayatının geçeci ve oyalayıcı olduğu belirtilmiĢ, dünyanın 

cazibesine kapılmayıp Cenab-ı Allah‟a kulluk etmeyi sürdürenlerin karĢılıklarının 

mutlaka verileceği vurgulanmıĢtır. Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu 

vurgulanmıĢ, malın bir kısmını gerçek sahibinin emir ve tavsiyesi doğrultusunda 

harcamanın gerekliliği kaydedilmiĢ, ancak bu emir ve tavsiyeye uymayarak 

cimrice davrananların olduğu haber verilmiĢ, eli sıkı olanların cimrilikten 

kaynaklanan sıkıntı ve vebalin yine kendilerine yönelik olduğu, Yüce Allah‟ın 

hiçbir Ģeye muhtaç olmadığı ve her Ģeyin gerçek sahibi olması hasebiyle zengin, 
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insanların ise fakir sayıldığı kaydedilmiĢtir. Son olarak da, sözü edilen insanların 

Allah‟ın mülkünde O‟na karĢı bir tavır içinde hayatlarını sürdürmeleri durumunda 

helak edilip yerlerine Allah‟a bağlı baĢka bir neslin var edileceği belirtilmiĢtir.
110

 

                                                 
110

 Tefsir için bk. et-Taberî, Câmi’u’l-beyân, XXVIII, 64-67; ez-ZemahĢerî, el-Keşşâf, IV, 539; 

er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, X, 62-64; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 4398-4400. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

KUR’AN İLİMLERİ BAĞLAMINDA MUHAMMED 

SURESİ 

Konu baĢlığı altında Kur‟an ilimleriden neyin kastedildiği ve kapsamı 

hakkında kısaca bilgi verilecek ve bu kapsam doğrultusunda Muhammed suresi 

ele alınarak gerekli izahlar yapılacaktır. 

2.1. KUR’AN İLİMLERİ BAĞLAMI 

Bu baĢlık altında Kur‟an ilimleri (Ulûmu‟l-Kur‟an) ifadesinin farklı 

tanımları ve Tefsir Usûlü (Usûlu‟t-tefsîr) ile olan iliĢkisi, tarihsel geliĢimi, 

konusu, kapsamı, sınırları ve amacı gibi konularda geniĢ bilginin verilmesi 

amaçlanmamaktadır. Zira bu konuda geniĢ bir literatür bulunduğundan bilinenin 

tekrar edilmesinin fayda sağlamayacağı düĢünülerek, bu alanda kısa ve öz bilginin 

verilmesi tercih edilmiĢ ve bu arada zengin literatüre iĢaretle iktifa edilmesi 

öngörülmüĢtür.
111

 

Kur‟an ilimleri denince, Kur‟an‟la doğrudan bağlantılı olan ilim ve 

disiplinler akla gelir. Ġlk dönemlerde Tefsir Usûlü ile aynı anlamda kullanılmıĢ ise 

de kapsam itibariyle birbirine denk olmadıkları, Tefsir Usûlünün daha ziyade 
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 Kur‟an Ġlimleri alanındaki literatür için bk. Bedreddin ez-ZerkeĢi, el-Burhan fî Ulûmi'l-

Kur'ân; Celâlüddîn es-Suyûtî, el-İtkan fî Ulûmi'l-Kur'ân, Subhi‟s-Sâlih, Mebâhis fî ulûmi’l-

Kur’ân; M. Abdulazim ez-Zerkanî, Menâhilu'l-İrfân fî ulûmi'l-Kur'ân; Ahmed Adil Kemal, 

Ulûmu'l-Kur'ân; Ġzzet Hüseyn, Ulûmu'l-Kur'ân; Mennau'l-Kattân, Mebâhis fî ulûmi'l-

Kur'ân; M. Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fî ulûmi'l-Kur'ân; M. Bekr Ġsmail, Dirasât fî ulûmi'l-

Kur'ân; Abdurrahman Çetin, Kur'an ilimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi; Suat Yıldınm, 

Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş; Osman Keskioğlu, Nüzulünden İtibaren Kur'an-

ı Kerim Bilgileri: Ulum-ı Kur'an. 
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tefsir metodolojisini ifade ettiği, Kur‟an ilimlerinden daha dar bir alanı kapsadığı 

öne sürülmektedir.
112

  

Ulûmu‟l-Kur‟an‟ın terimsel anlamının ne olduğu ve bu tanımının ilk olarak 

kim tarafından yapıldığı ve muhtevasının ne olduğu konusunda farklı kanaatler ve 

düĢünceler ortaya atılmıĢ ve birçok çalıĢma yapılmıĢtır.
113

 Söz konusu 

çalıĢmalarda alanla ilgili konuların tasnifi ve kapsamı farklı Ģekillerde yer almıĢ, 

ancak DĠA'da yer aldığı Ģekilde konuların adlandırılması tercih edilmiĢtir.  

Buna göre Kur‟an ilimleri konularını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

Mekkî-Medenî sûreler, esbâb-ı nuzûl, nâsih-mensûh, Kur‟an‟ın isimleri, 

toplanması, çoğaltılması ve tertibi, sure ve ayet bilgileri, münâsebet ilmi, kıraat, 

fezâilü‟l-Kur‟an, havâssü‟l-Kur‟an, i‟râbu‟l-Kur‟an, garîbu‟l-Kur‟an, müĢkilü‟l-

Kur‟an, mecâzü‟l-Kur‟an, vucûh-nezâir, emsâlü‟l-Kur‟an, aksâmu‟l-Kur‟an, 

üslûbu‟l-Kur‟an, muhkem-müteĢâbih, mutlak-makayyed, mücmel-mübeyyen, 

îcâz, itnâb, hasr, kinaye, teĢbih, istiare vb.
114

 Bu sıralamada yer almasa da sûre 

adları, vakf ve ibtidâ, fâsıla harfleri, ayet, kelime ve harf sayılarını da söz konusu 

ilim halkasına ilâve etmekte yarar vardır.  

ġimdi yukarıda bahse konu olan ilimler çerçevesinde Muhammed suresi ele 

alınarak, gerekli izahlara ve değerlendirmelere geçilebilir. 

2.1.1. Sure Başlangıcı 

Gerek müstakil kitaplara, gerekse Kur‟an ilimleri ile ilgili bazı eserlere, 

tefsirlere ve tefsir usûlü kitaplarına bakıldığında “Fevâtihu‟s-suver (sure baĢları) 
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 Bk. Abdulhamit BirıĢık, “Kur‟an Ġlimleri”, TDV, Ankara: 2002, XXVI, 401; A. Bulut, 

“Türkiye'de Tefsir Usulü/Ulümu'l-Kur'an Tartışmaları,” Editör Bilal Gökkır vd., Tarihten 

Günümüze Kur'an ilimleri ve Tefsir Usulü,  Ġstanbul: Ġlim Yayma Vakfı Yay. 2009 ss. 381-

400. 
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 Abdülhamit BirıĢık, “Kur‟an Ġlimleri”, DĠA, XXVI, 402. 
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baĢlığında Kur‟an‟ı-Kerim‟de yer alan 114 surenin baĢlangıç cümlelerinin 

irdelendiği ve sureye nasıl baĢlandığı konusunda bilgi verildiği görülür.
115

  

Ġnsanlara hitap ederken ilgi çekici sözlerle konuĢmaya baĢlamak edebî 

sanatlardan biri kabul edilir. Kur‟an‟ı-Kerim bu açıdan incelenmiĢ, her surenin 

hem lafız, hem de mana açısından muhatabın ilgisini çeken bir ifade ve sözle 

baĢladığı tespit edilmiĢtir. Sure baĢlarının bu özelliği Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

Sureler, övgü ile baĢlayan,
116

 mukatta harfleriyle baĢlayan,
117

 nidâ ile 

baĢlayan,
118

 haber cümlesiyle baĢlayan,
119

 yemin ile baĢlayan,
120

 emirle 

baĢlayan,
121

 soru ile baĢlayan,
122

 Ģart edatı ile baĢlayan,
123

 sebep bildirme ile 

baĢlayan sureler
124

 Ģeklinde tasnif edilmektedir.
125

 

Bu baĢlık altanda Muhammed suresi incelendiğinde, diğer 113 sureden 

farklı olarak surenin 
126

اوالَّل وِذا يِذ ا َن ِْذ يْن ًوا َن ًَن َن ُّد ًوا ا َن َن ُر ّيَن  Ģeklinde ism-i mevsûl ile واَّل ِذ

baĢladığını görmekteyiz. Nitekim bir önceki Ahkaf suresinin son ayeti ا ا ِذ َّل اُّريْنلَنكُر  َنيَنيْن

نَنا اواْن َن  ِذ ٌُر اُر ٌْن واْن َن
127

 mesajıyla son bulmaktadır. Birbiri ardından gelen bu iki sure 

birbirinin devamı gibi mana açısından önemli bir iliĢki ve güçlü bağı ifade 

etmekte, yoldan çıkmıĢ olanların kim oldukları ism-i mevsulle ( ه زَ  (ال

tanımlanmaktadır.  
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 Bk. Abdurrahman Çetin, “Fevâtihu‟s-süver”, DĠA, XII, 503-504. 
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 KureyĢ 106. 
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2.1.2. Ayet, Kelime ve Harf Sayısı 

Kavramsal olarak iĢaret, alamet, delil, mucize ve ibret anlamlarına gelen 

ayetin, çoğulu ây ve âyâttır.
128

 Terimsel anlamı ise, Kur‟an-ı Kerim‟de bir 

fasıladan diğer bir fasılaya kadar olan bölüm demektir. BaĢka bir tanıma göre  ise, 

“Kur‟an‟ın herhangi bir suresindeki baĢı ve sonu bulunan, bir veya daha fazla 

cümleden mürekkep olan kelâmdır.”
129

 Kur‟an-ı Kerim‟de yer alan ayet sayısı 

sahabeden Ġbn Abbas‟tan gelen bir rivâyete göre 6600, baĢka tespitlere göre ise 

6204, 6214, 6219, 6225, 6236‟dir.
130

 Eldeki Kur‟an‟larda ayet sayısı 6236‟dır. 

Küfe ehline (otoritelerine) ve mevcut Kur'an'da yer aldığına göre Muhammed 

suresi otuz sekiz,
131

 Medine ehline göre otuz dokuz,
132

 Basra ehline göre de kırk 

ayettir.
133

 Küfe ehline göre surenin dördüncü ayeti bir ayet kabul edilirken, 

Medine ehli aynı ayetin  ىَن زو َن ًْن   kelimesinden sonrasını ikinci bir ayet saymaktadır. 

Bu ayetin ilâvesiyle ayet sayısı otuz dokuza çıkmaktadır. Basra ehli ise ek olarak 

on beĢinci ayette ي  kelimesinden sonrasını baĢka bir ayet kabul eder; böylece اِذل َن  ِذ ِْذ

toplam ayet sayısı kırka baliğ olur.
134

 Surenin kelime sayısı 539, harf sayısı ise 

2.349'dur.
135

  

2.1.3. Fâsılası 

Fâsıla; Arapçada  kesmek, ayırmak, yarmak, çocuğu sütten kesmek gibi 

anlamlara gelen fasl (صي  ) kelimesinden türemiĢ bir kelime olup,
136

 iki Ģeyin 

arasını ayıran ve uzaklaĢtıran anlamındadır. Çoğulu ise fevâsıldır.  Terim olarak 
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  Ġbn Manzûr, Lisânu’l-Arab,ا” ّ ”. 

129
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Muhammed eĢ-ġe‟âr, Beyrut: Dâru‟n-Nefâis, 1416/1996, IV, 219. ZemahĢeri Nesefi 

133
 Ebu‟l-Fazl b. Hasan et-Tabersî, Mecme’u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, Beyrut, ts. VI, 3. 

134
 el-Alûsî, Rûhu’l-me’ânî, XIII, 36. 
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fâsıla,  iki ayeti birbirinden ayıran kelime olarak tanımlanabilir. Söz konusu 

kelimenin son harfi de fâsıla harfi adını alır.  

ġiirde kafiye, nesirde seci ne ise Kur'ân'da fâsıla odur. Fâsılalar Kur'ân'ın 

beliğ bir mesaj ve mucizevî bir kelâm olduğunu gösterir ve ona farklı bir anlam ve 

güzellik verir. Bu ritmik yapı dinleyenlerin kulağına ve gönlüne büyük etkiler 

yapar. Aynı zamanda Kur'ân'ın Ģiir veya nesir olmadığı Hz. Peygamber'e 

vahyedilen ilâhî mesajlardan  oluĢan Allah kelâmı olduğunu gösterir.
137

  

Her sûrenin kendine özgü bir fâsıla Ģekli ve keyfiyeti vardır. Bir sûrede 

fâsıla harfi bir veya birden çok olabilir. Bu açıdan bakıldığında Muhammed 

suresinin toplam 38 ayetinin fâsıla harflerinin ikisinin elif,
138

 diğer 36'sının mim 

harfinden ibaret
139

 olduğu görülür. Muhammed adının ilk harfinin de mim olması, 

sanki her ayetin sonu bu adı çağrıĢtırır gibi bir anlam ifade etmektedir.  

2.1.4. Sure Adı 

Sure kavramının, farklı Ģekillerde tanımının yapılması mümkün ise de 

Kur‟an-ı Kerim‟de iki besmele arasındaki bölüm diye ifade edilebilir. Genel 

kabule göre Kur‟ân‟da 114 sure bulunmaktadır. Surelerin tertibinin tevkıfî mi, 

yani vahiy kaynaklı mı, yoksa ictihadî mi olduğu hususu tartıĢmalıdır. Her surenin 

bir adı mevcuttur. Bazı surelerin birden fazla adı olduğu gibi iki sûrenin bir adla 

anıldığı da vardır. Felak ve Nâs surelerine muavvizeteyn dendiği gibi.  

el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân adlı eserin müellifi Bedreddin ez-ZerkeĢî (ö. 

772/1370) sure isimlerinin tevkıfî olduğunu belirtir.
140

 Ancak konu ile ilgili 
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rivâyetlere bakılırsa birçok surenin sahabe tarafından isimlendirildiği 

bilinmektedir.
141

  

Buna göre bahse konu olan surenin meĢhur adı Muhammed‟dir. Sure adını 

ikinci ayette geçen Muhammed kelimesinden almıĢtır. Aynı zamanda bu sure, ana 

konularından birinin savaĢ olması ve mü‟minleri savaĢa teĢvik eden ayetlerin 

surede yer alması ve 20. ayette ĢavaĢmak anlamında “kıtâl” kelimesinin 

bulunması sebebiyle "Kıtâl" diye de isimlendirilmiĢtir.
142

 Bu iki isim dıĢında, az 

da olsa ilk ayetin baĢında yer alan ًو ا َن َن ُر ّيَن  terkibinden hareketle "Ellezîne keferû واَّل ِذ

suresi" adıyla da anılmıĢtır.
143

 Müfessir Muhammed b. Ali ġevkânî (ö. 

1250/1834)‟nin meĢhur muhaddis Ġbn Merdeveyh el-Ġsfehânî (ö. 416/1025)‟den 

naklen sahabeden Abdullah b. ez-Zübeyr (ö. 73/692)‟in Ģöyle dediğini belirtir: 

“ ًو ا َن َن ُر ّيَن ”.suresi Medine‟de nâzil olmuĢtur واَّل ِذ
144

 Bu ifade, surenin bu adla da 

zikredildiğini göstermektedir. 

2.1.5. Mekkî-Medenî Oluşu 

Sureler Mekkî-Medenî olması açısından ikiye ayrılmaktadır. Yaygın 

kanaate göre surelerin 86‟sı Mekkî, 28‟i ise Medenîdir. Mekkî-Medenî tanımında 

muhataplar,  mekan ya da zaman dikkate alınarak tanım yapılsa da tercih edilen ve 

her sureyi kapsamına alan tanım, zamana odaklı yapılan tanımdır. Bu tanıma göre 

hicret öncesi nâzil olan surelere Mekkî sûreler, hicretten sonra nâzil olan surelere 

de Medenî sureler denmektedir.
145

  

Yukarıdaki tanıma göre Muhammed suresinin Medine döneminde, Bedir 

SavaĢı‟ndan sonra, muhtemelen Uhut SavaĢı esnasında, Ra‟d suresinden önce ve 
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Hadîd suresinden sonra nâzil olduğu belirtilmiĢtir.
146

  et-Tahrîr ve’t-tenvîr adlı 

tefsirin müellifi Ġbn ÂĢûr (ö.1973), bu surenin ittifakla Medenî bir sure olduğunu 

belirtir.
147

 Ebu'l-A'lâ Mevdûdî (ö. 1979) Tefhîmu'l-Kur'ân adlı tefsirinde, " Ġhtiva 

ettiği konular, bu surenin hicretten sonra Medine'de savaĢa izin verildiği, fakat 

henüz fiilî olarak savaĢa girilmediği bir zamanda nâzil olduğunu gösteriyor." 

der.
148

   Surenin, muhteva itibariyle Hudeybiye AntlaĢması'ndan sonra ve HaĢr 

suresinin ardından indirilmiĢ olma ihtimalinin büyük olduğu kanaati de vardır.
149

  

Sahabeden Ġbn Abbas‟a (ö. 68/687) isnad edilen bir rivâyete göre surenin 13. ayeti 

Hz. Peygamber‟in üzüntü içinde Mekke‟den ayrılıĢı esnasında nâzil olmuĢtur. Bu 

rivâyeti esas alanlar, surenin genelinin Mekke‟de nâzil olduğunu öne 

sürmüĢlerdir. Söz konusu ayrılıĢtan maksat hicret ise, sadece 13. ayetin Mekkî 

olduğu, Vedâ haccındaki ayrılıĢ söz konusu ise ilgili ayet de Medenî olduğu 

ortaya çıkmaktadır.
150

 

2.1.6. Sure Sırası (Nuzûl ve Mushaf) 

Surelerin iki türlü sıralaması söz konusudur. Biri Kur‟an‟dakı tertip sırası, 

ikincisi ise nuzûl sırasıdır. Muhammed suresi Kur‟an-ı Kerim‟de 47. suredir.  

Nuzûl sırası ise bazı kaynaklarda 96.,
151

 bazılarında 99.,
152

 bazılarında ise 95.
153

 

sure olarak gösterilmiĢtir.  Surenin söz konusu sıralamasındaki bu farklılık, 

değiĢik rivayet ve görüĢlerden kaynaklanmaktadır. 
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2.1.7. Nuzûl Sebebi 

Kur'an ilimleri arasında yer alan konulardan biri de nuzûl sesebidir. 

Ayetlerin iniĢ sebebi olarak bilinen bu terim, çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır. 

Tefsir alanında önemli birikimi olan Ġsmail Cerrahoğlu nuzûl sebebini, “Hz. 

Peygamber‟e bir sual veya bir hadise dolayısıyla birkaç ayetin veyahut bir surenin 

tamamının nâzil olmasına amil olan Ģeye sebeb-i nuzûl demekteyiz.” Ģeklinde 

tanımlar.
154

 Sebeb-i nuzûl alanında çalıĢma yapan Ahmet Nedim Serinsu‟nun 

tanımı ise Ģöyledir: “Nuzûl ortamında meydana gelen bir hadise veya Hz. 

Peygamber‟e yöneltilmiĢ bir soruya, vuku bulduğu günlerde, bir veya daha fazla 

ayetin, tazammun etmek, cevap vermek veya hükmünü açıklamak üzere inmesine 

vesile teĢkil eden ve vahyin nâzil olduğu ortamı resmeden hadiseye sebeb-i nuzûl 

denir.”
155

 

Sebeb-i nuzûlu bilmek ayetlerin anlaĢılmasında önemli rol oynar. Bazen 

ayetlerin dediğinin anlaĢılmasına rağmen ne demek istediğini anlamak güçtür.  

Sebe-i nuzûlü bilmek ayetlerdeki Allah‟ın muradının ne olduğunu anlamaya,  

özellikle hüküm teĢriindeki hikmetin bilinmesine katkı sağlar.
156

  

Muhammed suresi sebeb-i nuzûl açısından ele alındığında ilgili rivâyetleri 

Ģu Ģekilde belirtmek mümkündür: Müfessir Ġbn Ebî Hâtim (ö. 327/938)‟in 

naklettiğine göre sahabeden Ġbn Abbas, surenin ilk ayetinde, “İnkâr edenler ve 

Allah yolundan alıkoyanlar var ya” mesajında, sözü edilenlerin Mekke halkı olup 

onlar hakkında nâzil olduğunu belirtmiĢ,  ikinci ayette yer alan, “İnanıp salih 

ameller işleyenlerin” ifadesinden de Ensar‟ın kastedildiğini zikretmiĢtir.
157

 

Yine Ġbn Abbas‟a göre ilk ayet Bedir‟de müĢrik ordusunu doyuranlar 

hakkında nâzil olmuĢtur. Sözü edilenler Ebû Cehil, Hâris b. HiĢam, Ebû Leheb'in 
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oğulları Utbe ve Uteybe, Halef‟in oğulları Ubey ve Ümeyye, Haccac‟ın oğulları 

Münebbih ve Nübeyh, Ebu‟l-Bahteri b. HiĢam, Zem‟a b. El-Esved, Hakim b. 

Hizam, Haris b. Amir b. Nevfel‟dir.
158

 

“Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa 

çıkarmayacaktır.”
159

 ayetine iliĢkin olarak tabiîn müfessirlerinden Katade b. 

Diâme (ö. 118/735)‟nin rivâyetine göre ayet Uhut SavaĢı‟nda Müslümanlar 

arasında birçok ölü ve yaralı varken Hz. Peygamber ġi‟b denen mahallede iken 

nâzil olmuĢtur.
160

 

“Bu, Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir 

yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.”
161

ayeti yine Uhud‟da müĢriklerin, 

“Bugün Bedir’in intikamının alınacağı bir gündür. Bizim Uzza’mız var, sizin 

Uzza’nız yok” demeleri üzerine Hz. Peygamber‟in de onlara hitaben, “Allah bizim 

Mevla’mızdır, sizin ise Mevla’nız yoktur, deyiniz” sözü üzerine inmiĢtir.
162

 

“Nice memleket halkları vardı ki, biz onları helak ettik. Onların hiçbir 

yardımcısı da olmadı.”
163

 ayeti ise Hz. Peygamber‟in Mekke‟den Sevr 

mağarasına doğru yola çıktığında Mekke‟ye yönelmiĢ ve “Sen Allah‟a beldelerin 

en sevimlisisin. ġayet müĢrikler beni senden çıkarmasalardı elbette senden 

çıkmazdım…” demesi üzerine nâzil olmuĢtur.
164

 Medenî sureler içinde yer alan 

bu ayet, bu olay üzerine indiğine göre Mekkî ayetlerden biri sayılır. 

Yine aynı surede bulunan, “Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin 

yanından çıktıkları zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, "Az 

önce ne söyledi?" derler. İşte bunlar, Allah'ın, kalplerini mühürlediği ve 
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nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.”
165

 ayetinin de Ģu olay hakkında nâzil 

olduğu rivayet edilmiĢtir: “Mü‟minler ve münafıklar Hz. Peygamber‟in 

meclisinde oturur ve onu dinlerler, dinlediklerini de anlar ve bellerlerdi. Fakat 

münafıklar dinler, ancak bellemezlerdi. Yanından ayrıldıklarında ise mü‟minlere, 

'Biraz önce Muhammed ne demiĢti' diye sorarlardı. Ayet iĢte bu olay üzerine 

inmiĢtir."
166

 

Aynı Ģekilde “İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine 

hidayet yolu belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler hiçbir şekilde 

Allah'a zarar veremezler.” ayetinin Haris b. Süveyd ve Vahvah el-Ensarî 

hakkında nazil olduğu rivâyet edilmiĢtir. Nakledildiğine göre bu iki Ģahıs irtidat 

etmiĢ, Haris ise daha sonra piĢman olmuĢ ve Hz. Peygamber‟e gelerek tekrar 

Müslüman olmuĢ, diğeri ise küfürde ısrar ederek o Ģekilde ölmüĢtür. Ġbn Abbas 

ise ilgili ayetin, Bedir SavaĢı‟nda müĢrik ordusunun yiyeceğini üstlenen kiĢiler 

hakkında nâzil olduğunu belirtmiĢtir.
167

 

Ġbn Ebî Hâtim‟in naklettiğine göre ashab Ģirkle birlikte iyi amellerin fayda 

sağlamadığı gibi, tevhidle birlikte günahlara bir zarar gelmez Ģeklinde bir inanıĢa 

sahipti. Bunun üzerine, “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat 

edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.”
168

 ayeti nâzil olmuĢtur.
169

  

Yine aynı ayetin nuzûl sebebi konusunda Ģu haber de nakledilmiĢtir: “Biz 

Muhammed (sav)‟in ashabı, bu ayet nâzil oluncaya kadar iyi amellerin makbul 

olduğunu sanmaktaydık. Söz konusu ayet nâzil olunca, „Acaba amellerimizi 

geçersiz kılan nedir? Muhtemelen cehennemi gerektiren büyük günahlardır‟ 

dedik. Büyük günahlardan birini iĢleyen bir kimseyi görünce, „Eyvah! ġimdi 

helak oldu‟ demeye baĢladık. Bunun üzerine, „Allah kendisine Ģirk koĢulmasını 
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bağıĢlamaz.”
170

 ayeti inince böyle demeyı bıraktık ve büyük günah iĢleyen birini 

görünce onun için korkmaya, iĢlemeyen için de umutlu olmaya baĢladık.”
171

 

Görüldüğü Ģekilde ilgili kaynaklarda surenin birinci, ikinci, dördüncü, on 

üçüncü, on altıncı, otuz iki ve otuz üçüncü ayetlere iliĢkin sebeb-i nuzûl ile ilgili 

rivâyetler yer almıĢ ve haberler nakledilmiĢtir. Nakledilen bu haberlerin ayetlerin 

anlaĢılması konusunda katkı sağladığını belirtmekte yarar vardır. 

2.1.8. Nesh  

Nesh, üzerine pek çok çalıĢma yapılan ihtilaflı bir konudur. Nesh var mıdır, 

yok mudur, varsa Kur‟an için söz konusu mudur? Bu ve benzeri sorular tarih boyu 

hep tartıĢılmıĢ konular arasında yer alır. Ancak burada bahse konu olan surenin 

nesh açısından irdelenmesi hedeflendiği için neshle ilgili kısa bilgi verilerek asıl 

konuya geçilmesi öngörülmektedir. 

Sözlükte “ortadan kaldırmak: nakletmek, beyan etmek”
172

 manalarına gelen 

nesh kelimesi terim olarak, Ģer‟î bir hükmün daha sonra gelen Ģer‟î bir delille 

kaldırılmasını ifade eder.
173

 Kaldırılan önceki hükme mensuh, onu kaldıran 

sonraki hükme de nasih denir.
174

 Nesh meselesi sadece Ġslam'da değil, önceki 

semavî dinlerde de var olan bir konudur.
175

 Neshin bu anlamı sonraki dönemlere 

ait olup, sahabe ve tabiînin ise neshi terimsel manada değil, daha çok dilsel 

manada kullandıkları anlaĢılmaktadır. Onlara göre nesh, bir ayetin baĢka bir 

ayetteki bazı vasıfları izale etmesidir. Mesela, bir ayetle amel etme müddetinin 
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bitmesi, umumiliğin tahsisi, istisna, cahiliye adetlerinin kaldırılması veya ehl-i 

kitaba ait hükümlerin kaldırılmasıdır.
176

 

Kur'an'da Ģu ayetler nesh edilmiĢtir veya Ģu ayet Ģu ayetin hükmünü ortadan 

kaldırmıĢtır gibi ifadelere değil de sadece neshin bir hakikat olarak varlığını 

bildiren, neshe iĢaret eden veya nesh ifadesinin geçtiği bazı ayetleri görmekteyiz. 

Kur'an'da nesh edilmiĢ ayetler bulunduğu görüĢünü savunanların en önemli 

dayanakları Ģu ayetlerdir;  el-Bakara 2/106; en-Nahl 16/101; er-Ra'd 13/39 ve Al-i 

Ġmran 3/7 ayetleridir.
177

 

Kur‟an-ı Kerim‟de kaç ayette nesh olduğu konusu âlimler arasında tartıĢma 

konusudur. Celalüddin Suyûtî neshedilen ayetlerin on dokuz olduğunu 

belirtirken,
178

 Ebû Cafer en-Nahhas (ö. 338/950) ve Hibetullah b. Selame (ö. 

410/1019) bu sayıyı 500‟e kadar çıkarmaktadır. 
179

 

Nesh konusu irdelenirken Kur‟an‟daki ayetler nasih ve mensuh ayetler 

Ģeklinde tasnif edilmiĢtir. Bu tasnife göre nasih ayetler arasında Muhammet suresi 

yer almamıĢ, ancak surenin dört, otuz beĢ, otuz altı ve otuz yedinci ayetleri 

mensuh ayetler kapsamında değerlendirilmiĢtir.
180

 Zayıf kabul edilen bir rivâyette 

ise otuz beĢinci ayet hem nasih hem de mensuh ayetler arasına dahil edilmiĢtir.
181

 

Surenin “(Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. 

Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ 

kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye 

karşılığı salıverin…” meâlindeki dördüncü ayetle Enfâl suresinin “Yeryüzünde 

düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir 
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almak yakışmaz.”
182

 ayeti arasında bir çeliĢkinin var olup olmadığı, nesh 

kapsamında değerlendirip değerlendirilemeyeceği tartıĢılmıĢtır. Saygın âlimlerden 

Vehbe ez-Züheylî bu ayetin muhkem olduğunu ve Tevbe suresinin beĢinci ayetini 

açıklamakta olduğunu zikretmiĢtir.
183

 ÇağdaĢ müfessirlerimizden Süleyman AteĢ, 

ilgili ayetle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuĢ, müfessirlerin konu ile ilgili 

görüĢlerini ve kanaatlerini belirttikten sonra, sözü edilen iki ayet arasında 

herhangi bir çeliĢkinin olmadığını ifade etmiĢtir.
184

  

AteĢ'e göre Enfâl suresinde, otoritesi henüz oluĢmamıĢ Peygamber'in esir 

alıp onlarla uğraĢmasının gereksiz olduğu ifade edilirken, bu ayette alınan esirlere 

nasıl muamele edileceği açıklanmıĢtır; dolayısıyla iki ayet birbirini tamamlar 

niteliğe sahiptir.
185

 Yine AteĢ‟in ifadesine göre Ġbn Abbas, Katade, Dahhak, 

Mücahid, Ġbn Cüreyc ve Süddi‟ye atfedilen bir görüĢe bakılırsa Muhammed 

suresinin bahse konu olan dördüncü ayeti Tevbe suresinin, “Haram aylar çıkınca 

bu Allah'a ortak koĢanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp 

hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin…”
186

 ayeti tarafından 

nesh edildiğini öne sürmüĢlerdir.
187

  

 Ancak çoğunluğun görüĢüne göre, iki ayet arasında nesh yoktur ve Tevbe 

suresindeki ilgili ayet diğer ayeti tefsir etmektedir. Burada esiri öldürme yetkisi 

yokken orada esiri öldürme yetkisi verilmiĢtir. Yine AteĢ, Muhammet suresindeki 

ayetin sadece esirler hakkında iken Tevbe suresindeki ayetin ise müĢrikler 

hakkında nâzil olduğunu, nesh kapsamında bulunmadığını ve muhkem ayetlerden 

sayıldığını belirtir.
188

 

 Bu ayette nesh olduğunu söyleyen Ġsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725), 

esirlerin öldürülmeleri veya salıverilmeleri ile ilgili olarak Tevbe suresinin beĢinci 
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ayetinin bu ayeti nesh ettiğini öne sürmüĢ, ona göre bu ayet Bedir SavaĢı‟ndan 

sonra inmiĢ ve sonradan da nesh edilmiĢtir.
189

 Konu ile ilgili olarak sözü edilen iki 

ayet arasında bir çeliĢkinin bulunmadığı ve her iki ayetin birbirini teyid ettiği 

ifade edilmiĢtir. Nitekim Enfal suresinde (8/67) düĢmana öldürücü darbeyi vurup 

savaĢ güçlerini çökertmedikçe ganimet ve esir alma ile meĢgul olunmaması 

emredilmiĢken, bu ayet aynı hükmü vurguladıktan sonra esirlere nasıl muamele 

edileceğini açıklamıĢtır.
190

    

Merhum Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1942) ayetteki, “ya karĢılıksız olarak 

ya da fidye ile salıverin”
191

 mesajından, esirlerin bir bedel karĢılığında serbest 

bırakılmalarının Enfal suresi ile kınandığını, iki ayet arasında çeliĢki ve nesh söz 

konusu olmadığını ifade etmiĢtir.
192

 MeĢhur müfessir Ġbn Kesir (ö.774/1372) ise, 

bu ayetin mensuh olduğunu söyleyenler olsa da mensuh olmadığını söyleyenlerin 

çoğunlukta olduğunu belirtmiĢtir.
193

  

Müfessir Ebû Bekr el-Cessâs'ın (ö. 370/980)  Ahkâmu’l-Kur’ân adlı 

tefsirinde naklettiği bir rivayette Süfyan b. Uyeyne (ö. 198/814) Ģöyle demiĢtir: 

“Süddî (ö. 127/745)‟nin, "Ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıveriniz."
194

 

ayetini açıkladığını duydum.‟ Diyordu ki; „Bu ayetin hükmü yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. Ortadan kaldıran ayet ise; „MüĢrikleri bulduğunuz yerde 

öldürünüz.‟
195

 ayetidir.” Ancak Mevdudî ve M. Zeki Duman, ilgili ayette neshin 

olmadığını savunmuĢlardır.
196
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Konu ile ilgili görüĢler dile getirildikten sonra denebilir ki,  Bedir SavaĢı 

esnasında inen Enfal suresinin altmıĢ yedinci ayetle daha sonra inen Muhammed 

suresinin dördüncü ayetinin birbirini nesh etmediği, bilakis birbirini açıklayan iki 

ayet olduğu söylenebilir. Nitekim iki ayetin ihtiva ettiği anlamlar birbirlerinden 

farklıdır. Birinci ayet, savaĢ esnasında esirlerle ve ganimet paylaĢımı ile 

uğraĢmanın gereksizliğine, ikinci ayet ise, savaĢ sonrası esirlere nasıl 

davranılacağı ve ne yapılacağına iliĢkindir. Enfâl suresindeki ayet doğrudan 

müĢriklerle ilgili iken Muhammed suresindeki ayet ise umumîlik ifade etmektedir. 

Aynı zamanda esirlerle ilgili genel kaideyi ortaya koyarak, Hz. Peygamber'e 

istediği gibi hareket etme hakkı verip, savaĢ sonrası esirlere nasıl davranılacağı 

hükümlerini açıklamakta, Tevbe suresindeki ayet ise, söz konusu hükümleri 

içermemektedir.  

Surenin, “Sakın za'f göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa 

çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla 

eksiltmeyecektir.”
197

 ayetinin Enfâl suresinin, “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa 

sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir.”
198

 ayetiyle nesh edildiğini söyleyenler olmuĢsa da müfessir ġevkânî bu 

görüĢe karĢı çıkarak burada neshin olmadığını, her iki ayetin muhkem olduğunu 

belirtmiĢtir.
199

  

Yine aynı surenin, “Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. 

Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükâfatınızı verir ve 

sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez. Eğer onları sizden isteyip de 

sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı.”
200

 ayetlerine 

gelince, nesh üzerinde eseri bulunan Remzi Kaya, otuz altıncı ayeti zekât ayetinin 

nesh ettiğini, otuz yedinci ayet hakkında ise önemli bilginin bulunmadığını 

kaydeder. Ayrıca bu iki ayetten birincisi, dünya hayatının oyun ve eğlenceden 
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ibaret olduğu ile, ikinci ayet ise cimrilikle ilgilidir. Dolayısıyla iyi veya kötü 

hasletleri içeren ayetlerde neshin mümkün görülmediğini belirtir.
201

 

Sonuç olarak Muhammed suresinde müfessirlerin ittifakla kabul ettiği neshe 

konu olan  hiçbir ayetin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. 

2.1.9. Hazif  

Hazif; kendileri bulunmadan anlamın tamam olduğu kelime veya cümlelerin 

hazfedilmesi, yani cümlede yer almamasıdır.
202

 Ġbareyi uzatmadan dikkatleri asıl 

önemli yöne çevirmek, karineye dayanarak terk edilen hususları muhatabın 

zihnine ve hayal gücüne bırakmak suretiyle anlam zenginliğini ortaya koymak 

maksadıyla hazfe baĢvurulur. Bu ifade tarzında bilinen ve tahmini kolay olan 

kısım dile getirilir.
203

  Hazif, beliğ ifadeler, edebî yazılar ve söylemlerde müracaat 

edilen bir yöntemdir. ġüphesiz Kur'an-ı Kerim Allah kelâmı, aynı zamanda edebî 

yönü itibariyle de bir Ģaheserdir. Dolayısıyla onda haziflere sıkça rastlandığı 

muhakkaktır. 

Kelâmda hazif yapıldığında hazfe iĢaret eden karine ve deliller bulunur. 

Bunlar; hazfin bulunduğunun aklen anlaĢılması, hazfe fiilin iĢaret etmesi ve neyin 

hazfedildiğinin toplumun örf  ve adetinin belirlemesidir. Cümlede yerine göre 

bazen fiil, bazen fail veya mef'ul, bazen mübteda veya haber ya da sıfat hazfedilir. 

Bunun yanında  muzaf veya muzafun ileyh, müĢarun ileyh, ya da Ģart veya ceza 

cümlesinin hazfedildiği olur. Ayrıca bir veya birkaç cümlenin hazfedildiğine 

rastlamak da mümkündür.
204

 

Konu ile ilgili bu kısa bilgiden sonra Muhammed suresinin hazif gerçeği 

doğrultusunda ele alınmasına ve bu surede var olan hazfin çeĢitlerine geçilebilir. 
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2.1.9.1. Mübtedanın Hazfi 

Surenin dördüncü ayetindeki "bu" anlamında اِذكَنا ي ا ;iĢaret ismi,  haber ذَن ا ِْذ وألمْن ُر

  .lafzı ise hazfedilmiĢ mübtedadır (onlar hakkındaki durum) م اذُر ِذ ا

Aynı Ģekilde on beĢinci ayette اوانَّل  ِذا ا ِِذ ا َن اِذ ٌت ٌَن اىُر يْن  ateĢte ebedi kalacak olan)  َن َن

gibi) cümlesi  ْ اىٌا ِاى واوانَن ِذ يْن  hazfedilmiĢ (?yoksa bu nimetler içinde olan mı)  م 

mübtedanın haberidir.
205

  

Surenin yirmi yedinci ayetinin baĢında yer alan ْْنفَنا  soru edatının (nasıl)  َن

irabı öne geçmiĢ bir haberdir; mübtedası ise hazfedilmiĢ  َن اُريُر  (durumları) 

ifadesidir.
206

 

2.1.9.2. Haberin Hazfi 

On beĢinci ayette yer alan نَنا حَّل ٌُر اواْن ُر ًُر ِذ َن ا نَّلةِذاواَّلحِِذ اواْن َن مَن َنيُر
   

(Allah'a karĢı gelmekten 

sakınanlara söz verilen cennet) ifadesinde مَن َنيُرا kelimesi mübteda, ا فُر ٌُْر َن  مَن ا َن

(niteliği belirtilecek Ģeylerdir.) diye takdir edilen kısım ise hazfedilmiĢ 

haberidir.
207

  

Yirmi birinci ayette bulunan ٌتا ً امَن ْن ُر ٌْن ٌت ًَن َن ةٌتا  (itaat ve güzel bir söz) اَن  َن

ifadesinde ا  ة kelimesi mübteda, haberi ise hazfedilmiĢ ْْن ٌتا  (daha hayırlı)  َن

kelimesidir. Buna göre anlam, “itaat ve güzel bir söz daha hayırlıdır.” 

Ģeklindedir.
208

  

2.1.9.3. Fiilin Hazfi 

Dördüncü ayette اوا ِّز َن بِذا بَن بَنا cümlesinde (boyunlarını vurun)  َنضَن ْن  kelimesi  َن ْن

mef'ulu mutlaktır ve وا  emir fiili var sayılarak hazfedilmiĢtir. Aynı (vurun) وِذ ْن ِذ ٌُر

ayette yer alan وءًّا ًَن ِذمَّل ا ِذ َن ا ن ًّ ا َن ْن ُر ن ًّ ا cümlesinde  َن ِذمَّل امَن وءًّا ve مَن  kelimelerindeki durum  ِذ َن
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aynıdır. Nitekim  ًّ ن ْْنيِذ ا kelimesinin  مَن ل ا َن نَن نٌُّد  fiili ile (onlara lütufta bulunursunuz) جَن ُر

وءًّا .fiili hazfedilmiĢtir (fidye alarak serbest bırakırsınız) جُر  دُرً َنيُر  kelimesinin  ِذ َن
209

 

Sekizinci ayette  ًّس ًوا َنحَن ْن ا َن َن ُر ّيَن واَّل ِذ ًَن  (inkâr edenlere yokluk olsun, yıkım olsun!)  

mesajında bulunan  ًّس  .kelimesi mef‟ulu mutlak olup fiili hazfedilmiĢtir  َنحَن ْن

Cümlenin aslıا فَتَِعُسىا تَْعَسهُْماĢeklinde takdir edilmektedir.
210

 

 2.1.9.4. Failin Hazfi 

Birinci ayette yer alan ا َن ْن َن اَنيُر ْنا يَّل  ifadesinde kim (amellerini boĢa çıkardı)  َن َن

sorusunun cevabı olan özne (fail) هللا lafzı hazfedilmiĢtir.  

On yedinci ayetteki ىُر ْنا ودَن lafzıا  fiilinin faili olan (onların artırdı) زَن اا

hazfedilmiĢtir. Konu ile ilgili bir diğer örnek de otuz sekizinci ayette 

bulunmaktadır. Buradaki ُّر ْن ِذ ْنا (çıkarsın) fiilinin faili cümlede yer almadığından 

kim veya ne sorusu cevapsız kalmaktadır. Sözün bağlamında hazfedilen kelimenin 

يُرا .kelimesi takdir edilir. Buna göre anlam "cimrilik çıkarsın" olur (cimrilik) وا ُر ْن
211

 

2.1.9.5. Mef'ulun Hazfi 

Surenin ilk ayetinde yer alan  ًو ا َن َن ُر ّيَن ا  ifadesinde (inkâr edenler) واَّل ِذ ً   ا َن َن ُر

fiilinin mef‟ulü olarak takdir edilen بِاهلل ya daِذا ِذاا ْ ٌْن ِذ .lafzı hazfedilmiĢtir  ِذحَن
212
 Aynı ا

ayette geçen  ًو (alıkoydular)  َن ُّد ا kelimesinin mef'ulu sayılan ا ىُر ْن ْْن َن ifadesiاا َن ا

hazfedilmiĢtir. Çünkü ا  fiili geçiĢli fiil olduğundan, kimi (alıkoydu)ا َن َّل

alıkoyduğunun belirtilmesinden ibaret olan mef'ulünün varlığını zarurî kılar ki 

cümlede ya açıkça belirtilir, ya da var kabul edilerek hazfedilir.
213
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BeĢinci ayette ّيِذ ْنا َْنيْن ِذ  fiili iki mef'ul alan bir fiil olup, birinci (onları iletecek)  َن

mef'ulü ى ا zamiri ile belirtilmiĢ, ikinci mef'ulü sayılan  يُر  kendilerine)  اَام اَّننْن َن ُر

fayda sağlayacak Ģeylere) lafzı var sayılarak hazfedilmiĢtir.   

Yirmi ikinci ayetteki ا ْْنحُر ْن اَّل ٌَن اجَن ا ifadesinde (üstlenirseniz)  ِذنْن اََّل ٌَن  kelimesi göreve جَن

gelmek, bir Ģeyi üstlenmek anlamına alınması durumunda mef‟ulü olan اوان سِذا ٌ َن مُر
  ُر

(insanların iĢlerini) lafzı hazfedilmiĢ olduğu görülür.
214

  

Aynı durum otuz altıncı ayette de görülür. Nitekim bu ayette geçen و جَنحَّل ٌُر ًَن  

(korkarsanız) fiilinin mef'ulü sayılan   lafzı hazfedilmiĢtir. Buna göre içinde 

hazif bulunan cümlenin anlamı "Allah'tan korkarsanız" Ģeklinde olmaktadır.  

Mef'lün hazfedildiğine iliĢkin iki örnek de surenin son ayeti olan otuz 

sekizinci ayette yer alır. Bu örneklerden biri و  fiili ki, neyi (infak edesiniz) اِذحُرنْن ِذ ٌُر

sorusunun cevabı olan lafızdır ve hazfedilen mef'ulden ibaret  ْْنكُر ل ا َن  size) م ا ُر ِذ َن

farz kılınanı) ibaresidir. Ġkincisi de و ٌْن اَّل ٌَن اجَنحَن ًَن ِذنْن  (yüz çevirirseniz) fiilinin mef'ulüdür. 

Hazdedilen bu mef'ul  ياا  ةا  (Allah'a itaat etmekten) Ģeklinde takdir 

edilebilir.
215

 

2.1.9.6. Müşarun İleyhin Hazfi 

Üçüncü ayetteki اِذكَنا ا iĢaret isminin muĢarun ileyhi olan ذَن  (saptırma) وإل ْن  ُر

kelimeleri hazfedilmiĢtir.
216

  

Aynı Ģekilde dokuzuncu ayette yer alan اِذكَنا  .iĢaret ismi için de geçerlidir ذَن

Burada hazfedildiği varsayılan kelime ise واحَّل َنعُرا (yıkım) kelimesidir. Aynı durum 

on birinci ayette de görülür. Buradaki ذاكا iĢaret isminin müĢarun ileyhi 

sayılabilecek وانَّلصْن ُرا (yardım) kelimesi hazfedilmiĢtir.
217
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Yirmi üçüncü ayette yer alan اَن ِذكَنا  iĢaret isminin müĢarun ileyhi (onlar)  ًُر

olduğu düĢünülen وا ُر ْنسِذ ُرًنَنا (bozguncular) kelimesi hazfedilmiĢtir.  

Yirmi altıncı ayetteki كلر kelimesinin müĢarun ileyhi hazfedilmiĢ olup bir 

önceki ayette bulunan الء  ,süslemek) لٌوستلا ya da (boĢ ümit vermek)  وإلم

peĢinden sürüklemek)  Ģeklinde takdir edilir.
218

  

Yirmi dokuzuncu ayette geçen  ذاكا kelimesinin hazfedilmiĢ müĢarun ileyhi 

ة ا لَاواح اةِذاوا َن  ُرٌ َن ٌَن ِِّز  Ģeklinde takdir edilmesi (zikredilen halde ölmeleri) واحَن

mümkündür.
219

 

2.1.9.7. Muzafın Hazfi 

On üçüncü ayette َّنةٍدا  kelimesi (halk)  ىْني kelimesinin muzafı (kent)  َن ْن

hazfedilmiĢ, bu hazfe delalet etmek üzere ayetrin devamında  نَن ىُر  onları helak)  ىْنلَنكْن

ettik) cümlesinde üçüncü çoğul Ģahıs zamiri  ى getirilmiĢtir.
220

 

2.1.9.8. Yeminin Hazfi 

Otuzuncu ayette yer alan اَنحَن ْن ِذ َننَّليُر ْنا ifadesi, hazfedilmiĢ ِوهللا yeminin cevabıdır. 

Buna göre anlam, “Allah'a yemin olsunki onları tanıyacaksın.” Ģeklindedir.
221

 

2.1.9.9. Şart Cümlesinin Cevabının Hazfi 

Yirmi birinci ayette yer alan ا َنمْن ُر اوألْن اَن وا َن َن  ile إرا ifadesinde (iĢ ciddileĢince)  َن ِذذَن

baĢlayan Ģart cümlesinin cevabı hazfedilmiĢ olup وا/ا  yalan saydılar, karĢı)  َن َّل ٌو   اَن ٌُر

çıktılar) Ģeklinde takdir edilmektedir.
222

 

2.1.10. Münasebet İlmi 

Münasebet ilmi, ayet ve sureler arasındaki ilgi, uygunluk ve tutarlıktan 

bahseden önemli bir ilimdir. Söz konusu münasebetten kasıt, aralarında anlam 
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iliĢkisini sağlayan umumî-hususî, aklî-hissî, hayalî vb. çeĢitli alaka ve bağlar 

yanında sebep-müsebbep, illet-ma'lûl, benzer-zıt gibi zihnî irtibatın 

bulunmasıdır.
223

 

AraĢtırmaya konu olan Muhammed suresinin baĢı ile bir önceki Ahkaf 

suresinin sonu arasında, daha önce de kısmen temas edildiği gibi bir uygunluk ve 

önemli bir iliĢki bulunmaktadır. Nitekim müfessir Fahruddin er-Râzî (ö. 

606/1209), bir önceki surenin نَنا اواْن َن  ِذ ٌُر اُر ٌْن اواْن َن ا ِذ َّل اُّريْنلَنكُر  Yoldan çıkmıĢ olanlardan)  َنيَنيْن

baĢkası mı yok edilir?)
224

 ayetiyle son bulduğunu kaydettikten sonra Ģöyle der: 

“ġayet biri derse ki, yemek yedirmek, akrabayı görüp gözetmek vb. salih amelleri 

olan biri nasıl olur da yoldan çıkmıĢ olarak yok edilir? Oysa Cenab-ı Allah, „Kim 

zerre miktarı bir hayır iĢlerse onu görür.”
225

 buyurur.
226

 Bu ifadelerinin ardından 

Râzî, sözü edilen kiĢinin inkârı ve insanları Allah yolundan alıkoyması sebebiyle 

yapmıĢ olduğu iyi ve güzel amellerin dikkate alınmadığını, dolayısıyla yok olmayı 

hak ettiğini belirtir.
227

 

Söz konusu bağlama ve iki sure arasındaki münasebete temas eden Hâzin 

diye  maruf  olan müfessir Alâuddin Ali b. Muhammed el-Bağdâdî (ö. 725/1325) 

ا َن ْن َن اَنيُر ْنا يَّل اوالَّل وِذا َن َن يِذ يا َن ِْذ ًوا َن ًَن َن ُّد ًوا ا َن َن ُر ّيَن  Ġnkar edenler ve Allah yolundan) واَّل ِذ

alıkoyanlar var ya; iĢte Allah onların bütün amellerini boĢa çıkarmıĢtır.) ayetinde 

sözü edilenlerin müĢriklerin elebaĢları Ebû Cehil, Hâris b. HiĢam, Utbe ve 

ġeybe‟nin olduğunu ve bunların her ne kadar Bedir SavaĢı‟nda orduyu 

beslemiĢlerse de inkârcı olmaları ve insanları Allah yolundan çevirmeleri 

sebebiyle amellerini Cenab-ı Allah'ın geçersiz kıldığını dile getirmiĢtir.
228

 MeĢhur 

müfessirlerden Ebû Hayyân (ö. 754/1354) ise, iki sure arasındaki iliĢkinin açık 
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olduğunu belirtmekle yetinmiĢ ve konuya iliĢkin her hangi bir açıklama 

yapmamıĢtır.
229

 

Merhum Ahmet Mustafa el-Merâğî (ö. 1952) de aynı konuya temasla bir 

önceki surenin sonu ile bahse konu olan surenin baĢı arasında güçlü bir bağ 

bulunduğunu ve adeta kaynaĢtığını, o kadar ki, besmele kaldırıldığında bir önceki 

surenin devamı gibi sayılabileceğini zikretmiĢtir.
230

 

Önceki surelerde Yüce Allah‟ın vahdaniyet, uluhiyet ve ubudiyette tek 

olduğu ve bununla ilgili deliller bütün açıklığıyla ortaya konduktan ve hak bütün 

açıklığı ile belli olduktan sonra, gerçeği görmek istemeyen kimselerin yok olmayı 

hak ettiklerine vurgu yapılmıĢ, Muhammed suresinin ilk ayetiyle de kimlikleri ve 

nitelikleri belirtilmiĢtir.
231

 

Bahse konu olan surenin baĢı ile sonu arasındaki münasebete değinen 

Celalüddin es-Suyûtî (ö. 911/1505), اوا ِّز َن بِذا بَن ًوا َنضَن ْن ا َن َن ُر ّيَن اواَّل ِذ حُر ُر وااَن ِْذ  SavaĢta inkâr)  َن ِذذَن

edenlerle karĢılaĢtığınız zaman boyunlarını vurun.)
232

 ayeti ile ا ٌوا ِذاََن جَن ْن ُر ًَن وا اجَنيِذنٌُر  َن َن

نَنا ٌْن لَن َن ْن اوألْن ًَن َن حُر ُر ا لْن ِذ واسَّل
  

(Sakın za'f göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barıĢa 

çağırmayın.)
233 

ayeti arasında –her ne kadar bu iki ayet surenin ilk ve son ayetleri 

olmasalar da- surenin, savaĢın emredilmesiyle baĢladığını ve yine aynı konu ile 

son bulduğunu belirtir.
234

  

2.1.11. Surenin Fazileti  

Kur‟an-ı Kerim‟in tamamını veya bazı sure ve ayetleri öğrenip okuyan, 

öğrenen, baĢkasına öğreten,  dinleyen, ezberleyen ve amel edenlerin elde 

edecekleri manevî mükâfatları, bazı surelerin veya ayetlerin Ģifalı oluĢuna dair 
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ayet ve hadislerde bu konuda verilen bilgileri ihtiva eden Kur‟an ilimlerine 

yönelik bir konudur.
235

 Bu konu Kur‟an‟ın ve surelerin faziletine dair muhtelif 

eserlerde, tefsirlerde ve özellikle hadis kitaplarında "Fezâilü‟l-Kur‟ân, Sevâbu‟l-

Kur‟ân" ve "Menâfi‟u‟l-Kur‟ân" gibi baĢlıklarla yer almıĢtır.
236

 Burada gerek 

Kur‟an‟ın tümüne, gerekse surelere yönelik faziletler konusundaki hadislere yer 

verilmesi yerine sadece adı geçen surenin faziletine iliĢkin hadis ve haberlerin 

nakledilmesiyle sınırlı kalınacağını belirtmeliyiz. 

Tabiînden Sa‟id b. Cübeyr‟in Ġbn Abbas‟tan o da Ubey b. Ka‟b‟dan 

naklettiğine göre Hz, Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Kim Muhammed suresini 

okursa Allah Teala'ya onu cennet ırmaklarından içirtmesi borçtur.”
237

 

Sahabe-i kiram Hz. Peygamber‟den sonra düĢmanla savaĢtıklarında 

Müslümanları savaĢa teĢvik etmek için Muhammed suresi ile Enfâl suresini 

okurlardı.
238

 

Yine nakledildiğine göre Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Kim 

Muhammed suresini okursa dinine Ģüphe girmez; ölünceye kadar da Ģirk ve 

küfürden emin olur. Öldüğü zaman Allah Teala kabri üzerinde kendisine dua ve 

niyazda bulunmak üzere 1000 melek görevlendirir ve meleklerin yaptığı dua 

sevap hanesine yazılır. Yine melekler onu cesaretlendirir ve Allah katında güvenli 

bir yere gelmesini sağlar.
239

  

Rivayete göre Hz. Peygamber, “Kendimizin ve düĢmanlarımızın durumunu 

öğrenmek isteyen Muhammed suresini okusun; çünkü okuyan kiĢi, bu sureyi 
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hakkımızda bir ibret levhası ve onlar hakkında baĢka bir ibret levhası olarak 

görür.” buyurmuĢtur.
240

 

Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamber‟in akĢam namazında Muhammed 

suresini okuduğunu nakletmiĢtir.
241

 Yine Ġbn Ömer‟den gelen baĢka bir rivayette 

ise, “Hz. Peygamber yatsı namazında Muhammed suresi ile Fetih suresini 

okurdu.” denilmiĢtir.
242

 

Muhammed suresinin faziletine iliĢkin bu sözler ve rivâyetler, surenin 

adıyla mütenasip olmakla birlikte aynı zamanda ehemmiyeti ve içerdiği 

hükümlerle verdiği mesajların önemine iĢaret olsa gerektir. 

2.1.12. Kıraat Farkları 

Kur‟an-ı Kerim, tüm insanlığa rehber ve yol gösterici olarak Hz. 

Peygamber‟e Cebrail vasıtasıyla indirilen ilâhî bir vahiydir. Kıraat ise Kur‟an 

lafızlarının gerek yapısında, gerekse edâ keyfiyetinde meydana gelen değiĢikliği 

ifade eder. Terim olarak kıraat ilmi, “Kur‟an kelimelerinin okunma biçimini ve bu 

kelimelerdeki farklılıkları, râvilerine nispet ederek bildiren bir ilimdır.” Ģeklinde 

tanımlanır.
243

 

Kıraatler mütevatir, meĢhur, ahad, Ģâz, mevzu ve müdrec Ģeklinde kısımlara 

ayrılır.
244

 Bir kıraatin makbul olması için sahih ve muttasıl bir senetle Hz. 

Peygamber‟e ulaĢması, Hz. Osman‟a nispet edilen Mushaflardan birinin Resm-i 

hattına uygun olması, bir de Arap gramerine aykırı olmaması gerekir.
245

 Söz 

konusu Ģartları taĢıyan kıraatlere Kıraat-ı Seb‟ (yedi Kıraat) ve Kıraat-ı AĢr (On 
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Kıraat) denir.
246

 Ayrıca fonetik yönden kıraat farklılıklarının ayetlerin anlamına 

etki etmediğini, aksine ferĢî okumaların anlam farklılıklarına sebep olduğunu 

belirterek asıl konumuz olan Muhammed suresinin kıraat farklılıklarını belirtmeye 

çalıĢalım. 

اوالَّل وِذا يِذ ا َن ِْذ وا ِِذ ا ُرحِذلٌُر ّيَن واَّل ِذ Allah yolunda öldürülenlere gelince ااااًَن
247

   

Ayet-i kerimede و  harfinin ق ,kelimesini Ebû Amr ve Âsım‟ın râvisi Hafs  ُرحِذلٌُر

zammesi ve ت harfinin kesresiyle و  Ģeklinde okurken diğer kıraat (öldürüldüler)  ُرحِذلٌُر

imamları bu iki harfin fethası ve ikisi arasında bir ا harfinin ilavesiyle وا   َن جَنلٌُر

(savaĢtılar) Ģeklinde okumuĢlardır.
248

 

يٍدا ْْن ِذاآ ِذ ا َن امَن ءٍد يْن امِذ  ْنيَن  ٌت
يَن ا َن .Orada bozulmayan su ırmakları vardır اا ِْذ

249
  ا

Ayet-i kerimede  يٍدا  kelimesini kıraat imamlarından Ġbn Kesir (bozulan) آ ِذ

medsiz أَِسٍه (bozulan), diğer kıraat imamları ise medli يٍدا  Ģeklinde آ ِذ

okumuĢlardır.
250

 

اآ ِذ ًّ  وا َن  َن ?Az önce ne söyledi ااامَن ذَن
251

  ا

Rivâyete göre Ġbn Kesir, ayetteki  ًّ آ ِذ (az önce) kelimesini medsiz أَوِفَا Ģeklinde 

okumuĢtur.
252

 

كُر ْنا ٌوا َن ْن َن مَن جُر َنطِّز ُر ًَن َن ْن ِذا اوألْن اجُر ْنسِذ ُرًوا ِِذ ا َننْن ْْنحُر ْن اَّل ٌَن اجَن ا ِذنْن ْْنحُر ْن سَن ا َن اا َنيَنيْن
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  Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve 

akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?
253

 

Kıraat imamlarından Nâfi ْْنحُر ْنا سَن  harfini kesre ile, diğer س kelimesinideki  َن

kıraat imamları ise fetha ile okumuĢlardır.
254

  

ااَنيُر ْنا َٰى لَن ًَن َنمْن ا ااَنيُر ْن ٌَّل َن ا َن ْْنطَن نُر   وا َّل

Şeytan onları aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere 

düşürmüştür.
255

 

Ebû Amr َٰىا لَن  ي ın kesresi ve' ل ,nin zammesi'أ kelimesini (boĢ ümit verdi)  َنمْن

'nın fethasıyla َِنا لِذ مْن
 ل ve أ diğer kıraat imamları ise aynı kelimeyi ,(boĢ ümit verildi)  ُر

harfini fetha ile  –ayette yer aldığı gibi- okumuĢlardır.
256

 

ىُر ْنا  و َن ا ِذ ْن َن لَن ُر والَّل وُراَّن ْن .Allah onların gizlice konuşmalarını bilir اااًَن
257

 

Bu ayette yer alan ىُر ْنا و َن  kelimesini  Asım‟ın (onların gizli konuĢmalarını)  ِذ ْن َن

râvisi Hafs, Hamza ve Kisai, beriltildiği gibi hemzeyi kesre ile, diğer kıraat 

imamları fetha ile أَْسَشاَسهُْم (sırlarını) Ģeklinde okumuĢlardır.
258

 Buna göre و وًّا   ِذ ْن َن

kelimesi َّأََسش fiilinin mastarı, اٌسأَْسَش ise ٌِّسش (sır) kelimesinin çoğuludur. 

واصَّل  ِذ ِذّيَنا ًَن ا نْنكُر ْن امِذ ّيَن  ُر َن ىِذ ِذ
اواْن لَن َن ا َن ْن َٰى حَّل ا َن ٌَن َّلكُر ْن اَننَن ْنلُر ًَن

ال
ا َن ْن َن  َن ُر ْنا ٌَن ًَن َن ْنلُر ا ا

Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve 

durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.
259

 

 Asım‟ın râvisi Ebû Bekr (ġu‟be b. AyyâĢ) ayetteki üç fiili ي (üçüncü tekil 

Ģahıs) ile واصَّل  ِذ ِذّيَنا ًَن ا نْنكُر ْن امِذ ّيَن  ُر َن ىِذ ِذ
اواْن لَن َن اَّن ْن َٰى حَّل ا َن ٌَن َّلكُر ْن َن ْنلُر اَْن ًَن

ال
ا َن ْن َن  َن ُر ْنا ٌَن َّن ْنلُر ًَن ا  Ģeklinde, diğer kıraat 
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imamları ise bu üç fiili, ayette yer aldığı gibi, ن (birinci çoğul Ģahıs) ile 

okumuĢlardır.
260

 

نَنا ٌْن لَن َن ْن اوألْن ًَن َن حُر ُر ا لْن ِذ اواسَّل ٌوا ِذاََن جَن ْن ُر ًَن وا اجَنيِذنٌُر  َن َن
   

Sakın za'f göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın.
261

  

Ayet-i kerimede geçen لْن ِذا  kelimesini Asım‟ın râvisi Ebû Bekr ve (barıĢ) واسَّل

Hamza س harfinin kesresiyle لْن ِذا  ,diğer kıraat imamları ayette geçtiği gibi ,(barıĢ) واسِّز

aynı harfin fethesiyle okumuĢlardır.
262

 

Yukarıda bahse konu olan kıraat farkları, mütevatir kabul edilen kırâât-ı 

seb‟ ile ilgili kıraat farklıdır. Bunun dıĢında ayrıca Ģu kıraat farklarını da belirtmek 

mümkündür: 

نَّلةَنا َن َّل َنيَن ااَنيُر ْنا اواْن َن لُريُر ُر ُّر ْن ِذ .Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır ااًَن
263

  ا

 kelimesini, on dörk kıraat imamından biri olan ve Ġbn (tanıttı)  َن َّل َنا

Muhaysin olarak tanınan Muhammed b. Abdurrahman (ö. 123/740) Ģeddesiz ا  َن َن َن

.Ģeklinde okumuĢtur (bildi) ا
264

  

كُر ْنا  ٌوا َن ْن َن مَن جُر َنطِّز ُر .ve akrabalık bağlarını koparacaksınız اااًَن
265

 ااا

ٌو  kelimesini on kıraat imamından Ya‟kûb adıyla meĢhur  (koparırsınız)ا جُر َنطِّز ُر

olan Ebû Muhammed b. Ġshâk b. Zeyd el-Hadramî (ö. 205/820)  ile Ġbn Muhaysin, 

اط harfini fethalı, yine ط ve ت  ve ق harfini cezm ile  تَْقطَُعىا (kesersiniz) Ģeklinde 

okumuĢlardır.
266

 

                                                 
260

 ed-Dânî, age., s. 201. 

261
 Muhammed 47/35. 

262
 ed-Dânî, age., s. 201. 

263
 Muhammed 47/6. 

264
 Ahmed b. Muhammed el-Bennâ ed-Dimyâtî, İthâfu fuzelâi’l-beşer bi’l-kirâati’l-erba’ate 

aşer, thk. ġa‟ban Muhammed Ġsmail, Beyrut: Âlemu‟l-Kütüb, 1407/1987, II, 476. 

265
 Muhammed 47/22. 

266
 ed-Dimyâtî, age., II, 478. 
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غَن  َنكُر ْنا ا َن ْن ُّر ْن ِذ ْن .O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı  اااًَن
267

  ا

Söz konusu ayette yer alan ُّر ْن ِذ ْنا (çıkarır) kelimesini Ġbn Muhaysin ي 

harfinin fethası ve ر 'nın zammesi ile َّن ْن ُر ْنا (çıkar) ve غَن نَنا  kelimesini de (kinler)  َن ْن

merfu olarak غَن  ُركُر ْنا ا َن ْن َّن ْن ُر ْن ًَن  (kinleriniz ortaya çıkardı.) Ģeklinde okumuĢtur.
268

 

2.1.13. Vakf ve İbtida 

Vakf kelimesi, durmak, kelimeyi sonraki kelimeden ayırmak demektir.
269

 

Terim olarak ise, okumayı tekrar sürdürmek amacıyla nefes alacak sürede sesi 

kesmektir. Kıraatı kesmeye vakf dendiği gibi durulması gereken yerlere de vakf 

denir.
270

 Ġbtida ise, sözlükte baĢlamak anlamındadır.
271

 Terim olarak, vakfın 

karĢıtı olup ilk defa baĢlamak, vakf ettikten sonra okumaya devam etmek 

demektir.
272

  

Kur'an ilimleri arasında yer alan vakf ve ibtida, Kur'an okurken mana ve 

lafzı dikkate alarak uygun olan yerlerde durmayı ve ardından okumaya baĢlamayı 

ele alan bir ilimdir denebilir. Vakf ve ibtida, Kur'an'ın i'cazının önemsenmesi ve 

mananın gözetilmesi ve doğru anlaĢılması için göz önünde bulundurulması 

gereken bir husustur.
273

 Kur'an'da vakf edilecek ve edilmeyecek yerler, mana ve 

gramer hesaba katılarak yapılmıĢtır. Yani Kur'an okurken nasıl ve ne Ģekilde 

durulacağı, hangi noktalarda durulup durulmayacağına yönelik kurallar ve 

noktalar belirlenmiĢ ve okuyucunun bu kurallara ve noktalara dikkat ederek 

okumasını sürdürmesi istenmiĢtir.  

Sözü edilen vakf ve ibtidaya iliĢkin kuralları ve vakf noktaları hakkında 

bilgi, ilgili eserlerde yeterince verildiğinden burada sadece Muhammed suresinde 

geçen vakf noktalarına iĢaretle yetinilecektir. Ancak ondan önce ilgili vakf 
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noktalarını belirtirken kullanılacak kavramları kısaca belirtmekte yarar vardır.  

Belirtmek gerekir ki vakf noktalarını belirlemede iki tarîk (usûl) söz konusu 

edilmiĢtir. Birincisi, Ebu'l-Ala tarîkı,
274

 ikincisi ise Secâvendî tarikîdir.
275

 

Secâvendî tarîkıne ait vakf iĢaretleri Kur'an'da ve dolayısıyla bahse konu surede 

belirtildiğinden, burada sadece Ebu'l-A'lâ tarîkıne ait vakf noktalarının tanım ve 

iĢaretlerine yer verilecektir. 

2.1.13.1. Vakf-ı Tam: Sözün son bulduğu ve anlam itibariyle daha sonraki 

kelime veya cümle ile alakası olmayan yerlerde vakf etmektir. 

2.1.13.2. Vakf-ı Kâfi: Lafzın veya kelime dizisinin son bulduğu, fakat 

anlam itibariyle sonraki cümle ile ilgisi olan yerlerde vakf etmektir. 

2.1.13.3. Vak-ı Hasen: Kendisinden sonraki kelimelerle hem lafız hem de 

anlam bakımından ilgili olmakla birlikte sözün tamam olduğu noktada vakf 

etmektir. 

2.1.13.4. Vakf-ı Kabih: Sözün tamamlanmadığı ve anlamın anlaĢılamadığı 

bir yerde vakf  etmektir.
276

 

Bu tanımlara göre Muhammed suresinde yer alan vakf noktaları Ģu 

Ģekildedir: 

-Vakf-ı Tam 

ا َن اَنيُر ْنا لَن َن ااَنيُر ْنا ﴾٢﴿ ًَن َن ْن َٰى اَن ٌْن امَن ا َن
 
ا﴾١١﴿

277
َن ْنيَن  ُرا حِذيَن اوألْن اجَنحْن يْن نَّل تٍداجَن ْن ِذُامِذ ا َن
 
ا﴾١٢﴿

 
ا وانَّل  ُر ًَن

ٍااَنيُر ْنا ًٌّ ااَنيُر ْنا ا﴾١٢﴿ مَن ْن ا َن  ِذ َن ا اا﴾١٣﴿  َن َن ىُر ْن ا َنمْن َن ءَن واا﴾١٥﴿ َن َنطَّلعَن وىُر ْناا ِذذَن اذِذ ْن َن جْنيُر ْن ا﴾١٨﴿  َن ءَن

                                                 
274
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نَن تِذا مِذ واْن ُر ْن ًَن ا يَن نِْذ مِذ اِذلْن ُر ْن و ُر ْناا﴾١٩﴿ ًَن ٌَن مَن ْن ًَن ا حَن َنلَّل َنكُر ْن امُر
 
﴿١٩﴾

278
وااَنيُر ْناا ْْن ًّ ا َن ﴾٢١﴿ ااَنكَن نَن

279
بٍدا َن ْن َن اُريَن ا ا ُرلٌُر َٰى لَن ا َن ا﴾٢٤﴿ا َناْن

غَن  َنيُر ْنا ﴾٢٩﴿  َن ْن
280
ا َن ْن َن  َن ُر ْناا ٌَن ًَن َن ْنلُر ا ا﴾٣١﴿ ا كُر ْن والَّل وُرامَن َن ااا﴾٣٥﴿ًَن ا َن ْن َن اَنكُر ْن اَّنحِذ َن ُر ْن اَنيْن اا﴾٣٥﴿ًَن يُر ا َن ِذ َّل َن اَّن ْن َن

وِذا ا َن ْنسِذ يْن  َن
 
اا﴾٣٨﴿ وءُر اواْن ُر َن َن ًَن َن حُر ُر ﴾٣٨﴿ا

281 

- Vakf-ı Hasen 

ا ا َن ِّزيِذ ْن يْن امِذ اواْنحَن ُّد ٌَن ىُر ىَن ااا﴾٣﴿ ااِذلنَّل سِذا َنمْن َن اَنيُر ْنااا﴾٢﴿ًَن و َن زَن ًْن ا َن بُر اواْنحَن ْن عَن اجَنضَن َٰى حَّل ا ا﴾٤﴿ا َن ٌَن َن ْنلُر اَْن

كُر ا ِذ َن ْن ٍدا ضَن كُر ْناا﴾٦﴿  َن َّل َنيَن ااَنيُر ْناااا﴾٤﴿ َن ْن ومَن ا َن ْن َن ُّر َن ِّزثْن ًَن ا ا ﴾٧﴿ ا ْْنيِذ ْن لَن اوالَّل وُرا َن مَّل َن ﴾١٠﴿ادَن
282

ا كَن  ِذ ِذّيَن
اِذلْن ًَن ا

ااَنيُر ْناا ﴾١٠﴿ َنمْن َن اُريَن ا َٰى اَن ًْن ً ٌتاا ﴾٢٠﴿  َنأَن امَن ْن ُر ٌْن ٌت ًَن َن ا
 
﴿٢١﴾

283
كُر ْناا ٌوا َن ْن َن مَن جُر َنطِّز ُر ًَن ا ا﴾٢٢﴿ ا نَن َّنضْن ِذ ٌُر

ىُر ْنا ًَن َندْن َن  َن ا ٌىَنيُر ْن ﴾٢٧﴿ ًُر ُر
284
ْ َن ىُر ْنا ا ا ِذسِذ  َنلَن َن َن ْنحَنيُر ْن

 
﴿٣٠﴾

285
 

2.1.14. Vucûh 

Vucûh, bir kelimenin bir ayette ifade ettiği anlam ile yine aynı kelimelerin 

diğer ayetlerde ifade ettiği anlamların aynı olmamasıdır. Tefsir ilminde buna 

vucuh; çeĢitli birçok kelimenin aynı anlamı ifade etmesine ise nezâir adı 

verilmektedir.
286

 

Daha sonra yine iĢaret edileceği üzere Kur'an-ı Kerim hem lafız hem de 

anlam açısından büyük bir mucizedir. Edebî alanda ulaĢılması imkânsız bir söz 

dizisine ve ifade gücüne sahiptir. Böyle mükemmel ve beliğ bir kitabın, Allah 

kelâmının anlaĢılabilmesi ve kavranılabilmesi için öğrenilmesi gereken önemli 

konulardan biri de Ģüphesiz vucuh ve nezair ilmidir. Önemine binaen ilk 
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asırlardan itibaren bu ilim üzerinde durulmaya çalıĢılmıĢ ve bu alanda müstakil 

eserler verilmiĢtir.
287

 

Kur'an-ı Kerim'in manasının iyi anlaĢılabilmesi ve ayetlerde Yüce Allah'ın 

ne demek istediğinin daha rahat ortaya konabilmesi için oldukça önemli addedilen 

söz konusu ilim açısından Muhammed suresini irdelemeye çalıĢalım.  

Konuya geçmeden önce bahse konu olan surede sadece vucuhla ilgili 

tespitlerde bulunulduğundan verilecek bilgi de doğal olarak bununla sınırlı 

olacaktır. 

 أَأ َأ َّل 

ا َن ْن َن اَنيُر ْنا يَّل  َن َن
288

 ayetinde يَّلا  kelimesi saptırdı, yoldan çıkardı, geçersiz kıldı  َن َن

anlamına gelmektedir. Bu ayette ise geçersiz hale getirdi anlamında 

kullanılmıĢtır.
289

 

  َأ َّل َأ 

ِّْز َن جِذيِذ ْنا ا َن نْنيُر ْن ا َن  َن َّل َن
290

 ayetinde      kelimesi örttü, bağıĢladı demektir. Müfessir 

Ġbn Cevzî (ö. 597/1201)'ye göre burada bağıĢladı; ZemahĢerî‟ye göre ise örttü 

anlamındadır.
291

 

 ااْل َأ طِط ُل 

ا َن ِّزيِذ ْنا يْن امِذ ٌواواْنحَن َّل واوجَّل َن ُر نٌُر اآمَن ّيَن اواَّل ِذ ًَن َننَّل ا يَن ٌواواْن َن اِذ ًواوجَّل َن ُر ا َن َن ُر ّيَن اواَّل ِذ ا ِذأَننَّل اِذكَن
ذَنٰى

292
 ayetinde وا  اي 

kelimesi boĢ, anlamsız, hakkın karĢıtı, uydurma, sahte, geçersiz, zulüm, yalan, 
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 Bilgi için bk. Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, ss. 185-186; Mehmet Okuyan, Kur'an'da Vucûh ve 
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 “Bu, inkâr edenlerin bâtıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe 

uymalarından dolayıdır.” Muhammed 47/3. 
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küfür gibi anlamlara gelir. Ayet-i kerimede ise Ģeytan, Ģirk ve faydasız Ģey 

anlamında olduğu belirtilmiĢtir.
293

 

 ااْل َأ ُّق 

Yine aynı ayette yer alan واح  ا kelimesi de gerçek, hak, adalet, Hz. 

Peygamber, Ġslam ve Kur‟an ve tevhid gibi birçok anlamlarda olup, burada 

Kur‟an, Hz. Peygamber, tevhid ve Ġslam gibi anlamlara geldiği kaydedilmiĢtir.
294

 

اَأى وْل  مَأ

َٰىا اَن ٌْن امَن ا َن كَن  ِذ ِذّيَن
اواْن ًَن َننَّل وا نٌُر اآمَن ّيَن اواَّل ِذ اََن ٌْن اوالَّل وَنامَن ا ِذأَننَّل اِذكَن

اَنيُر ْنا ذَنٰى
295

 ayetinde geçen َمٌا kelimesi 

malik, efendi, dost, müttefik, ortak anlamlarına gelir. Ayette ise yardımcı ve dost 

anlamında olduğu zikredilmiĢtir.
296

 

ٌض    مَأ َأ

تِذا ٌْن اواْن َن يَن ْْنوِذامِذ لَن ا َن ِِّز غْن ِذ اواْن َن ا َن َن َن ْْنكَن ا ِذاَن ًنَن اَّننْن ُر ُر امَن َن ٌت ا ُرلٌُر ِذيِذ ْن ا ِِذ ّيَن اواَّل ِذ ّْنثَن  َن َن
297

 ayetinde   م 

kelimesi hastalık manasına gelse de ayette Ģüphe ve nifak anlamında olduğu 

belirtilmiĢtir.
298

 

Görüldüğü Ģekilde surede yer alan kelimelerin baĢka ayet-i kerimelerde 

farklı anlamlarda kullanılmıĢ olduğu bilinen bir husustur. Bu durum, Kur‟an-ı 

Kerim‟in i‟cazının ve lafız ve mana zenginliğinin farklı açıdan bir tezahürü 

olduğu söylenebilir. 
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2.1.15. Ahkâm Ayetleri 

Bu bölümde Muhammed suresinde bulunup hüküm ifade eden ayet/ayetler 

üzerinde durulmaya çalıĢılacaktır. Konuya girmeden önce Ahkâmu‟l-Kur‟an‟la 

ilgili bilgilerin, ayrıntılara girmeden mezhep imamlarının görüĢleri doğrultusunda 

verilmesinde yarar vardır. 

Kur‟an hükümleri anlamına gelen "Ahkâmu‟l-Kur‟an" tamlaması, ibâdet, 

muamelât, kefâret ve ukûbâtla ilgili ayetlerin tefsir ve yorumunu konu edinen 

bilim dalı ve bu dalda yazılan eserler Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
299

 Bu açıdan 

bakıldığında söz konusu suredeki hüküm ifade eden ilgili ayet/ayetleri ele alarak 

ihtiva ettikleri fıkhî hükümleri ve mezhep imamlarının bu konudaki görüĢlerini 

belirtmeye çalıĢalım. 

2.1.15.1. Savaş Esirlerine Yönelik Muamele 

اوا ِّز َن بِذا بَن ًوا َنضَن ْن ا َن َن ُر ّيَن اواَّل ِذ حُر ُر وااَن ِْذ  َن ِذذَن
ط

ٌَن َن اَنا ًواواْن ا َن ُر ُّد ٌىُر ْن نْنحُر ُر وا َن ْن َن ا ِذذَن َٰى حَّل ا َن
ال 

ا َٰى حَّل ا َن وءًّ ًَن ِذمَّل ا ِذ َن ا ن ًّ ا َن ْن ُر  َن ِذمَّل امَن

ىَن  و َن زَن ًْن ا َن بُر اواْنحَن ْن عَن جَنضَن
300

 

Surenin bu ayet-i kerimesinde, savaĢın sona ermesinin ardından esirlere 

nasıl muamele edileceğine yönelik olarak onların karĢılıksız ya da fidye 

karĢılığında serbest bırakılmaları talep edilmiĢtir.  

Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1942)‟ın söz konusu ayette terdid olduğunu, 

yani iki ihtimalli bu anlatımda zahire bakıldığında esir alındıktan sonra azat 

edilebileceği gibi karĢılığında fidye alınarak serbest bırakılabileceğini belirttikten 

sonra Ģu soruyu sorar: Acaba bu ayete göre esir alınan kiĢiyi öldürmek veya 

köleleĢtirmek caiz olur mu?
301

 

Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), Hz. Peygamber‟in emriyle 

savaĢ esirlerinden hayatına son verilenler olduğu gibi, fidye ve fidyesiz serbest 

bırakılanların da olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim Allah Rasûlü'nün emriyle, 

Bedir‟de esir alınan Ukbe b. Ebî Mu‟ad öldürülmüĢ, yine Bedir‟de esir edilen bir 
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grup müĢrik fidye karĢılığında serbest bırakılmıĢ, Sümame b. Esal el-Hanefî de 

bedelsiz salıverilmiĢtir.
302

 Hasan Basri (ö. 110/728) gibi bazı zevat ise, esir 

alınanların öldürülemeyeceğini öne sürmüĢlerdir.
303

 Ebû Bekr Muhammed b. 

Ahmed el-Kurtubî (ö. 671/1273) de, savaĢta esir edilenlerin Müslümanların 

menfaatlerinin gerektiği Ģekilde öldürülmesi, köleleĢtirilmesi, fidye ile ve fidyesiz 

salı verilmelerinin caiz olduğunu ifade etmiĢtir.
304

 

 

Hamdi Yazır‟ın verdiği bilgilere göre çoğunlukla âlimler, bu konudaki 

hükmün devlet baĢkanının inisiyatifinde olduğunu öne sürmüĢlerdir.Yine Yazır, 

müfessir ve fukahanın irdelemesi sonucunda ayetle ilgili verdikleri hükümleri Ģu 

Ģekilde özetlemektedir:  

1. Esirlerin Müslüman olmamaları durumunda öldürülmeleri. Yukarıda 

iĢaret edildiği Ģekilde Hz. Peygamber bazı esirleri öldürtmüĢtür. Ancak devlet 

baĢkanının izni olmaksızın gazilerden birinin esiri öldürmesi caiz değildir. 

2. Devlet baĢkanının emriyle esirin köle yapılması. Burada kötülüklerin 

ortadan kaldırılması ve Ġslam‟ın menfaatinin gözetilmesi söz konusudur. 

3. Hürriyetleri saklı kalmak kaydıyla Müslümanlara zimmî olarak 

bırakılması. Nitekim Hz. Ömer Irak‟ın Sevad halkına bu Ģekilde muamele 

etmiĢtir. Ancak Arap müĢriklerinin zimmî olmaları kabul edilmediği gibi köle 

yapılmaları da kabul edilmez. Mürtedler gibi ya ölümü tercih ederler veya 

müslümanlığı. 

4. Esirleri esirlerle değiĢtirmek. Ebû Hanife‟den bir rivayete göre bu 

durum caiz değilse de daha güçlü baĢka bir rivayete göre caizdir. Bu görüĢ, Ebû 

Yusuf, Ġmam Muhammed, ġafiî, Malikî ve Ahmed b. Hanbel‟in görüĢü ile 

örtüĢmektedir. Nitekim Hz. Peygamber'in iki Müslümanı iki müĢrik karĢılığında 

kurtardığı rivayet edilir. Hatta bir kadın ile birçok Müslümanı kurtardığı da 

rivayet olunur. 
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5. Mal karĢılığında esirleri değiĢtirmek. Hanefi mezhebinin tercih edilen 

görüĢüne göre bu durum caiz değildir. Çünkü bunda düĢmana para ile asker 

kazandırmak söz konusudur.  

6. Hiçbir Ģey almaksızın karĢılıksız azad etmek. Dört mezhebe göre caiz 

görülmüĢtür.
305

 

Öte yandan Mevdudî, söz konusu ayetin savaĢ kurallarından bahseden ilk 

ayet olduğunu ve bu ayet doğrultusunda sahabenin yaptığı uygulamaları ve 

müctehidlerin içtihatları sonunda ortaya çıkan hükümleri Ģöyle özetlemektedir: 

1. SavaĢta Ġslam ordusunun asıl hedefi, düĢmanı yıpratarak savaĢ gücünü kırmak ve 

savaĢa son vermektir. Bu hedeften saparak düĢman askerlerini yakalamaya 

uğraĢmamak gerekir. Esir almaya, düĢmanın kökü kazınıp savaĢ alanında mücadele 

eden hiçbir asker kalmayınca baĢlanmalıdır. 

Araplara daha baĢlangıçta böyle bir emrin verilmesi, fidye elde etmek veya köle 

temin etmek hırsına kapılarak savaĢın asıl hedefini unutmamaları içindir. 

2. SavaĢta esir alınanlar hakkında: Müslümanlar, savaĢ esirlerine iyilik yapıp onları 

serbest bırakma veya fidye alma hususunda serbest bırakılmıĢlardır. Bundan, savaĢ 

esirlerinin öldürülmeyeceği genel hükmü çıkmaktadır.
306

 

Bu konuda geniĢ bilgi veren Mevdudî, Abdullah b. Ömer, Hasan Basri, Ata 

ve Hammad b. Ebî Süleyman gibi zevatın da bu hükmü kabul ettiklerini 

belirttikten sonra, bu görüĢün doğru olduğunu, kiĢinin ancak savaĢ durumunda 

öldürülmesinin caiz olabileceğini, savaĢın bitmesinden sonra esir düĢenlerin 

öldürülmesinin caiz olmadığının ağırlık kazandığını kaydeder.
307

 

Konuya geniĢ yer verip, ilgili rivayetlere temas eden Süleyman AteĢ, ilgili 

ayetin yalnız esirler hakkında yapılacak iĢlemlere temas ettiğini ve bu iĢlemin ya 

karĢılıksız serbest bırakma ya da fidye karĢılığında salı verme olduğunu belirtmiĢ, 

Hz. Peygamber'in, Müslümanlara hainlik eden bazı kiĢileri, varlıkları Ġslam için 

daima tehlike arz ettiğinden dolayı öldürttüğünü kaydetmiĢ; ayrıca Kurayza 

oğullarına verilen cezanın Kur'an'ın hükmü değil, Tevrat'ın hükmü olduğunu ve 
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bu hükmü Kurayza oğullarının hakem kabul ettikleri Sa'd b. Muaz'ın verdiğini 

zikretmiĢtir.
308

 

Özetle, konu ihtilaflı bir konu olmakla birlikte Müslümanların kesin 

zaferinden sonra esir alınanların, din düĢmanlarının toparlanıp tekrar 

Müslümanlara saldırma gibi bir ihtimal bulunmadığı zaman ya karĢılıksız ya da 

fidye karĢılığında serbes bırakılmaları daha isabetli görülmektedir. 

2.1.15.2. Başlanan Bir İbadeti Bozmak 

 309
وا َن ْن َن اَنكُر ْنا  لٌُر اجُر ْنطِذ ًَن َن ا ٌواوا َّل ُرٌ َن ْ ُر ًَن َناِذ ٌواوالَّل وَنا ْ ُر وا َناِذ نٌُر اآمَن ّيَن ُّديَن اواَّل ِذ  ayetinde amellerin  َّن ا َّن

boĢa çıkarılmaması emredilmektedir. Bu buyruktan hareketle fukaha, mücbir bir 

sebep olmaksızın namaz, oruç ve hac gibi farz bir ibadetin yarıda bırakılmasını 

haram, nafile ibadetin aynı Ģekilde bırakılmasını mekruh saymıĢlardır.
310

   

Kurtubî, bazı âlimlerin, nafile bir ibadete baĢlandıktan sonra onu yarıda 

bırakmanın caiz olmadığına yönelik delil olarak bu ayeti gösterdiklerini belirtir ve 

gerekçe olarak böyle bir hareketin ameli iptal etmek olduğunu, bunun ise 

yasaklandığını kaydeder. Yine Kurtubî'nin ifadesine göre, Ġmam ġafiî'nin ise bu 

durumu caiz gördüğünü, söz konusu emirden kastın farz kılınmıĢ bir amelin 

sevabının yok sayılması olduğunu zikreder. Ayrıca nafile ibadetin vacip olmaması 

sebebiyle böyle olmadığını, ayetteki lafzın umumî olduğunun kabul edilmesi 

durumunda umumî lafzın tahsisinin mümkün olduğunu, nafile ibadetin gönüllü bir 

ibadet olduğunu ve böyle bir ibadette de muhayyerlik olduğuna yer verir.
311

 

Süleyman AteĢ ise, bahse konu olan ayetin ibadetle ilgili olmadığını, dinden 

dönmek suretiyle amellerin boĢa çıkarılacağına yönelik olduğunu savunur. 

Münafıklar ve mürtedlerle ilgili bu ayeti, baĢlanan nafile ibadeti bozmaya 

uygulamak, ayeti amacı dıĢına çıkarmak olduğunu söyleyen AteĢ, nafile ibadeti 
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bozmanın dinden dönmek olmadığını, bilakis dinin içinde bir hükümden diğerine 

dönmek olduğunu kaydederek Ģöyle der: "Dinden dönmek baĢka, dinin bir 

hükmünden baĢka bir hükmüne, faziletinden ruhsatına dönmek baĢka Ģeydir."
312

 

2.1.16. İ’caz 

Kur‟an-ı Kerim, Hz. Peygamber‟in en büyük bir mucizesi ve edebî açıdan 

ulaĢılmaz bir zirvedir. Yine Kur‟an beliğ bir söz dizisidir ve bu söz ne nesir ne de 

manzumdur; yani düz bir yazı olmadığı gibi Ģiir de değildir; Allah kelâmı olması 

sdolayısıyla kendine özgü bir ifade tarzına ve üsluba sahiptir. Ġ‟cazı sebebiyle 

benzerini meydana getirmek mümkün değildir. Edebî üslubunun eĢsizliği ve 

belağat incelikleri ile edebî sanatların fazlalığı, onun i'cazının önemli bir yönünü 

teĢkil eder. Müfesirler bir taraftan ayetlerin tefsiri ile meĢgul olurken bir taraftan 

da belağat, fesahat ve edebî sanatlarıyla meĢgul olmuĢlardır. 

Terim olarak belağat, zorlama ve yapmacıktan uzak, yoruma gerek 

kalmadan kolay ve anlaĢılır bir tarzda insanın gönlüne etki edecek Ģekilde halin 

gerektirdiği duruma göre söz söylemektir.
313

 Kur‟an-ı Kerim‟in insanlar için bir 

rehber, kılavuz olması ve hidayet kaynağı olması yanında Hz. Peygamber‟in 

nübüvvetinin en büyük belgesidir. Kur‟an birçok yönü itibariyle mucizedir ve 

belağatından kaynaklanan edebî sanatlarıyla da insanları âciz ve hayran 

bırakmıĢtır. Edebî alanla ilgili Kur‟an‟ın i‟cazı, tarih boyu nice insanları 

alabildiğince etki altında bırakmıĢ ve büyülemiĢ; bu yüzden de pek çok insanın 

hidayetine vesile olmuĢtur. Ayrıca, din düĢmanlarının gayretlerini boĢa çıkarmıĢ 

ve Kur‟an‟ın tamamını Ģöyle dursun, benzer bir sureyi dahi meydana 

getirememelerinin en büyük gerekçesi olmuĢtur. 

Kur‟an‟ın belağat ve edebî i'cazına yönelik bu kısa bilgiden sonra araĢtırma 

konusu olan Muhammed suresinde bulunan edebî sanatları belirtmeye çalıĢalım. 
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2.1.16.1. Mukabele Sanatı
314

 

Surenin ilk ayetinde ّيَنا ًواواَّل ِذ يْناا َن َن ُر ًو َن يِذااًَن َن ُّد ِذا َن ِْذ ا َّل  ile ّيَنا واَّل ِذ وواصَّل اِذحَن تِذااًَن لٌُر ًَن َن ِذ و نٌُر اآمَن

lafızları arasında mukabele sanatı vardır.
315

 Nitekim ayette ًو  sözcüğünün  َن َن ُر

karĢısında نٌُر وآمَن ِذا  , ا َّل يِذ يا َن ِْذ ًوا َن ًَن َن ُّد  karĢısında da واواصَّل اِذحَن تِذا لٌُر ًَن َن ِذ  ifadesi yer almıĢtır. 

Mukabele sanatı kısmen tıbak sanatı içerisinde değerlendirilmiĢ, ancak ikisi 

arasında fark olduğu belirtilmiĢtir. Nitekim tıbak, iki zıt kelime arasında olurken 

mukabelede zıt kelimeler ikiĢerli gruplar halinde bulunur.
316

 Müfessir Vehbe ez-

Züheyl‟e göre söz konusu ayette yer alan ًو و ile  َن َن ُر نٌُر  kelimeleri arasında آمَن

tezat/tıbak sanatı mevcuttur.
317

 

2.1.16.2. Seci Sanatı
318

 

Surenın bir, iki ve üçüncü ayetlerin sonunda bulanan sırayla ا/اا اا َن ْن َن اَنيُر ْن ا  َن اَنيُر ْنااا 

.kelimelerinde seci sanatı icra edilmiĢtir  َنمْن َن اَنيُر ْنا
319

 Bazı âlimler, Kur‟an-ı Kerim‟de 

geçen secili ifadeler için seci tabirini kullanmakta sakınca görmezken, bazıları 

seci yerine fasıla tabirini kullanmayı tercih etmiĢlerdir. Gerekçeleri ise, seciin kuĢ 

sesi anlamına gelen bir lafızdan türemesi, dolayısıyla bunun, Allah kelâmı olan 

Kur‟an ayetleri için kullanılmasının uygun olmamasıdır.
320

 

Yine surenin on yedi ve on sekizinci ayetteki ا ا ve  جَن ْنٌوىُر ْن وىُر ْن  ,yirmi yedi   ذِذ ْن َن

yirmi sekiz ve yirmi dokuzuncu ayetlerin sonunda bulunan ا ىُر ْن ااا /   َندْن َن  َن ا َن ْن َن اَنيُر ْن

غَن  َنيُر ْنا ا lafızlarıyla otuz ve otuz birinci ayetlerin sonunda yer alan  َن ْن ا َن ْن َن  َن ُر ْنا/ َن ْن َن اَنكُر ْن  

kelimeleri ve otuz beĢ, otuz altı, otuz yedi ve otuz sekizinci ayetlerin sonundaki  ا
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ا اا/ا َن ْن َن اَنكُر ْن واَنكُر ْن ٌَن ا َنمْن َن اَنكُر ْناا/اا َنمْن   kelimeleri arasında aynı Ģekilde seci sanatı 

bulunmaktadır.
321

 

2.1.16.3. Tıbak Sanatı
322

 

ٌَن َن اَنا ًواواْن ا َن ُر ُّد ٌىُر ْن نْنحُر ُر وا َن ْن َن ا ِذذَن َٰى حَّل  َن
 

ىَن  و َن زَن ًْن ا َن بُر اواْنحَن ْن عَن اجَنضَن َٰى حَّل ا َن وءًّ ًَن ِذمَّل ا ِذ َن ا ن ًّ ا َن ْن ُر  َن ِذمَّل امَن
323
ا 

Ayet-i kerimede  ًّ ن وءًّا ve مَن  kelimeleri arasında tıbak sanatı mevcuttur. Aynı  ِذ َن

Ģekilde وءُراا اواْن ُر َن َن ًَن َن ْنحُر ُر ا ُِّد نِذ ُراواْنغَن ًَن َّل
324

ifadesinde ُِّدا نِذ اواْنغَن  ve وءُرا  kelimelerinde yine tıbak واْن ُر َن َن

sanatı bulunmaktadır.
325

 

2.1.16.4. İstiare-i Tebeiyye
326

 

Surenin dördüncü ayetindeki  ىَن و َن زَن ًْن ا َن بُر اواْنحَن ْن عَن اجَنضَن َٰى حَّل  ifadesinde istiare-i  َن

tebeiyye sanatı bulunmaktadır.
327

 Zira Cenab-ı Allah burada istiare-i tebeiyye yolu 

ile savaĢı bırakmayı savaĢ malzemesini yere bırakmaya benzetmiĢ, yere bırakmak 

anlamına gelen عٌتا ًَن ْن  kelimesinden, bırakır anlamında عُرا  .fiilini türetmiĢtir جَنضَن

2.1.16.5. İstiare-i Tasrihiyye
328

 

Yirmi dördüncü ayette bulunan بٍدا َن ْن َن اُريَن ا ا ُرلٌُر لََن ا َن ا َناْن  ifadesinde istiare-i 

tasrihiyye sanatı oluĢturulmuĢtur. Zira burada kalpler kilitli kapılara 

benzetilmiĢtir. O kalpler nasihat edenin nasihatine açık değildir.
329

 

                                                 
321

es-Sâbûnî, age,  XVI, 29; ez-Züheylî, age,  83, 106. 

322
Tıbak sanatı; anlam bakımından aralarında zıtlık bulunan kelimelerin bir ibarede yer 

almasıdır, beyaz-siyah, gece-gündüz gibi. Bk. Bolelli, age., s. 133. 

323
Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir 

alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona 

erinceye kadar hüküm budur.” Muhammed 47/4. 

324
“Allah zengin, siz ise fakirsiniz.” Muhammed 47/38. 

325
es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 136. 

326
 Ġstiare; alakası teĢbih olan mecazdır ve teĢbihe dayanır. Ġstiarede ya sadece müĢebbehunbih 

ver alır, ya damüĢebbeh zikredilip müĢebbehunbihe ait unsurlara yer verilir. Bk. Celalüddin 

Ebû Abdillah Muhammed b. Abdurrahman el-Kazvînî, el-Îzâh fî ulûmi'l-belâğe, Beyrut: 

Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, ts., s. 285; Ali Bulut, age,  s. 208. Ġstiare-i tebeiyye ise, fiil ve 

türevleriyle ve harflerden yapılan istiaredir. Bk. Ali Bulut, age., s. 209; Bolelli, age., s. 107. 

327
es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 83. 

328
 Ġstiare-i tasrihiyye; sadece benzetilenin zikredildiği istiaredir ki, buna aynı zamanda istiare-i 

musarraha veya istiare-i tebeiyye de denir. Ali Bulut, age., s. 204; Bolelli, age., s. 104. 

329
es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 121. 
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2.1.16.6. Mecaz-ı Mürsel
330

 

On üçüncü ayette bulunan َّنةٍدا ا َن ْن يْن امِذ ِّزيْن أَّن ًَن َن   lafzı ile yine aynı ayetin devamında 

bulunan ا حْنكَن ا َن ْن َن َن اواَّلحِِذ َّنحِذكَن ا َن ْن يْن  lafzı arasında mecaz-ı mürsel vardır. Bu sanatın مِذ

alakası ise mahiyet alakasıdır. Mahiyet alakası, bir yerin zikredilip içinde 

bulunanların kastedilmesidir. Aynı Ģekilde ayette de kent zikredilmiĢ, ancak 

içindeki halk kastedilmiĢtir.
331

 

Surenin yedinci ayetinde yer alan ا كُر ْن ومَن ا َن ْن َن ُّر َن ِّزثْن ًَن ا َناَّننْنصُر ْن ُر ْن ًوا َّل اجَننْنصُر ُر  ifadesinde   ِذنْن

de aynı sanat caridir. Zira burada insanın bir uzvu olan ayaklar zikredilerek bütün 

vücudu kastedilmiĢtir.
332

 

2.1.16.7. Mecaz-ı Akli Sanatı
333

 

Yirmi birinci ayette yer alan ا َنمْن ُر اوألْن اَن وا َن َن  ifadesinde mecaz-ı akli sanatı icra   َن ِذذَن

edilmiĢtir. Çünkü اَنا َنمْن ُرا fiili (ciddileĢti)  َن َن  kelimesine nisbet edilmiĢ, ancak (iĢ) وألْن

maksat iĢi yapan kimselerdir.
334

 

2.1.16.8. Kinaye Sanatı
335

 

Yirmi beĢinci ayette  دْن َن  ِذىِذ
ا َن لََن ًوا َن جَن ُّد  lafzında, arkalarına dönerler sözündeki و ْن

kinaye, iman ettikten sonra inkâr etmekten kinayedir.
336

 

                                                 
330

 Mecaz-ı Mürsel; lafzın hakikî manasıyla mecazî manası arasındaki bağ, teĢbihe 

dayanmayan mecazdır. Bk. Kazvînî, age., s. 277;  Bulut, age., s. 197; Bolelli, age., s.112. 

331
ez-Züheylî, age., XXVI, 95. 

332
es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 83. 

333
 Mecaz-i akli; bir fiil veya fiil manasına gelen ismi(kendi failine isnadına engel olan bir 

karine bulunmak Ģartıyla), bir ilgi yüzünden, mütekellime(konuĢana) göre gerçek failinden 

baĢkasına isnad etmektir. Bk. Bolelli, age., s. 119; Bulut, age., s. 192. 

334
es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 114. 

335
 Kinaye; bir sözün gerçek anlamında alınabildiği halde gerçek anlamı dıĢında 

kullanılabilmesidir. Bk. el-Kazvînî, age., s. 330; Bulut, age., s. 211; Bolelli, age., s. 123. 

336
 es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 121. 
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2.1.16.9. İstifham-ı Tevbihî
337
 ا

Yirmi dördüncü ayettekiآنَنا ا اواْن ُر ْن ًنَن اَّنحَن َن َّل ُر  (?Onlar Kur‟an‟ı düĢünmezler mi)  َن َن َن

sorusu istifham-ı tevbihî sanatı kapsamına girmektedir.
338

 

2.1.16.10. İtnab Sanatı
339

 

امَن ءٍدا يْن امِذ ا...ا َن ْنيَن  ٌت اا َنيٍد يْن امِذ ا َن ْن ٍدا...ًَن َن ْنيَن  ٌت يْن امِذ ا ًَن َن ْنيَن  ٌت

Surenin on beĢinci ayetinde, nehirler anlamındaki ا َن ْنيَن  ٌتاا kelimesinin tekrarı 

ile itnab sanatı icra edilmiĢtir.
340

 

2.1.16.11. İltifat Sanatı 

Arapçada sağa sola döndürmek, doğru yoldan saptırmak, vazgeçirmek 

anlamında left kelimesinin türevleri arasında yer alan iltifat kelimesi, bakmak, 

sağa sola bakmak, yüzünü öteye çevirmek ve dönüp bakmak demektir.
341

 

Dilimizde bu kelime, yüzünü çevirerek bakma, birine güler yüz gösterme, hatırını 

sorma, tatlı davranma, ilgilenme, ilgi gösterme, rağbet etme ve saygı gösterme 

anlamlarında kullanılmaktadır.
342

  

Terim anlamı ise, sözü bir halden baĢka bir hale döndürmek, baĢka bir ifade 

ile, sözü ikinci Ģahıstan üçüncü Ģahsa, üçüncü Ģahıstan ikinci Ģahsa, veya üçüncü 

Ģahıstan birinci Ģahsa döndürmektir.
343

 

                                                 
337

 Ġstifham-ı tevbihi; kınamak ve azarlamak maksadıyla cümlenin soru Ģeklinde 

oluĢturulmasıdır.  

338
ez-Züheylî, age., XXVI, 121. 

339
 Ġtnab; insanların alıĢık olduğu lafızlardan daha fazla lafızla ve fakat haĢve ve tatvile 

kaçmaksızın maksadı ifade etmektir. Bk. Bulut, age., s. 142. Tatvil, fazla lafzın manaya 

katkısı yoksa ve hangi lafzın fazladan olduğu açık değilse buna gereksiz uzatma anlamında 

tatvîl; fazladan olan lafzın manaya katkısı yoksa ve hangi lafzın fazladan olduğu açıksa 

buna da gereksiz doldurma anlamına gelen haĢv denir. Bk. Bolelli, age., s.72-73. 

340
es-Sâbûnî, age., XVI, 29; ez-Züheylî, age., XXVI, 101. 

341
  el-Cevherî, age., “فت  .“ ا ث“ ,.Ġbn Manzûr, age ;”ل

342
 Heyet, Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1988, “Ġltifat”. 

343
 Süleyman Mollaibrahimoğlu, “Kur‟an-ı Kerim‟de Ġltifat Sanatı”, Diyanet Ġlmi Dergi, c. 

XXXIII, sy. 1, (Ocak-ġubat-Mart) 1997, s. 17. 
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Ġltifat sanatı, aynı türden bir heyecan hamlesini veya yeni bir heyecan 

hamlesinin meydana gelmesini ifade eder. Bu sanat aynı zamanda dinleyiciyi 

motive eder, ona zindelik kazandırır; söze kulak vermesini sağlar. Söze çeĢitlilik 

ve çeĢnilik katar. Bunun yanında üçüncü Ģahıstan ikinci Ģahsa intikalin, muhatabın 

durumunu yüceltmek maksadıyla yapıldığını, yine aynı maksatla ikinci Ģahıstan 

üçüncü Ģahsa intikal edildiğini söylemek mümkündür.
344

  

Kur‟ân-ı Kerim‟de iltifat sanatının örneklerine sıkça rastlanır.
345

 Bu sanat 

türünde lafız ve manadaki bazı vurgulamalar ve hikmetler sebebiyle bir Ģahıstan 

diğer Ģahsa geçiĢ yapılmaktadır. Örneğin, Allah‟ın dinine karĢı bir saygısızlık 

meydana geldiğinde bu saygısızlık, kötü düĢünce ve tavrın üçüncü Ģahıs kipiyle 

ifade edilmesi daha uygun görülmüĢ, sergilenen bu olumsuzluk ve yanlıĢ düĢünce 

ve tavrın vebalinin büyüklüğü ikinci Ģahıs kipiyle dile getirilmesi uygun 

görülmüĢtür. Çünkü ikinci Ģahıs kipi daha etkili görülmüĢtür.
346

 

Ġltifat sanatı ile ilgili verdiğimiz bu bilgi ile yetinerek, bahse konu olan 

Muhammed suresindeki ilgili örneğe geçebiliriz.  

تِذا ٌْن اواْن َن يَن ْْنوِذامِذ لَن ا َن ِِّز غْن ِذ اواْن َن ا َن َن َن ْْنكَن ا ِذاَن ًنَن اَّننْن ُر ُر امَن َن ٌت ا ُرلٌُر ِذيِذ ْن ا ِِذ ّيَن اواَّل ِذ ّْنثَن    َن َن

Kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı 

gibi sana baktıklarını görürsün.
347

  

Ayet-i Kerime'de münafıklardan söz edildiğinden üçüncü çoğul Ģahısla hitap 

edilmiĢ, yirmi ikinci ayette ise Ģöyle buyurulmuĢtur: 

كُر ْنا   ٌوا َن ْن َن مَن جُر َنطِّز ُر ًَن َن ْن ِذا اوألْن اجُر ْنسِذ ُرًوا ِِذ ا َننْن ْْنحُر ْن اَّل ٌَن اجَن ا ِذنْن ْْنحُر ْن سَن ا َن    َنيَنيْن

Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık 

bağlarını koparacaksınız, öyle mi?
348

   

                                                 
344

 Mollaibrahimoğlu, agm., s. 19-20. 

345
 Bk. el-Fâtiha 1/1, 4; el-Bakara 2/26, 28; Meryem 19/88, 89; Yûnus 10/22;. 

346
 Bilgi için bk. Mollaibrahimoğlu, agm, s. 22. 

347
 Muhammed 47/20. 
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Bu ayette, bir önceki ayette olduğu gibi yine üçüncü çoğul Ģahısla devam 

edilmesi beklenirken, münafıklara iĢaretle ikinci çoğul Ģahsa geçiĢ yapılmıĢ, 

böylece iltifat sanatı oluĢmuĢtur. Buradaki iltifat sanatının amacı, münafıkların 

inanç, niyet ve izledikleri yolun kötülüğünü bariz bir Ģekilde ortaya koymak, 

onları uyarmak, korkutmak ve tehdit etmektir; bir diğer ifade ile meseleyi 

vurgulamak ve bu vesile ile yanlıĢ yolda olanların dikkatlerini çekmektir.
349

 

                                                                                                                                      
348

 Muhammed 47/22. 

349
 ez-ZemahĢerî, age., III, 536; Celâleyn, s. 179; Ebus-Su'ûd, age., V, 590; el-Alûsî, age., XIII, 

68. 



 

SONUÇ 

Kur'an-ı Kerim, inanan insanlar için bir hidayet rehberi ve eĢsiz bir 

kılavuzdur. Hz. Peygamber'in Ģahsında doğan bir güneĢtir; Müslümanların hem 

dünyasını hem de ahiretini aydınlatan bir güneĢ. Bu güneĢin doğduğu andan 

itibaren özelde Müslümanların, genelde ise herkesin ve her kesimin ilgi odağı 

olmuĢtur. Nuzûlünden itibaren üzerinde düĢünülmüĢ, anlaĢılması ve hayata 

geçirilmesi için gayret sarf edilmiĢtir.  

Daha önce iĢaret edildiği gibi, on beĢ asırdan beri Kur'an bir taraftan 

okunmuĢ, öğrenilmiĢ, öğretilmiĢ ve hıfz edilmiĢ, bir taraftan yazılmıĢ, diğer 

taraftan da birçok dile çevrilmiĢ ve tefsir edilmiĢtir. Dünden bugüne süregelen 

Kur'an'a yönelik bu faaliyetin, halen devam ettiği bilinen bir husustur. Söz konusu 

faaliyetler sonucu her alanda enler ortaya konmuĢ, Kur'an Allah kelâmı olunca 

ona yönelik yürütülen çalıĢmaların ürünü de hep zirvelerde olmuĢ ve takdire 

Ģayan bulunmuĢtur. En çok ve en iyi okunan kitap, en güzel yazılan ve satılan, 

kendisinden en çok söz edilen kitap daima Kur'an olmuĢtur.   

Kur'an sayesinde Arap yazısı sanata dönüĢmüĢ ve tarihte birçok ünlü 

hattatlar yetiĢmiĢ, tezhip, ebru ve cilt sanatı, özellikle Osmanlılarda doruk noktaya 

ulaĢmıĢtır.  

Öte yandan Hz. Peygamber'den itibaren baĢta sahabe ve tabiîn olmak üzere 

sonraki nesil Kur'an'ın anlamı ve tefsiri üzerinde yoğun bir faaliyet sürdürmüĢ, 

Kur'an'ın harekelenmesi, noktalanması, kıraatı, sure, ayet, kelime ve harf sayıları 

üzerinde çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bir taftan sureleri Mekkî-Medenî, ayet sayısı, 

nuzûl sebebi, sure adı, sure baĢı, fasıla, surelerin Kur'an ve nuzûl sırası açısından 

irdelerken, diğer taraftan da kıraat farklılıkları, hazif, takdim-tehir, belağat vb. 

Kur'an ilimleri açısından incelemek üzere gayret sarf etmiĢlerdir. 

Kur'an'ın doğrudan veya dolaylı olarak tefsiriyle ilgilenen alimlerin, sağlıklı 

bir tefsirin ortaya çıkması için ortaya koymuĢ oldukları Kur'an'dan mülhem kaide 
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ve kurallardan oluĢan yöntem ve metod zamanla geliĢmiĢ, Kur'an ilimleri ve 

Tefsir Usulü ilmi olarak tekamülleĢerek günümüze ulaĢmıĢtır. Kur'an'ın tefsiriyle 

uğraĢanların söz konusu ilimlerden uzak ve bu ilimlerden müstağni olması 

düĢünülemez. 

ÇalıĢmamızda, insanlığın iftihar vesilesi olan Hz. Peygamber'in adını 

taĢıyan ve aynı zamanda barıĢın simgesi sayılan savaĢ anlamında "Kıtal" adıyla da 

anılan Muhammed suresini, Kur'an ilimleri perspektifinden hareketle ele almayı 

uygun gördük. Asıl konuya girmeden önce surenin anlaĢılması ve manasının belli 

ölçüde bilinmesi için kelime izahları yapılmıĢ ve ayetlere iliĢkin açıklamaların 

yapılması uygun bulunmuĢtur. 

Daha sonra asıl konuya geçilerek, bahse konu olan sure Kur'an ilimleri 

açısından ele alınmıĢ, ve bu ilimler kapsamına giren her bağımsız konu 

doğrultusunda muhtelif tefsir ve eserlerden istifade edilerek, elde edilen bilgiler 

serdedilmiĢ ve bu bilgiler ıĢığında değerlendirmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmadaki 

nirengi noktası, sure değil Kur'an ilimleri konuları teĢkil etmiĢ, baĢka bir ifade ile 

önce Kur'an ilimleri kapsamına giren konular tadad edilmiĢ, daha sonra bu 

konuların hangisinin Muhammed suresi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili 

olduğu üzerinde durulmuĢtur. 

Birçok tefsir ve Kur'an ilimleri alanında yayınlanmıĢ eserlerden ve diğer 

kaynaklardan istifade edilerek, hazırlanan tez çalıĢması neticesinde Ģu sonuçlar 

ortaya çıkmıĢtır:  

Muhammed suresinin ism-i mevsulle baĢlayan tek sure olma özelliğine 

sahip bir sure olduğu ve bir önceki Ahkaf suresi ile -daha önce temas edildiği 

gibi- yakın bir ilgisinin bulunduğu görülmüĢtür. Ayet sayısı konusunda farklı 

görüĢler olsa da mevcut mushaflarda sure; otuz sekiz ayet, kelime sayısı 539, harf 

sayısı ise 2.349 olduğu belirtilmiĢ, surede yer alan otuz sekiz ayetin sonundaki 

fasıla harflerinden ikisinin elif, geri kalan otuz altısının ise mim harfinden 

oluĢmuĢ olduğu bilgisi aktarılmıĢtır. Surenin Kur'an sıralamasında kırk yedinci 

sure olduğu, nuzûl sıralamasında ise doksan beĢ, doksan altı ve doksan dokuz gibi 

farklı sayılar verildiği belirtilmiĢtir. 
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Muhammed suresi Medine döneminde, Bedir SavaĢı‟ndan sonra 

muhtemelen Uhut SavaĢı esnasında Ra‟d suresinden önce ve Hadîd suresinden 

sonra nâzil olduğu belirtilmiĢ, birkaç muhtelif olay, surenin nuzûl sebebi olarak 

gösterilmiĢtir. Surenin dördüncü ayetinin neshe konu olduğu ileri sürülse de 

muhkem olduğu görüĢünün ağırlık kazandığı belirtilmiĢtir. Hazif açısından sure 

değerlendirildiğinde, muhtelif ayetlerde hazfin olduğu ve hazfin mübteda, haber, 

fiil, fail, mef'ul, muzaf, müĢârun ileyh, yemin ve Ģart cümlelerinde bulunduğu 

görülmüĢ ve münasebet ilmi açısından bazı tespitlere yer verilmiĢtir. 

Diğer taraftan surenin faziletine yönelik birkaç rivayete temas edilmiĢ, 

ayetlerin kıraat farkları belirtilmiĢ, ayetlerin anlam bütünlüğü esas alınarak vakf 

ve ibtida noktalarına iĢaret edilmiĢtir. Bu arada vucûh ve nezair konusuna 

örneklerle temas edilmiĢ, hüküm ifade eden ayetlerin içerdiği fıkhî hükümler ve 

mezhep imamlarının görüĢü doğrultusunda kaydedilmiĢ, son olarak da surenin 

i'cazı, dolayısıyla içerdiği  edebî sanatlar gösterilmiĢtir. 

Kısacası, yapılan bu tez çalıĢmasıyla Muhammed suresi Kur'an ilimleri 

bağlamında ele alınarak ulaĢılan bilgiler ıĢığında konu irdelenmiĢ ve varılan 

sonuçlar ıĢığında, gerek görülen noktalarda değerlendirmeler yapılmıĢ, böylece 

okuyucuların ve araĢtırmacıların istifadesine, sentezlenen söz konusu bilgiler 

teraküm edilmiĢ halde verilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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ÖZET 

Muhammed suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan 114 sureden biridir ve Medenî 

sureler arasında yer alır. Hz. Peygamber'in adını taĢıması ve ayet sonlarındaki 

harflerle Muhammed adının ilk harfinin aynı, yani mim harfi olması dikkat çeker. 

Yapılan tez çalıĢmasında, önce giriĢ bölümünde çalıĢmanın amacı, önemi ve 

kaynakları konusunda bilgi verilmiĢ, daha sonra birinci bölümde Muhammed 

suresindeki otuz sekiz ayetin kısaca dil izahları üzerinde durulmuĢ ve kısa 

açıklamalar yapılmıĢtır. Ġkinci bölümde ise, araĢtırmanın asıl konusu olan Kur'an 

Ġlimleri bağlamında Muhammed suresi ele alınmıĢ, muhtelif Kur'an Ġlimleri 

konuları açısından suredeki ayetlere iliĢkin gerektiği kadar bilgi verilmiĢ ve 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

The Surah Muhammad is one of the 114 surah in the Quran. It is one of the 

MadanîSurahs. The Surah draws attention because it bears the name of Prophet 

(PBUH) and also the first letter of the word “Muhammad” corresponds with the 

last letters of the verses. 

This thesis consist of two chapters except introduction. In the Introduction it 

is given some information about aim, importance and main sources of this study. 

In the first chapter, it is firstly dwelled on the language explanations of thirty eight 

verses of the surah and later made some comments. In the second chapter, it is 

considered the surah within the context of Qur‟anic sciences and informed about 

the verses of surah in terms of Qur‟anic sciences, and finally made some 

assessments. 
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