
Tevbe 

16 - Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını 

sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki 

Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.   

Ali imran 

140 - Şayet siz yara aldı iseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte Biz, Allah'ın 

gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi için, zafer günlerini insanlar arasında 

nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.  

141 � Bu Allah�ın müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi içindir.  

142 - Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete 

girivereceğinizi mi zannettiniz?   

Tekvir 

19 - Kur'ân, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür!  

 20 - O elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır.   

 21 - Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.  

 22 - Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir.  

 23 - O, vahyi getiren elçi Cebrail'i, apaçık ufukta görmüştü.   

 24 - O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her 

türlü töhmetten de uzaktır.  

 25 - Bu söz, hele hele, kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir!   

 26 - Siz nereye gidiyorsunuz öyle, neden bahsediyorsunuz?  

 27 - Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır!  

 28 - İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.  

 29 - Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbülâlemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur 

Nisa 

26 - Allah size helâl ve haramı açıkça bildirmek, size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını 

göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp günahlarınızı bağışlamak ister. Allah alîm ve hakîmdir (her 

şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).   

  Âyetteki sünen (yollar) Nisâ sûresinin başından buraya kadar bildirilen emirler, kültürel ve sosyal 

düzenlemeler ile Bakara sûresinde daha önce bildirilmiş hükümlerdir. Allah bunları isterken, gelecek 

âyette bildirildiği üzere müşrikler, münâfıklar ve Yahudiler, Kur'ân'ın bu inkılabları hakkında müminleri 

şüpheye düşürmek ve ölçü dışına çıkarmak isterlerdi.  



 27 - Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, Şehvetlerinin ardına 

düşenler ise, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.  

 

Altta ki 2 ayeti iyi dinle 

Enam 

148 - Müşrikler diyecekler ki: "Eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de 

haram kılmazdık" Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da nihayet Bizim 

azabımızı tatmışlardı. De ki: "Sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa hemen çıkarıp 

gösterin. Ama gerçek şu ki: Siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan 

atıyorsunuz."   

  Sanıldığı gibi müşrikler böyle demekle yaptıkları çirkin işten pişmanlık duymuyorlar. Aslında onlar 

putlarına Allah'a yaklaştırmaları için ibadet ediyorlar ve bunu yerinde bir iş sayıyorlardı. Şu halde 

onların bu sözden maksatları: Yaptıkları işin meşrûluğuna bir delil öne sürmektir. Allah'ın iradesinin, 

emriyle birlikte olduğunu ve iradenin rızayı da gerektirdiğini zannediyorlardı. Bir başka deyişle şöyle 

demek istiyorlardı: "Şirk koşmamız madem ki Allah'ın iradesi ile, yaratması iledir, öyleyse O'nun 

nezdinde meşrûdur." Oysa irade edip yaratmak, rızayı gerektirmez. [Suat Yıldırım] 

149 - De ki: En kesin ve mükemmel delil, Allah'ındır. Evet, O dileseydi hepinizi doğru yola koyardı.   

Allah herkesin mümin olmasını ister, insanlarda o tarafa yönelir gereğini yaparlarsa o zaman ol emri 

çıkar mümin olurlar, ol emri bizim davranışımıza bağlıdır. 

Taha 

115 - Doğrusu Biz daha önce Âdem'e de vahiy ve emir vermiştik, ne var ki o ahdi unuttu, onda bir 

azim bulamadık.  

 Bir zelle sebebiyle Hz. Âdem'in cennetten çıkarılmasının, hikmeti tek kelime ile "ilahî 

görevlendirme"dir. Beşeriyetin bütün fikri ve manevî terakkileri ve her türlü kabiliyetlerinin gelişmesi 

ve insanlığın mahiyetinin Allah'ın isimlerine mükemmel bir ayna olması, o görevin sonuçlarındandır. 

Şayet cennette kalsaydı, melekler gibi makamı sabit kalırdı. Çok sayıda melâike zaten vardı. Allah'ın 

hikmeti, dünyanın mâmur edilmesini ve nihayetsiz makamlara çıkabilecek insanın istidatlarını 

geliştirmeye elverişli bir imtihan diyarı gerektiriyordu. [Suat Yıldırım] 

Peygamberimizin ve müminlerin imtihandan geçirildiği bölüm 

Rum 

Bismillahirrahmanirrahim.  

 1 - Elif, Lâm, Mîm  

 2 - Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular.  

 3 - Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.  



 Edna'l-ard: "Arap diyarının Rumlara en yakın yerinde" demektir. Zira Araplar arasında malum olan 

"arz" bundan ibarettir. Bu en yakın yer ise Şam bölgesidir. Yahut "Rum ülkesinin Araplara en yakın 

yeri" demektir. Bi'setin 5. yılında Mekke müşriklerinin müminlere tazyikleri artmıştı. Müslümanlar 

Habeşistan'a hicrete yönelmişlerdi. Sasaniler de Bizansı çok müthiş bir şekilde mağlup etmiş Ürdün, 

Filistin, Mısır, hatta Anadolu'yu onlardan alarak İstanbul boğazına Kadıköy'e dayanmışlardı. Gerek 

müslümanların, gerek Rumların üç-beş sene gibi bir zamanda düşmanlarını yenecekleri, hiç kimsenin 

hayal edemeyeceği bir şeydi. Böyle iken 2-5. âyetler iki gaybî müjde verdi: Rumların galip  geleceği 

sırada müslümanların da zafer kazanacakları müjdelendi. Herakliyus 624'de Azerbaycana kadar 

ilerlediğinde, müslümanlar da Bedir zaferini kazandılar. 627'de en büyük darbeyi vurup nihaî zaferi 

kazanırken, müslümanlar Hudeybiye zaferini gerçekleştirdiler. [Suat Yıldırım] 

 4 - Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün, 

müminler de, Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler.  

 5 - Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azîzdir, rahîmdir (mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan 

sahibidir).  Hocanın değiştiğini söylediği fiilin gerçek anlamı, Allah dilediğini muzaffer kılar değil 

gereken çalışmayı yapana yardım eder 

Enfal 

7 - Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vâd ettiğinde siz silahsız olan topluluğun (kervanın) 

sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini 

yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki,  

İsra 

76 - Onlar yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra 

pek az kalır, sonra da yok olur giderler.  

 77 - Senden önce gönderdiğimiz resuller hakkında cari olan ilahî kanun budur. Sen Bizim nizamımızda 

asla bir değişiklik bulamazsın!  

 Peygamberi süren veya öldüren bir topluluk hakkında cari olan hüküm şudur: Ya helâk edilirler, ya 

düşman idaresine girerler, ya da peygamberin taraftarlarınca hezimete uğratılırlar. [Suat Yıldırım] 

Muhammed 

4 - İmdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun! Nihayet onları iyice mağlub 

edince, bağı sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, 

ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki: Allah dileseydi, onlardan intikamınızı alır, onları 

cezalandırırdı. Fakat O, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var 

ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır.   

Peygamberimizin günah işlediğini, hata yaptığını söylediği ayet 

Enfal 

67 - Bir Peygamberin, dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye 

karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metâını istiyorsunuz. Allah ise âhireti 

kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).    



  Âyetin ikinci cümlesindeki "Siz dünya metâını istiyorsunuz" hitabı, ashab'ı kiramadır. Bedir gazvesine 

kadar ganimet, peygamberler için helal değildi. Hz.Peygamber (a.s.) ashabı ile yaptığı istişare 

sonucunda onların ekserisinin görüşüne uyarak ve müsamaha tarafını tercih ederek, fidye almak 

suretiyle esirleri salıverdi. Bu âyet-i kerime, önce içtihat'taki isabetsizliğe işaret ettikten sonra, 

Hz.Peygamberin yüce makamını belirtmek üzere, bundan böyle onun bu içtihadını esas kural haline 

getirmiştir. Bu âyet, Bedir gazvesinde alınan esirlerden fidye alınıp salıverilmelerinden sonra indirildi. 

Âyet-i kerime yapılan işin isabetsiz olduğunu bildirerek başlıyor. Hemen arkasından 69. âyet o 

uygulamayı kabul edip, bundan dolayı gönülleri ferahlatarak şüpheye yer bırakmıyor. Hatta isabetsiz 

olduğu bildirilen bu uygulama, bundan böyle, benzeri durumlarda bir kural haline getiriliyor. Kur'ân 

Hz. Peygamber (a.s.)'ın sözü olsaydı, bu sözün baş tarafını söyleyen biri olarak, sonunu da söylemesi 

tasavvur edilemezdi. Zira aynı anda iki zıt rûhî durum mümkün değildir. ikinci ruh hâli galip geldiği 

takdirde, zaten hatalı olan öncekini silmiş olması gerekirdi. Artık kendisini küçük düşürecek olan o 

isabetsizliği zikretmezdi. Psikoloji bilginleri, burada iki ayrı şahsiyet bulunduğunu ve sözün şöyle diyen 

bir hâkim'e ait olduğunu söylerler: "Yaptığın iş pek doğru değil, bununla beraber seni affettim, bu 

hususta sana izin verdim, artık böyle yapabilirsin." [Suat Yıldırım] 

Suat yıldırım “Önceden verilen hüküm” için levhi mahfuzda yazılan yani ezelde verilmiş bir karar 

olduğunu söylüyor ama hoca verilen sözün rum suresinde ki söz olduğunu söylüyor, rum suresinn 4. 

ayetinde  “Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah'a aittir. 

O gün, müminler de, Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler.” Allah onlara bu sözü vermişti ama 

geleneksel bütün tefsirler bu sözün levhi mahfuzda yazı olan yani dünya yaratılmazdan evvel verilen 

söz olduğunu söylüyor. 

68 - Eğer (içtihad neticesi verilen hükümlerden ötürü azap etmeyeceğine veya ganimetleri helâl 

kılacağına dair) Allah'ın Levh-i Mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden 

dolayı size büyük bir azap dokunurdu.   

Fetih 

Bismillâhirrahmânirrahîm.  

 1 - Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.   

  Bu fetih, Hudeybiye anlaşmasıdır. Müslümanların bir kısmı bunun zafer olacağı konusunu iyi 

anlayamadıkları için Hz. Peygambere: "Ya Resulallah bu zafer midir?" diye sorunca, O yemin ederek 

zafer olduğunu bildirmişti. Fakat uzun zaman geçmeden, bu konuda kimsenin tereddüdü kalmadı. 

Abdullah İbn Mes'ud gibi bazı ashabdan, şu söz nakledilmiştir: "Halk Mekkenin fethine zafer diyor, 

halbuki biz asıl zafer olarak Hudeybiye anlaşmasını kabul ediyoruz." (Buhari). Tâbiin imamlarından 

Zührî der ki: "İslâm tarihinde Hudeybiye zaferinden önceki hiçbir fetih, onun kadar büyük değildir. (...) 

Bundan sonraki iki yıl içinde İslâm'a girenlerin sayısı, o zamana kadar (19 yıl boyunca) müslüman 

olanlarınkine ulaştı, hatta onu da geçti." (Buhari Şerhi Fethu'l-Barî; İbn Hişam) [Suat Yıldırım] 

Yukarıda Enfal 67’de peygamberimiz savaş sırasında savaş bitmeden esir aldığı için günah işlemişti 

çünkü Muhammed 4 de Allah hiçbir peygambere savaş bitmeden esir almanın uygun olmadığını 

bildirmişti, Allah’ın sözünü dinlemediği için peygamberimiz günah işlemiş oldu. Altta ki ayette aslında 

işlediği bu günahı affetmesinden bahediliyor ama tefsircilerin hepsi peygamberimizin gühahsız 

olduğunu ve bu fetihle de gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığıı yazıyorlar. 



2 - Bu da Allah'ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve in'amı 

tamamlaması, seni dosdoğru yola hidâyet etmesi.  

Mekkenin fetihinden sonra inen sure 

Nasr 

Bismillâhirrahmânirrahîm.  

 1 - Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman,  

 2 - Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,  

 3- Rabbine hamd ile tesbih et ve O'ndan af dile. Çünkü O tevvabdır, tövbeleri çok kabul eder.  

 Yüce Allah, Peygamberimizi günahtan korumuştur. Onun istiğfar etmesi, insanlara istiğfar etmenin 

ne kadar gerekli olduğunu ders vermesi, ümmetinin günahları için Allah'tan af dilemesi ve devamlı 

manevî terakkî halinde olması itibarıyla, son durumuna göre bir önceki makamını eksik bulması ve 

nadiren daha evlâ olanı terk etmesi yönlerinden olmuştur. [Suat Yıldırım] 

Suat Yıldırım’ın yukarıda ki açıklaması ne kadar anlamsız şimdi değil mi? Onun istiğfar etmesi 

müminlere örnek olması içindi diyor. Allah Mekke fethini söz vermişti bir kere ama gerekli gayreti 

göstermeden ve yaptığı hatadan sonra hemen tevbe etmesini istemedi, önce Mekkeye gir, insanların 

Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman yukarıdaki Nasr 3. ayetteki gibi Rabbine hamd ile tesbih 

et ve O'ndan af dile buyuruluyor. 

 


