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 Ders  : 115 

Konu  : Beyyine Sûresi  - 2 

 ْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيَِّنةُ بَ َوَما َتَفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإَّلَّ ِمن

4 - ''Ehl-i Kitap ancak kendilerine apaçık bir belge geldikten sonra ayrılığa düştüler.'' 

Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu âyetteki ''açık belge''den maksat; Hz.Peygamber 

(s.a.v.)’dir. Çünkü o, getirdiği mesaj ve mûcizelerle Hakk ve hakikat elçisi olduğunu isbat 

etmiştir. Buna rağmen  Ehl-i Kitap, Resûlullah (s.a.v.) hakkında ihtilafa düştü. Bu âyet onları 

kınamaktadır. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) gelmeden önce, O’nun geleceği konusunda fikir birliği 

içindeydiler. Resûlullah (s.a.v.) geldikten sonra bir kısmı ona inandı, çoğu ise inkâr edip ayrılığa 

düştü.1 

Peygamber (s.a.v.)’in gelmesi, onları inkar üzerinde ısrar etme ve haktan ayrılma 

neticesine götürdü. Küfür ve bâtıl üzerinde sabit kaldılar, ondan ayrılmadılar. 

Halbuki  onlar kendi kitaplarında son peygamberin vasıflarını okumuş, bilmiş ve bunları 

müşriklere de bildirmişlerdi. Ancak Peygamber (s.a.v.) gelince, Kur'an âyetleriyle onları Tevhid 

dini olan İslâm'a dâvet edince; onlar ayrılığa düştüler. O peygamberi ve Kur'ân'ı yalanladılar. 

Küfür ve şirk içinde yaşamaktan ayrılmak istemediler.2  

 

َكاَة َوَذِلَك ِدينُ ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ َوَما ُأِمُروا ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوا  ََلَة َوُيْؤُتوا الزَّ  اْلَقيَِّمةِ َلُه الدِّيَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ

5- ''Oysa onlar Hakk’a yönelerek, dini yalnızca Allah'a has kılarak, O'na kulluk etmek, 

namaz kılmak, zekât vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur.'' 

Ehl-i Kitap olan Yahudiler ve Hıristiyanlar; Allah'ı bir bilerek, O'na ibadet etmekle, 

ibadetlerini de ihlasla yapmakla emrolunmuşlardı. 

Hanifler olarak; yani bâtıl inançlardan, eğri ve yanlış fikir ve ahlâkı terkederek, daima 

Hakk’a, doğruluğa yönelen Müslüman ve muvahhidler olarak dini yalnızca Allah'a halis kılarak 

ibadet etsinler. Mükâfatı da ondan beklesinler. 

Hanif kelimesi, çoğunlukla Hz.İbrâhîm'in dini olarak bildirilir. Âyet-i kerîmede: 

''İbrâhîm'in Hanif dinine (yönelin). Çünkü o, ortak koşanlardan değildir.''3 

buyurulmaktadır. 

Hanif kelimesi bazen de, bu sûrede olduğu gibi, tevhid ve ihlas ile, dinde hayır, doğruluk 

ve istikamet üzere olmayı ifade eder.4 

                                                        

1 Kur'ân Yolu Türkçe Meâl Tefsir, C.5, sh. 664. 
2 Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce Meal-i Âlisi ve Tefsiri, Ömer Nasuhî Bilmen, C.8, sh. 4075. 
3 Âl-i İmran sûresi, 35. âyet. 
4 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M.Hamdi Yazır, C.9, sh.35 
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İşte bu, Hakk din olan İslâm dinidir. Ehl-i Kitap bu dine inanmalı, ona tabi olmalıydılar. 

Namaz kılıp, zekât vermeliydiler. Çünkü bunların hepsi onların kitaplarında da emredilmişti.5   

 ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ُأْوَلِئَك ُهْم َشرُّ اْلَبِريَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكينَ 

6 - ''Kitap Ehli'nden ve müşriklerden inkâr edenler, şüphesiz içinde temelli kalacakları 

cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüsüdürler.'' 

Kitap ehlinden ve müşriklerden Allah ve Resûlünü inkâr edenlerin tamamı, içinde ebedi 

kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar Allah'ın yarattıklarının en şerlileridirler.6 

Bu âyette, Resûlullah (s.a.v.) geldikten sonra, O’nu tanıyıp, hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduktan sonra da ona iman etmeyenlerin ebedi cehennemde kalacakları bildirilmiştir. Çünkü 

onlar, insanların en şerlileri oldukları için ebedi cehennemde kalacaklardır.  Âyetin sonunda 

''Ebeden'' kelimesi olmamasından, mânâ çıkarmaya çalışıp, Resûlullah’a iman etmeyenleri 

kurtarmaya çalışanlar, Allah'ın âyetlerini eğip-bükerek, başkalarına şirin görünme gayreti 

içindedirler. Bunlar Allah'tan daha merhametli olmaya yeltenenlerdir. Halbuki âyetler ve 

onların hükmü Allah'a aittir. Cennet de Allah’ındır, cehennem de... 

Günümüzde bütün güçleri ve imkanlarıyla, yeryüzünü kana bulayan, zulüm ve 

zorbalıklarıyla, işgal ve istilâlarıyla insanlığa kan kusturanlar yeryüzünün en şerlisi olduklarını 

gösteriyorlar. Böylelerinin cezası ebedi cehennemdir.7 

اِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّةِ   ِإنَّالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
7- ''Şüphesiz iman edip, salih amel işleyenler, işte onlar yaratılanların en iyisidirler.'' 

Apaçık bir delil olan son peygambere iman edip, dini sadece Allah'a halis kılarak, 

imanlarının gereği olan sâlih ameller yapanlar; farzları, nafileleri yerine getirenler, muamelat 

ve ukubatta Allah'ın rızasına uygun davrananlar yaratılanların en hayırlısıdırlar. Onlar, 

yaptıkları işler bakımından da, Allah katındaki makamları yönünden de en hayırlı olanlardır. 

Halkın en hayırlısı, hem iman edip hem de faydalı işler yapanlardır. İman edip, hayırlı işler 

yapmayanlar en hayırlı olma özelliğine sahip olamazlar. Çünkü herkes; iman edip, kendi 

gücüne göre iyiliğe ve hayra çalışmalıdır.8 

İman edip, sâlih amel işleyenler, Allah'ı tasdik ettiler. Gönüllerinde, şirkten, nifaktan, 

küfürden ve şüpheden arınmış bir iman bulundurdular. Amellerini riyadan koruyup, karşılığını 

Allah'tan beklediler. İşte onlar yaratılmışların en hayırlısıdırlar. Abdullah b. Ömer(r.a.) şöyle 

der: 

''Vallahi mü'minler Allah katında Kâbe'den değerlidirler.'' Hasan-ı Basri'ye bu âyetin ne 

anlama geldiği sorulunca şöyle cevap vermiştir: 

                                                        

5 Tefsiru’l-Kur’an, Ebu'l-Leys Semerkandî, C.6, sh. 455          
6 Taberi Tefsiri, İmam Taberî, C.6, sh. 2851 
7 Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, C.8, sh. 333. 
8  a.g.e. Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh. 38-39.                                                                                                           
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''Melekler, ancak iman eden ve sâlih ameller işleyen mü'minlerle beraberdir. Onlara dua 

ederler. 

ِفيَها َأَبدًا رَِّضَي َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدينَ 
 ِشَي َربَّهُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن خَ  اللَّهُ 

8- ''Onların Rableri katındaki mükâfatı, altından ırmaklar akan Adn Cennetleridir. Orada 

ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan râzı olmuştur. Onlar da O'ndan râzı olmuşlardır. İşte bu 

(mükâfat) Rabbi'nden korkan içindir.'' 

Âyetteki ''ceza'' kelimesi, ödül ve mükâfat anlamındadır. İman edip, sâlih amel 

işleyenlerin mükâfatı, altlarından ırmaklar akan (su, süt, bal ve şarap ırmakları) akan 

cennetlerdir. Onların mükâfatı, cennetlerdeki köşkler, bağlar ve bahçelerdir. Oradan hiç 

çıkmamak üzere, zevk ü sefa sürecekler, asla üzülmeyeceklerdir. Ebedi bir hayata ve saadete 

kavuşacaklardır. 

Allah onlardan râzı olmuştur. Çünkü onlar dünyada iken Tevhid çizgisinde yürümüş, 

Allah'a kulluk yapmış, emirlerine uymuş, yasaklarından uzak durmuşlardır. İşte bu sebeple 

Allah, hem onlardan, hem de amellerinden râzı olmuştur. Onlar da Allah'tan râzı olmuşlardır. 

Bütün isteklerin, bütün lezzetlerin en üstünü Allah'ın rızâsına ulaşmaktır. Mü'minler, 

cennet mükâfatına, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın hayalinin 

ulaşmadığı bu rızâ ile ulaşmışlardır. Bütün bu mükâfat ve râzılık ise; Rablerinden hakkıyla 

korkanlara mahsustur. Yani bu başarının sebebi ve hikmeti Allah korkusu duymaktır.9 

Bu korku (haşyet), mü'mini cehennemden kurtarır, cennete ulaştırır ve Cemalullah'a 

kavuşturur. Haşyet, aynı zamanda mü'mini günah ve isyandan uzaklaştırır. 

 

 

 

 

Alınacak Dersler 

1. Bâtıl'ın, zararlı olduğunu, insanlığı perişan ettiğini isbat eder. 

2. Bu sûrede, iyilerle kötülerin âkibetleri ve âhiretteki durumları gözler önüne serilerek, 

iyilerden olmamız emredilmektedir. 

3. Ehl-i Kitap, Resûlullah (s.a.v.)’e iman etmediği için haktan ayrılmışlardır. Bu sebeple de 

kurtulamayacaklardır. 

4. Allah'a şirk koşmak en kötü yoldur. 

5. Azgınlık ve haset, Hakk’a tabi olmayı engeller. Bunlardan uzak durulmalıdır. 

6. Kur'ân-ı Kerîm, bozulmaktan, yanlışlıktan ve bâtıl şüphesinden uzak ilâhi kelâmdır. Dünya ve 

âhiret saadetine ancak Kur'ân’la ulaşılabilir. 

                                                        

9  a.g.e. Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh. 40                                                                                                               
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7. Mü'min, bütün işlerinde ölçü olarak İslâm'ı esas almalı, ibadetlerinde ihlaslı olmalıdır. 

8. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de yeryüzünü kana bulayanlar, İslâm'a inanmayan ve onu 

yok etmeye çalışanlar ebedi cehennemde kalacaklardır. 

9. Mü'min, kâmil iman ve sâlih amel sahibi olmalıdır. 

10. İman edip, hayırlı ameller yapmayanlar, hak ve hayır yolunda cihad etmeyenler hesaptan 

kurtulamazlar. 

11. Mü'minler için en kıymetli şey Allah'ın rızâsını kazanmaktır. 

Bu Hafta 

1. Bu dersi bir grup arkadaşımızla paylaşalım. 

2. Hakk ve hayır yolundaki çalışmalarımızı gözden geçirelim. 

3. Allah’ın kuldan, kulun da Allah’tan razı olmasının şartlarını kavrayalım. 


