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Veda tepelerinden ay doğdu üzerimize
Allah’a davet sürdükçe şükretmek vacip bize
Ey gönderilen kutlu elçi
Sana itaat etmek düşer hepimize
Aramıza hoş geldin, şeref verdin şehrimize.

Görmeden sevmekti Yesriplilerinki. Resule 
bakan gözlerde gördüler Onun gözlerini, 
üzerine sinenlerden kokladılar kokusunu, 
öyle aşina oldular. Vakit Resule vuslat vaktiy-
di. Yollara dökülen gözler artık mutluluktan 
ışıldıyor, gönüllerin sesi gökyüzünü titretiyor-
du. Hicret büyük bir vuslat coşkusuyla ta-
mamlanmıştı. Seven ve sevilen aynı yerdeydi. 

İşte bu sevgi, bu özlem Yesrib’i Medine’ye 
çeviriyordu. Bunu o gün bilmiyorlardı.

Muhacirler (Dinleri adına, Allah için göç 
edenler) kendilerini, Mekke’nin hırçın 
şartları ve sert kayalıklarından sonra Me-
dine’nin hurmalıklarla kaplı bahçelerinde, 

tatlı sularının ferahlığında buldular. Ensar 
(Yardım edenler, yardımcılar); daha görme-
den, tanımadan aldı garip kardeşlerini, yü-
reklerine yerleştirdi. Şimdi sıra en özelinde, 
Allah’ın Habibindeydi.

Allah’ın Habibi ise Yesrib’in derin yaraları 
olduğunu biliyordu. O bu yaraları sara-
cak, medenileştirecekti. İşte bu yüzden 
devesini ilk Hazreçli Abdullah bin Ubey’e 
doğru yöneltti. Çünkü Yesrib’in çeşitli 
kabileleri, Yahudi grupları vardı ve arala-
rında çok kan dökülmüş, canlar yanmıştı. 
Ubey tam ortamı yatıştırmış krallığını ilan 
edecekken hicret gerçekleşmişti. Hicretin 
olmasıyla Ubey’in yaptırdığı krallık tacı 
ellerinin arasında kalakaldı. İşte bu yüzden 
Peygamberimiz Medine’ye giriş yaparken 
hayal kırıklığı ve hüzün içinde olan Ubey’in 
evine yöneldi.  Onu diğer insanların içinde 
onurlandırmak, teselli etmek istedi. Ancak 
Ubey öfkeliydi. Bahçesinde yerinden bile 
kalkmadan “Seni davet edenlerin yanına git, 
onların evinde misafir ol” diyerek ziyareti 
reddetti.

Allah’ın Habibinin bu inceliğini gören 
ve zaten O’nu misafir etmek isteyen tüm 
kabileler hemen Peygamberimizin devesi-
ni kendi evlerine doğru çekmek istediler. 
Hepsi Peygamberimizi evlerinde misafir 
etme heyecanını taşıyordu. Peygamberimiz 
ise Ensar kardeşlerine tebessümle “Bırakın 
deve serbestçe yürüsün. O bizi Allah’ın razı 
olduğu yere kadar götürecektir” dedi. 

Deve merakla bekleyen gözlerin, bizim 
mahalleye diye atan yüreklerin arasından 
salına salına geçti. Bir müddet yol aldıktan 
sonra çöktü. Peygamberimiz çöken deveyi 
kaldırmak için biraz dürttü ama deve karar-
lıydı. İşte o zaman Allah’ın Habibi anladı, 
aradıkları yer burasıydı. 

Hicret Sonrası 
Medine’de İlk Faaliyetler

SİYER

Esma Budak
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Deve, hasadı yapılan hurmaların kurutul-
duğu bir yerde durmuştu. Peygamberimiz 
buranın sahibinin kim olduğunu sorunca 
yetim iki kardeş ortaya çıktı. Sevinçten göz-
leri parlayan kardeşler “Buyurun, artık bu-
rası sizindir” dediler. Allah’ın Habibi bunu 
kabul etmedi çünkü artık Yesrib, Medine 
idi. Hemen Hz. Ebû Bekir yetim kardeşlere 
arsanın parasını ödedi, orayı satın aldı. 

Burada bundan sonra hiçbir haksızlık, çıkar 
ilişkisi, ayrımcılık olmayacaktı. Ama onlar 
bunu bilmiyorlardı.

Ve Medine’de ilk çalışma için kollar sıvandı. 
Müslümanların “Oku!” emrini rahatlıkla yeri-
ne getirebilecekleri, ibadetlerini yapabilecek-
leri, evsizlerin kalacak yer ihtiyacını gidere-
bilecekleri, Mescid-i Nebevi’yi inşa etmeye 
başladılar. Mescid-i Nebevi, büyük bir mer-
kez olacaktı ve arayış mağarası Hira’ya düşen 
ışık artık buradan tüm dünyaya yayılacaktı. 

Bütün bu çalışmalar gerçekleşirken Peygam-
berimizin bir yerde kalması gerekiyordu ve 
buraya en yakın ev, Ebu Eyyub el-Ensari’nin 
eviydi. Ebu Eyyub el Ensari, evine ve gönlü-
ne Peygamberimizi muhabbetle konuk etti. 

Öyle bir konuk etti ki bu muhabbet; ömrünün 
sonlarına doğru Peygamber sevgisini ve dava-

sını İstanbul’un surlarına kadar götürebilecek 
güçteydi. Ama bunu hiç biri bilmiyordu.

Allah’ın Habibi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin 
evinde ilk önce Medineli Müslüman erkek-
leri topladı ve onlardan biat aldı. Bir toplu-
mu inşa eden, küçükten büyüten kadınlardı 
ve Peygamberimiz bir başka evde Müslü-
man kadınları da topladı. Onların da biatını 
aldı. Artık kötülüklerden arınmış, yönetici 
elitlerin, ayrıcalıklı sınıfların üstünlük iddia-
larının bittiği büyük devrime tanık oluyordu 
insanlık tarihi. Bunu da bilmiyorlardı.

Ensar ve Muhacir bu sevinçle Mescid-i 
Nebevi’nin inşasına başladı. Allah’ın Habibi 
de onların arasındaydı. Bir lider olmasına 
rağmen, onu sevenlerin ısrarına rağmen 
durmadan çalışıyordu. “Ben de sevap 
kazanmayayım mı?” tebessümü ile onlarla 
birlikte ter döküyordu. Medine’nin hicret ile 
artan nüfusuna ve yaşanan kıtlıklara kız-
gın güneş de katıldı. Müslümanlar kan ter 
içinde çalışıyor, bir yandan da birbirlerini 
düşünüyorlardı. Bir gün Peygamberimize 
karınlarını açıp gösterdiler. Midelerinin üze-
rine taş bağlamışlar, açlıklarını hissetmemeye 
çalışıyorlardı. Böylece az azıkla daha çok 
kardeşlerini doyurabileceklerdi. Allah’ın 
Resulü onların bu ince düşüncelerine mem-
nuniyetle tebessüm etti ve kendi karnını açtı. 

Müminlerin koskocaman açılan gözleri 
sevgi damlalarına boğuldu birden. Çünkü 
Resulün midesinin üzerine iki taş bağlan-
mıştı. Ashap Peygamberini taşıyordu, Pey-
gamberleri ise bütün ashabını taşıyordu. 

Alışkın olmadıkları hava şartları ve iklim 
değişimine bu zorlu çalışma da eklenince 
Muhacirlerin vücut dirençleri iyice düştü. 
Salgın hastalıklar görülmeye başladı. Has-
talananlardan biri de Ebu Bekir’di. Halini 
Peygamberimize, ölüme ayağındaki ayakka-
bılardan daha yakın olduğunu söyleyen bir 
şiirle iletti. Peygamberimiz de ona bir şiir 
yolladı: Ben ölmeden evvel ölümü tattım. 

Ne inceydi duygular ve ne hassastı düşün-
celer. Ashabı ve Peygamberi arasındaki bu 
muhabbet, bu bağ görülmemiş bir iletişim 
örneğiydi. Allah’ın Resulü 1400 yıl önce 
olması gereken devlet reisi duruşunu in-
sanlığa sergiliyordu. Tüm bilinen liderlerin 
aksine… Bunun kimse farkında değildi.

Mescid-i Nebevi’nin inşası hızla sürüyordu. 
Bir yanına Peygamberimizin mütevazı oda-
sı, bir yanına da gündüz ilim tahsil edilen, 
gece evsizlerin kalabileceği Suffe yapılıyor-
du. Ayetlerin çisil çisil yağdığı, müminle-
rin buluştuğu, ilim kardeşi olunan, omuz 
omuza namaza durulan mescit; toplayan, 
birleştiren ve öğreten bir merkezi oluşturu-
yordu. Allah’ın Habibinin taş taşıdığı Kuba 

Mescidinden sonra ikinci mabetti burası ve 
kıblesi Kudüs’tü. Mescidin tamamlanma-
sından bir müddet sonra kıbleyi değiştiren 
ayetler inecekti ama bunu bilmiyorlardı: 

“(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan 
çık, (namazda) Mescid-i Haram’a doğru 
dön. Bu, elbette Rabbinden gelen gerçek bir 
emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla 
habersiz değildir. … (Ey mü’minler!) Siz de 
nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i 
Haram’a doğru çevirin ki, zalimlerin dışında-
ki insanların elinde (size karşı) bir koz olma-
sın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. 
Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve 
doğru yolu bulasınız” (Bakara, 149-150) 

Suffe İslam’ın ilk üniversitesi olacaktı. Bura-
dan bilim adamları, siyasetçiler, nice yiğitler 
yetişecekti. Bunu da bilmiyorlardı. 

Mescit bitince toplanan insanların kalabalı-
ğı ve organize olma sorunları başlayacaktı. 
Bu olay Abdullah b. Zeyd’in rüyası ile çö-
zülecek ve ilk ezanı okumak sesi kuvvetli 
olan bir siyahiye, Habeşli Bilal’e verilecek-
ti. Mescidi inşa ederken aslında ırkçılığı 
bitiriyor, farklılıklara saygı ve görevi ehline 
verme ahlakını da inşa ediyorlardı. Bunu 
da bilmiyorlardı.

Sadece Allah için, sadece Resulü için ça-
lışıyorlardı. Aradan beş ay geçmişti. Ensar 
ve Muhacir ailelerinin ileri gelenlerini 
Peygamberimiz bir araya topladı. Bu büyük 
devrimi birlikte yapacaklardı ve Allah’ın 
Habibi’nin fikirleri vardı. Bilmedikleri 
başarılara ulaştıracak, Kur’an ahlakını inşa 
edecek düşünceler… Onlar ise sıla özlemi, 
kıtlık ve yokluklar içinde Allah’ı ve Resu-
lünü dinliyorlardı. 23 yılda dünyanın en 
büyük, en kansız ve en etkili devrimi bu 

zorluklar ve önceliklerle gerçekleşti. 

Peki ya siz; Allah, Resulü ve 
insanlık için hangi yolda, neyi 
gerçekleştirme hayalindesi-
niz? Bu hayal için nasıl orga-
nize olabilir, nereden başla-
yabilir, neler yapabilirsiniz? 
Düşünün ve konuşun bakalım 

arkadaşlarınızla.
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Hicret ‘ten hemen sonra…  Bir kısmı Medineli 
Ensar bir kısmı Mekkeli Muhacir, Allah Re-
sulü’nün çağrısı üzerine Medine’de bir evde 
toplanmışlardı. Mekke’de yaşadığı dönemde 
sayılı tüccarlar arasında olan Muhacirlerden 
Abdurrahman b. Avf da oradaydı. Medine’ye 
hicret ederken tüm zenginliğini, malını, mül-
künü gözünü hiç kırpmadan ardında bırak-
mıştı. Bu şehre geldikleri andan itibaren diğer 
muhacirler ile birlikte hayatlarını bir düzene 
sokmak için çabalıyorlardı.

Medine’deki o evde Allah Resulü şefkat dolu 
sesiyle tane tane anlatıyordu. Önce hicretten 
sonra Kalacak yer, geçim sıkıntısı ve uyum 
sorunlarından bahsetti. Ayrıca bir de mescit 
yapılması gerekiyordu. İslam devletini kurmak 
için de çalışmalar başlamalıydı. Medine’de 
yaşayan farklı inançlara mensup pek çok grup 
bulunuyordu. Onlarla barış içinde yaşayacak 
düzenlemelere ihtiyaç vardı. Hepsinden önem-
lisi Müslümanlar arasında bir kardeşlik tesis 
edilmeliydi. Bu konuda en büyük sorumluluk 
Ensar’dan olan Müslümanlara düşüyordu. 
Ensar’dan her bir aile, Mekke’den göç eden bir 
aileyi kardeş edinecek bu kardeşlikle birlikte 
Muhacir kardeşi ile evini, işini ve mülkünü 
paylaşmayı kabul etmiş olacaktı. Bu açıkla-
madan sonra Muhacirler büyük bir şaşkınlık 
yaşarken Ensar’da en ufak bir tereddüt yoktu…. 
Muhacir kardeşlerine sımsıkı sarıldılar…

Allah Resulü kimlerin kardeş olacağını her-
kesin mizacına, mesleğine ve yapısına göre 
büyük bir titizlikle belirlemişti. Abdurrahman 
bin Avf heyecanla bekliyordu. Allah Resu-
lü onu Ensar’dan Sa’d bin Rebi ile kardeş 
yapmıştı. İki güzel yürek, iki kardeş sımsıkı 
sarıldılar birbirlerine. Sa’d sabırsızdı: “Ey 
kardeşim, ben mal itibari ile Medinelilerin en 
zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım” 
dedi, heyecanla. Abdurrahman bin Avf, vakur 
bir duruşla ona gülümseyerek cevap verdi: 
“Kardeşim, Allah malını bereketli kılsın. Bana 
yapacağın en büyük iyilik, içinde alışveriş 
yaptığınız çarşının yolunu bana göstermendir” 

diye cevap verdi. Allah Resulü onların bu 
konuşmasına şahit olmuştu. Abdurrahman’ın 
verdiği bu cevaptan çok memnun oldu ve 
malının bereketlenmesi için ona dua etti. 

Sonra ne oldu biliyor musun genç dostum? Hz. 
Abdurrahman çarşıda yağ, peynir gibi ürünler 
alıp satarak ticarete başladı. Kısa zamanda eski 
zenginliğinden çok daha fazla mala, mülke 
sahip oldu. Kendi evini yaptıktan sonra da kar-
deşinin evinden ayrılıp ailesi ile birlikte kendi 
evine yerleşti. Öyle ya, hem çalışıp gayret 
göstermiş, hem de peygamber duası almıştı. 

Mesele çok uzun genç dostum, zira bu kar-
deşliğin asırlara uzanan etkileri var. Bunları 
merak edip incelemelisin. Tabi bir de yaşadı-
ğın çağda kendine yeni kardeşlik destanları 
yazmalısın. Nasıl mı? Bunun için zulüm 
içinde olan kardeşlerini fark etmeli, onları 
anlamaya çalışmalı ve küçük de olsa yardım 
için kardeşine el uzatmalısın. Hem kim bilir, 
elini uzattığın o yürekte Peygamberin (sav) 
duasıyla birleşen bir iz vardır.

Bir Kardeşlik Hikâyesi
MUAHAT 

Hatice Güloğlu

MEDİNE ANTLAŞMASI

Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorun-
da kalan Müslümanlar yepyeni bir hayat 
yaşamaya başlamışlardı. Medine, Arap 
kabileleri ve Yahudi kabilelerinden oluşan 
ama toplumsal birliği olmayan bir şehirdi. 
Hem Araplar ile Yahudiler arasında, hem 
de Arap kabileleri kendi aralarında, Yahu-
di kabileleri kendi aralarında çatışmalar, 
savaşlar yaşamaktaydı. 

Özellikle Evs ve Hazreç kabileleri arasın-
da bir asrı geçen bir süredir devam eden 
ve “Buas Savaşı” olarak bilinen bir savaş 
vardı. Bu savaş, her vesileyle tahrik edil-
mekte iki kabile arasında yaşanan şid-
detli çatışmalar şehirde büyük bir kaos 
oluşturmaktaydı. 

Şehirde adalet güç temeli üzerine inşa 
edilmişti. Güçlü olan, zengin olan ne 
yaparsa yapsın haklıydı. Her kabilenin 
mahkeme kuralları güçlüden yana işli-
yordu. Hz. Peygamber Medine’de güveni 
ve huzuru yeniden tesis etmek için neler 

yapılması gerektiğini düşünüyordu. Bu-
nun için öncelikle Medine’nin sosyal, dinî 
ve demografik yapısını ortaya koymanın 
gerektiğini biliyordu. O günün gelenekle-
rine yabancı olsa da şehirde nüfus sayımı 
yaptırdı. Şehir sakinlerinin isimleri, men-
sup oldukları kabileleri, dinleri tek tek bir 
deftere yazıldı. Nüfus sayımı sonucunda 
Medine’de 10.000’nin üzerinde insanın 
yaşadığı, bunlardan 1.500’ünün Müslü-
man olduğu tespit edildi.

Hz. Peygamber nüfus sayımını yaptırdıktan 
sonra Medine’nin şehir sınırlarını belirle-
yip, şehrin sınır noktalarına işaretler koydu. 
Bütün çalışmalar Medine’nin “şehir devlet” 
oluşumunu hazırlamaktaydı. Devletsiz, ka-
bile kanunlarıyla idare edilen Medine şehri 
artık bir medeniyet şehri olabilmenin heye-
canını yaşıyordu. Hz. Peygamber arkadaş-
larıyla birlikte nasıl bir devlet kuracaklarını 
uzun süre istişare etmişlerdi. Artık merkezi 
bir otorite olacaktı, kabile taassubu ortadan 
kalkacak, adalet güçlülerin sözlerinde değil 

Handan Yalvaç Arıcı

Müslümanların İlk Anayasası
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yürürlüğe girecek kanunlarda aranacaktı. 
Bütün bu çalışmaların sonucunda anayasa 
yapma konusunda birlik sağlanmıştı. 

Hz. Peygamber anayasanın bir sözleşme 
şeklinde hazırlanmasını istemişti. O gün 
bu anayasaya “Medine Vesikası” veya “Me-
dine Sözleşmesi” denilmişti. Bu anayasa 
çeşitli açılardan bir “ilk” olma özelliğine 
sahipti. Hem Medine şehir devletinin ilk 
yazılı anayasası hem de İslam devletinin ilk 
anayasası olarak tarihe geçmişti. “Medine 
Vesikası” bütün halklar açısından katılım 
temeli üzerine kurulmuş çoğulcu bir top-
lum modelini öngörmekteydi.

“Medine Vesikası” iki bölümden oluşmak-
taydı. Anayasanın ilk bölümü, din birliğini 

oluşturabilmek amacıyla farklı kabilelere 
mensup Medineli Müslümanlarla Mek-
ke’den Medine’ye hicret eden Müslüman-
lar arasındaki ilişkileri düzenlemekteydi. 
Anayasa metninde Müslümanların tek bir 
ümmet olduğu belirtilmişti.

Medine Vesikasının ikinci bölümü va-
tan-millet birliği üzerine inşa edilmiş, 
Müslümanlarla Yahudi ve Arapların, aynı 
zamanda Yahudi ve Arap kabilelerinin 
kendi aralarındaki ilişkileri düzenlenme-
ye çalışılmıştı. 47 maddeden oluşan yeni 
anayasada bütün kabilelerin adları tek tek 
zikredilerek her topluluğun resmi ola-
rak tanındığına işaret edilmekteydi. Hz. 
Peygamber o günün şartlarında çoğulcu 
bir demokrasi uygulamasına gitmiş, bütün 
toplulukların kabul ettiği bir anayasa ya-
parak toplumların özgürlüklerini koruyan, 
güvenle yaşamalarına imkân veren bir hu-
kuk sistemi oluşturmuştu. Medine tarihin-
de ilk kez huzuru, güveni tesis edebilecek 
bir devlet yapısına bürünmüştü.

Bugünün modern dünyasının hala tam 
olarak gerçekleştiremediği çoğulcu-katı-
lımcı demokrasinin 15 asır önce herhangi 
bir model olmadan inşa edilmesi, bütün 
halklara özgürlük hakkı verilmesi, olabi-
lecek çatışmalara karşı hukuksal önlemler 
alınması çağlar ötesine taşan muhteşem 
bir uygulamadır.

KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI 

SÛRENİN İSMİ:
Mâûn: Alt sınırı geçici olarak verilen 
en küçük yardım, üst sınırı da verilen 
zekât ve sadakaları ifade eder. Bu kelime 
Kur’an’da sadece bu surede geçmiştir.
Eraeyte/Eraeytellezi: Eraeyte, Gördün mü, 
anlamına gelir.
Din: Usûl, âdet, gelenek, tutulan yol, hü-
küm, ceza, itaat, akide (inandığı inançlar 
bütünü) anlamalarına gelir.
 
AYET SAYISI: 7

NÜZUL YERİ ve SEBEBİ: Mekki’dir. Na-
zil olan 17. Suredir. Ebu Cehil muhtaç bir 
çocuğu koruyacağını söylüyor. Çocuk zor bir 
anında Ebu Cehil’e gidip kendisine giyecek 
bir şeyler istiyor. Ebu Cehil ise zavallı çocuğu 
itip başından savıyor, Kureyşin büyükleri bu 
durumla dalga geçip ‘Git de seni Muham-
med giydirsin!’ diye dalga geçiyorlar. Bunu 
gerçek sanan çocuk her şeyden habersiz 
Peygamber Efendimize gider, durumu anlatır. 
Peygamber Efendimiz bunun üzerine çocuğu 
alıp doğru Ebu Cehil’e götürür. Kendisine 
‘Neyse hakkı ver şu çocuğa!’ der. Bunun 
üzerine Ebu Cehil hiç ses çıkartmadan kalkar 
ve ihtiyacı neyse verir çocuğa. Yanındakiler 
şaşırırlar. ‘Sen de sapıttın, Muhammed gibi 

1) Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn:  
Dini yalanlayanı gördün mü?

KISA AÇIKLAMASI

Not: İlk üç ayet birey-toplum ilişkisine 
dikkat çekerken, son üç ayette birey-Al-
lah ilişkisini anlatıyor. Allah için vermek, 
gönüllü yardım elçisi olmak ve gösterişten 
uzak olmak… 
Kilit Noktalar Var, Dikkat!

 Bu sureyi gündeminde tut!

Sabîileştin’ deyince, Ebu Cehil ürkmüş bir 
şekilde; ‘Hayır sapıtmadım, Muhammed 
yanında öyle korkunç iki adam getirmişti 
ki korktum ve verdim’ der.  (Razi, Mefati-
hu’l-Gayb) Surenin ilk üç ayeti bu olay üzeri-
ne nazil olmuştur. Son dört ayet ise Medine 
münafıkları hakkında nazil olmuştur. Onlar 
gösteriş olsun diye namaza gelirlerdi, yalnız 
başına oldukları zaman ise namazı terk eder-
lerdi. (Suyutî, Esbab-ı Nüzul, 122)

Hitap Allah’ın Resulüne, dolayısıyla insa-
noğluna. Allah resmen görmediysen gör, 
diyor. Yaşanan olaylara, verilen nimetlere 
karşın Allah’a inanmayanların neler yap-
tığını, dini yalanların halini gör, deniliyor. 

Allah “Eddin” derken; Allah’ın birliğine ve 
ahiret gününe imanı anlatıyor ve bunlara 
inanmayanların halini incelememizi söy-
lüyor. O zaman biz de dikkatle bakalım. 
Çok Etkileyici!

Mâûn Sûresi
Esma Budak
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3) Velâ yehuddu alâ taâmi’l miskîn: 
Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.

4) Fe veylun lil musallîn: 
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki

5) Ellezînehum an salâtihim sâhûn:
Onlar, namazlarından gâfildirler 
(namazlarını ciddiye almazlar) 

Allah ilk önce yetimlere yapılan haksız-
lıklara gözlerimizi çeviriyor, dikkatimizi 
çekiyor. Bugün yapılan araştırmalar ye-
timlere yapılan davranışların çok önemli 
olduğunu söylüyor. İyilik ve güzellikle 
büyütüldüklerinde Endülüs fatihi Tarık b. 

Ziyad, Anadolu fatihi Battal Gazi, İkrime 
gibi önemli insanlar yetişiyor. Amaaa 
itilip kakıldıklarında ise seri katiller, kan 
döken caniler yetişiyor ve dünyayı ce-
henneme çeviriyorlar. 
Aman Dikkat!

İkinci olarak yakınımızdan başlayarak 
yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine gözleri-
mizi çeviriyor. Toplumda birlik; Allah’ın 
verdiği nimeti olmayanlara iletme ile 
mümkün. Bu şekilde ekonomik bir denge 
sağlanıyor, insanlar arası iletişim, gü-

ven ortamı gelişiyor. İnsanların fizyolojik 
ihtiyaçları giderilmezse, güvenli ortam 
oluşmazsa, sevgi ile bir yere ait olduğu-
nu hissetmezse kişiler de, toplumlar da 
kendini geliştiremez. Çürük yapılar oluşur. 
Fark etmek gerek!

Üçüncü olarak gözümüzü 
Allah ile kendimiz arasındaki 
ilişkiye çeviriyor Allah’ımız. 
Dikkatimizi kimsenin aslını 
bilemeyeceği, gizli bir ilişkiye, 
ibadete çekiyor. İlginç!

Allah’ımız bu ayette “Fî Salatihim” yani “Namazın 
içinde” demiyor. Eğer öyle olsaydı, eksiksiz namaz 
kılınamayacağı için tüm kıldığımız namazlar boşa 
çıkacaktı.  “An Salâtihim” yani “Namaz konusun-
da” diyor. Bu şekilde namazın amacını bilmeyenler 
gaflete düşerler, diyerek bizleri bilinçli bir şekilde 
namaza, ibadete çağırıyor. İnce Bir Detay, Dikkat!

2) Fezâlikellezî yedu’ul yetîm: 
İşte o, yetimi itip, kakan kimsedir.

BU SÛREYİ NE 
ZAMAN, NEREDE 
OKUYABİLİRSİN?

İçinizden yardım 
etmek gelmiyor mu, 
insanlara taham-
mülünüz kalmadı, 
konuşmak bile 
istemiyor musunuz, 
namazlarınızda 
huzursuz musu-
nuz, münafıklıktan 
tırsıyor musunuz? O 
halde yaşasın Mâûn 
Suresi!

6) Ellezînehum yurâûn: 
Onlar riya yaparlar (gösteriş için yapanlardır).

7) Ve yemneûnel mâûn: 
Ve mâûn’a (zekâta ve en küçük 
yardımlaşmaya) engel olurlar.

Ve son noktayı vuruyor. Gösteriş için, 
Allah ile arandaki özel bir ilişkiyi kullan-
mak. Bundan çıkar sağlamaya çalışmak. 
Riya... İnsanın kendini ve çevresini kan-
dırmadaki en büyük yalanına dikkatle-

rimizi çekiyor. Ve bunun Allah katında 
imkânsız olduğunu, tam olarak inanama-
dığın, hareketlerinle yalanladığın din gü-
nünde yani ahirette karşımıza çıkacağını 
yüzümüze vuruyor. Çok Vurucu!

Küçücük dahi olsun yardımlara ya da 
zekâtlara “Amann bizimle mi kurtu-
lacak dünya, çalışsınlar kazansınlar, 
herkes kendinden mesul” diyenlere 
DİKKAT! Demek ki; ihtiyaçları gider-
mek, kişilik gelişimimizin, güvenli ve 
ferah bir toplum haline gelmemizin 
kilit noktası. Bu şekilde kişisel ilişkile-
rimizi ve Yaradan ile ilişkimizi gelişti-
rebiliriz. Süper!

SENİN NOTUN:
Bu sûrede seni en çok etkileyen şeyleri ve 
duygularını not edebilirsin. Haydi, hemen başla…
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.……………………………………………………………………



M
ED

EN
İY

ET
 Y

O
LC

UL
AR

I

30 31

Nurullah Bora




