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FUSSILET SÜRESİ 
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Kur'an-ı Kerim'in kırk birinci sfuesi. 
_j 

"Ha mim" rumuzu ile başlayıp ardar
da sıralanan yedi sürenin ikincisidir. Mek
ke devrinin sonlarına doğru mi'rac ola
yının ardından Mü'min (Gafi r) süresin
den sonra nazil olmuştur. Mekke devri
nin erken dönemi sayılan Habeşistan'a 
hicret yıllarında nazil olduğu yolunda 
bazı tahminler ileri sürülmüşse de ( Doğ

ru!, s. 530) bunu destekleyen herhangi 
bir rivayet bulunmamaktadır. İsra süre
sinden sonra inen sürelerden olduğuna 
ilişkin rivayetler göz önüne alınarak hic
retten az önce nazil olduğu kabul edile
bilir (Şeh hate , 1, 347) 

Sürenin bazı ayetlerinin nüzQiüyle il
gili olarak Abdullah b. Mes'üd 'dan ge
len bir hadiste bildirildiğine göre Kabe'
nin yanında birbirleriyle konuşan üç ki
şiden biri, "Ne dersiniz, acaba Allah bü
tün söylediklerimizi işitti mi?" diye so
rar. İkincisi. "Açıkça söylediklerimizi mu
hakkak ki işitmiştir, fakat yavaş sesle 
söylediklerimizi belki duymamıştır" ce
vabını verir. Üçüncüsü ise, "Öyle şey olur 
mu! Eğer açıkça söylediklerimizi işitmiş

se gizli söylediklerimizi de işitmiştir" der. 
Abdullah b. Mes'Qd 'un bu konuşmayı 

Hz. Peygamber'e nakletmesi üzerine, "Siz 
ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de 
derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesin
den sakınıyordunuz; yaptıklarınızdan ço
ğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordu

nuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu 
zannınız sizi mahvetti ve bu yüzden zi
yana uğrayanlardan oldunuz" mealin
deki ayetler (22 -23) nazil oldu (Buhari, 
"Tefsir", 41/ 2; Müslim, "M ün&fikin", 5; 

228 

Tirmizi. "Tefsir", 41/ 2; SüyQtT, ed·Dürrü ' l 

menşür, VII , 319). Sürenin, " ... Şu halde 
ateşin içine atılan mı daha iyidir. yoksa 
kıyamet günü güvenle gelen mi" mea
lindeki 40. ayetinin ise Ebu Cehil ve Am
mar b. Yasir (bir rivayete göre Ebu Bekir) 
hakkında nazil olduğu rivayet edilmek
tedir (SüyQtT, a.g. e., VII, 330). 

Küfe alimlerinin sayımına göre elli 
dört, Mekke ve Medine sayımına göre 
elli üç, Basra ve Şam sayımına göre elli 
iki ayettir. İhtilaf, baştaki "ha mim" ru
muzu ile bazı ayetlerinin müstakil birer 
ayet sayılıp sayılmamasından kaynaklan
maktadır. Fasıla * sı ( • .._.., · j · J • ~ • Y 

.:ı · ~ · ı, · .!. · ._;, ) harfleridir. 
Süre adını . 3. ayette geçen ve " ayrın

tılarıyla açıklandı " anlamına gelen fussı
Iet kelimesinden alır. "Ha mim" rumuzu 
ile başlayan süreler arasında , içinde see
de ayeti bulunan tek süre olması sebe
biyle "Ha mimü's-secde" adıyla da anı
lır. Bu süreye, 12. ayette geçen "kandil
ler" anlamındaki mesablh kelimesinden 
dolayı Mesabih suresi ve 1 O. ayette yer 
alan, " azık " anlamındaki küt kelimesinin 
çağulu akvattan dolayı Akvat süresi de 
denir. 

Sürenin maksadı , Kur 'an'ın ilahi vahiy, 
Hz. Muhammed 'in peygamber olduğu

nu inkar eden, onun davetine karşı kalp
lerinin ve kulaklarının tıkalı olduğunu 

söyleyen, bu kadarla da yetinmeyip Pey
gamber' e engel olmak için ellerinden 
geleni yapan ve ona, "Sen istediğini yap, 
biz istediğimizi yapmaktayız" (ayet 5) di
ye tehditler savuran müşrikleri uyarmak; 
iman gerçeklerini kabul etmelerinin ken
di lehlerine olacağını , bu uyarıların Al
lah'ın rahmet ve merhametinin icabı ol
duğunu haber vermektir. 

İlk ayetlerde sürenin konusu açık bir 
şekilde ortaya konur : Kur'an uydurul
muş değil rahman ve rahim olan Allah 
tarafından indirilmiştir. O müjdeleyen 
ve uyaran bir kitaptır. Tek bir ilah olan 
Allah'a inanıp ona yönelmek gerekir. inat 
ve kibirleri yüzünden Allah'a şirk koşan
ların vay haliner inanan ve salih amel iş
leyenler için tükenmeyen bir mükafat 
vardır (ayet 1-8) 

Daha sonraki ayetlerde, alemierin rab
bi olan Allah ' ın kudret ve azametinin de
lilleri gösterilerek O'nu inkar etmenin 
ve O'na ortak koşmanın anlamsızlığı ve 
bunun sonuçları dile getirilir. Bereket 
ve rızık dolu yeryüzüyle esrarlı yedi kat 
gökyüzünü çeşitli aşamalardan geçire
rek yaratan ve her birine bir nizarn tak
dir eden yalnız Allah 'tır . Her şeyi hakkıy-

la bilen ve mutlak güç ve kudret sahibi 
olan O'dur. Böyle bir kudret sahibini ve 
O'ndan gelen ayetleri inkar etmek, O'nun 
hakikatlerinden yüz çevirmek, tıpkı Ad 
ve SemQd kavimlerinin başlarına gelen 
felaket -gibi bir felakete sürükler. Çün
kü onlar da peygamberlerinin davetine 
kulaklarını tıkamışlar, Allah'ın kudret ve 
azametini görmezlikten gelerek O'nu in
kar etmişlerdi. Mürninler ise itaat edip 
kurtulmuşlardı (ayet 9- 18). 

Süre, Allah ' ın düşmanlarının sadece 
dünyada değil inkar ettikleri ahirette 
de hesaba çekileceklerini ve daha çetin 
bir azaba uğratılacaklarını anlatan ayet
lerle devam eder. Burada onların kulak
larının, gözlerinin ve derilerinin kendi 
aleyhlerine şahitlik edeceği, böylece ken
di yaptıklarından birçoğunu Allah'ın bil
meyeceği zannına kapılanların ziyana uğ
rayacakları haber verilir. Bunların, uya
rılmadıkları için değil uyarıldıkları halde 
gerçekleri kabule yanaşmadıkları için 
bu duruma düştükleri ve kendi kendile
rine yazık ettikleri vurgulanır. İnsanları 
baştan çıkaranlar, kötülükleri çekici ve 
süslü gösterenler olmasa insanın aslın
da aklı ve vicdanı ile hakkı kabule yat
kın olduğuna işaret edilir (ayet 19-25) 

Kur'an-ı Kerim'in gönülleri fetheden 
cazibesiyle inananların sayısının her ge
çen gün biraz daha artması üzerine tak
tik değiştirip, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, 
okunurken gürültü yapın, böylece belki 
üstün gelirsiniz" (ayet 26) diyen inkarcı
ların Kur'an hakikati karşısında nasıl 

olumsuz bir tavır sergileyip azgınlık ve 
taşkınlık gösterdiklerini ve bu yüzden 
ahirette nasıl bir azapla karşılaşacak.la
rını, kendilerini bu duruma düşüren cin 
ve insanlardan nasıl intikam almak iste
yeceklerini tasvir eden ayetlerden (27 -
29) sonra. "Rabbimiz Allah'tır" diyen mü
minlerin ihlas ve samimiyetierini dile ge
tiren ve onların her iki dünyadaki mut
luluklarını anlatan ayetler gelir (30-32 ). 

Fuss ı let süresin in muhakkak hattıyla yazılm ı ş ilk ayetleri 



Daha sonraki ayetlerde ilahi davete 
uymanın ve onu yaymanın güzelliklerin
den, onun insan hayatı üzerindeki olum
lu etkilerinden bahsedilir. 33. ayette iyi
likle kötülüğün bir tutulamayacağı vur
gulandıktan sonra, "Sen -kötülüğü - iyi
likle önle. O zaman seninle onun arasın
da düşmanlık bulunan kişi sanki can
dan bir dost olur" deniterek sosyal barı
şın temel ahlaki ilkesi ortaya konur ; bu 
ahlaki yüceliklere ancak sabırlı ve iyilik
ten nasibi olanların ulaşabileceği belir
tilir. Güneşe ve aya değil onları yaratan 
Allah'a tapmak, O'na secde etmek ge
rektiği üzerinde durulur. inkarcıların bü
yüklük taslamakla gerçeği küçük düşü
remeyecekleri, hak dinin Allah'ın emriy
le yayılacağı ve Allah'ın, gökten yağmur 
yağdırıp kuru toprağı yeşerttiği gibi ölü
leri dirilteceği anlatılır. Allah tarafından 
indirilen o eşsiz kitabı inkar ederek ayet
leri hakkında anlamsız yorum ve tartış
malara girenierin ahirette ateşe atıla

cakları, inananların da güven içinde Al
lah ' ın huzuruna çıkacakları , esasen ön
ceki peygamberlere de aynı şekilde va
hiy geldiği , Allah' ın affediciliği yanında 

cezalandırmasının da çok şiddetli oldu
ğu bildir ilir. " Eğer biz Kur'an'ı Arapça'
dan başka bir dille gönderseydik der
lerdi ki : Ayetleri açıklanmalı değil miy
di? Arap'a yabancı dilden kitap olur mu? 
De ki: O, inananlar için doğru yolu gös
teren bir kılavuzdur ve şifadır. inanma
yanlara gelince onların kulaklarında bir 
ağırlık vardır ve Kur 'an onlara kapalıdır. 
Onlara -sanki- uzak bir yerden bağırılı
yor" mealindeki ayette (44). Kur'an' ın ne 
söylediğini anlamak istemeyen inkarcıla
rın kibir ve inatlarından dolayı kötü niyet
le hareket ettikleri açıklanır ve Kur'an'ın 

inananlara hidayet ve şifa olduğu, inan
mak istemeyenierin de kulaklarında sa
ğırlık, gözlerinde körlük bulunduğu ve 
bu durumun onların hakikatten uzak 
durmalarından kaynaklandığı dile geti
r ilir. Geçmişte Hz. Müsa'ya indirilen ki
tap hakkında da ihtilaf çıktığı, bazıları
nın iman edip bazılarının inkara saptığı 
haber verilir (ayet 33-45) 

Sürenin son bölümünde (ayet 46-54) 

herkesin yaptığı iyiliğin kendi lehine, iş
lediği kötülüğün de kendi aleyhine ola
cağı, Allah'ın kullarına haksızlık etmesi
nin düşünülemeyeceğ i hatıriatıldıktan 

sonra bütün bu uyanlara kulak tıkayan, 
ortaya konan delilleri görmezlikten ge
len inkarcıların ilkel düşünce tarziarına 
dikkat çekilir ve psikolojik durumlarıyla 

ilgili bazı tahliller yapılır; didişmeyi se
ven, günaha meyilli, aceleci, sabırsız. nan
kör ve bencil mizaçtı oldukları gözler önü
ne serilir. inkarcılara rağmen Allah'ın di
ninin yayılacağı ve Kur 'an gerçeklerinin 
inkar edilemez bir şekilde kuwet kaza
nıp ve gelişeceği, nihayet bu gerçeklerin 
kendilerine hem kendi iç dünyalarında 
hem dış dünyada gösterileceği vurguta
nır (ayet 53). Süre, kitap ve peygamber 
nimetinin kadrini bilmeyip bu nimetten 
yüz çeviren (ayet 5 ı ) insanlara şu uyarı
da bulunarak sona erer: "Dikkat edin, 
onlar rablerine kavuşma konusunda şüp

he içindedirler. Biliniz ki O her şeyi ku
şatmıştır.· 

F'ussılet süresinin faziletiyle ilgili ola
rak Beyhaki'nin tahric ettiği Halil b. Mür
re hadisinde, Hz. Peygamber'in Tebare
ke ile "Ha mimü's-secde"yi okumadan 
uyumadığı rivayet edilir ( Şu'abü 'l-fman, 

ll , 486; Süyüti, ed -Dürrü ' l - men.şar, VII , 

3 ı 2). Ancak sürenin fazileti hakkında ba
zı tefsirlerde yer alan (mesela b k. Zemah
şeri , IV. ı 62; Beyzavi, V. 395) ve bu süreyi 
okuyan kimseye Allah'ın her bir harfine 
karşılık on sevap vereceğini müjdeleyen 
hadisin uydurma olduğu kabul edilmiş
tir (İbnü ' l- Cevzi, 1, 239-241 ; Zerkeşf, 1, 432 ; 

İbn Hacer, IV, 162). 
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FUSÜLÜ ' I - BEDAYi' 

el-FUSÜL 
( J__,...AJI) 

Nasirüddin-i Tılsi'nin 

(ö. 672 / 1274) 
metafiziğe ve on iki imam 

nazariyesine dair eseri 
(bk. TÜSİ, Nasirüddin). 

el-FUSÜL fi'l -USÜL 

(bk. US ÜLÜ'I -FIKH). 

FUSÜLÜ'l -BEDA Yİ' 

( ~I~I J~ ) 

Molla Fenari'nin 
(ö. 834/ 1431) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
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1 
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Müellif, tam adı Fuşı11ü 'l- bedayi' if 
uşı1li'ş-şerayi' olan eserin giriş bölü
münde şeriat ilmini öğrenmeye olan düş
künlüğünün ve onu her türlü tehlikeler
den korumaya olan azminin kendisini 
bu kitabı yazmaya sevkettiğini söyle
mekle birlikte, ileriki sayfalarda eserini 
daha önceki Hanefi alimlerinin görüşle
rini açıklamak maksadıyla kaleme al
dığını belirtmiştir. Fuşulü '1- bedayi' de 
Hanefi ve Şafii alimlerince kabul edil
miş kuralları bir araya getirdiğini kay
deden Molla F'enarf eserin telifinde çe
şitli tefsir, hadis, fıkıh, mantık, Arap di
li ve edebiyatı kaynakları yanında Ces
sas, Debüsi, F'ahrülislam el-Pezdevf, Şem
süleimme es-Serahsl, Alaeddin es-Se
merkandi, Hafızuddin Ebü'l-Berekat en
Nesefi, Sadrüşşerla, Celaleddin el-Hab
bazl, Ebü Hamid el-Gazzaır. F'ahreddin 
er-Razı. imamü'l-Haremeyn el-Cüveyni, 
Beyzavi, Cemaleddin ibnü'l-Hacib, Ebü'l
Hüseyin el-Basri'nin fıkıh usulüne dair 
eserlerinden de faydalanmıştır (bu kay
nakların bir listesi için bk. Aydın , s. 83 -97). 

Molla F'enarl kaynak gösterirken bazan 
eserle birlikte müellifın , bazan da sadece 
eserin veya müellifin adını vermektedir. 
isim benzerliği yüzünden eser ve müel
liflerin bir kısmı hakkında doğru tesbit
te bulunmak her zaman mümkün olma
maktadır. Ayrıca F'enarl söz konusu kay
naklardan sadece nakllde bulunmakla 
yetinmemiş, zikrettiği hemen her görü
şü değerlendirmeye tabi tutmuş, yal
nızca diğer mezhep mensuplarını değil 
bazan kendi mezhebine bağlı müellifleri 
de tenkit etmekten çekinmemiştir (me
sela bk. ı. 3, 24 ; rr . 55-57, ı 32- ı 37) . 

Müellif eserinin, Muzafferüddin İbnü' s
Saati'nin Bedi'u ·n-ni;zam ' ı gibi muh-
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