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KAFiRÜN SÜRESİ 
( ..:ı~}I.SJ1 ö ),..., ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
yüz dokuzuncu suresi. 

_j 

Mekke döneminde Maün süresinden 
sonra nazil olmuştur. Altı ayet olup fası
lası w ' f ' ~ harfleridir. ilk ayeti katiriere 
hitapla başladığı için bu adı almıştır. Sü
reye Mukaşkışe ismi de verilir. Bu keli
me, "bazı bulaşıcı hastalıkları tedavi et
me" anlamındaki "kaşkaşe" kökünden tü
remiş olup burada "şirk ve nifaktan 
uzaklaştıran" anlamındadır. Kafirün süre
sine ayrıca Münabeze, Beraet, ibadet. 
Din ve ihlas adları da verilmiştir. öte yan
dan ihlas ve Kafirün süreleri ihlaseyn (iki 
ihlas) şeklinde de anılmaktadır. 

Kafirün süresinin nüzül sebebi hakkın
daki rivayetlere göre Kureyş'in önde ge
lenlerinden bir grup Hz. Peygamber' e ge
lerek şöyle söylemişlerdir: "Ey Muham
med! Bir yıl biz senin ilahına tapalım, bir 
yıl da sen bizim ilahımıza tap; böylece an
laşmış oluruz. Eğer senin bildirdiklerin 
bizim inandığımızdan daha doğru ise on
dan biz de istifade etmiş oluruz; bizim 
taptığımız senin taptığından hayırlı ise 
bu takdirde sen ondan faydalanmış olur
sun". Fakat Resülullah, "Kendisine şirk 
koşmaktan Allah'a sığınırım" diyerek bu 
teklifi reddetmiş , bunun üzerine süre na
zil olmuştur (Va h idi, s. 343-344) 

Sürenin muhtevası dikkate alındığında, 
özellikle islam inanç sisteminin temelini 
oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durula
rak yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve 
O'na ortak koşulmamasının vurgulandığı 
görülür. Ayrıca Hz. Peygamber'in dilinden 
onun ibadetinde şirk unsurunun bulun-

madığına dikkat çekilmektedir. Sürede 
aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü 
çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının 
ibadetini engelleme hakkının bulunma
dığına işaret edilmektedir. Sürenin so
nunda yer alan. "Benim dinim bana. sizin 
dininiz size" ifadesi müşriklerin tavırla
rından kesinlikle uzak durmayı vurgular. 
Nitekim bu hususun daha sonra nazil 
olan bazı Mekkl sürelerde de tekrarlandı
ğıgörülür(meselabk.Yünus 10/41, 104). 

Kafirün süresi Hz. Peygamber'in na
mazlarda sıkça okuduğu süreler a~asında 
yer alır . Onun sabah ve akşam namazla
rının sünnetlerinde, tavaf namazında ve 
vitir namazından sonra oturarak kıldığı 
iki rek'atlık namazda i hlas ve Kafirün sü
relerini okuduğu rivayet edilmiştir (Müs
lim , "Şalatü'l-müsafirln", 98: ibn Mace, 
"İl5ametü'ş-şalat", ı 02, ı ı 2; Tirmizi, "I:Iac", 
43; Nesal. I, 340, 447; Ahmed b. Hüseyin 
el-Beyhaki, ll , 39 1; III , 33) . Resfılullah'ın 
bir sahablye yatağına girerken Kafirfın 

sOresini okumasını öğütlediği de nakle
dilir (Dariml, "Feza'ilü'l-.1\ur'an" , 23 ; Tir
mizi. "Da'avat", 22). Bazı kaynaklarda 
yer alan. "Kim Kafirfın sOresini okursa 
Kur'an ' ın dörtte birini okumuş sayılır; 
okuduğu bu süre onu şeytanın aldatma
sından korur ... " anlamındaki hadisin (Ze
mahşerl, IV, 293) sahih olmadığı belirtil
mektedir (Muhammed et-Trablusl, I, 1058; 
sürenin fazileti hakkında nakledilen ve sa
hi h olmayan di ğer rivayetler için bk. ibn 
Arrak, II, 84-85; Abdülhay el-Leknevl, s. 
104, 107, 109, I 10, I ı I, ı 12, I 13, I 15, I 16) . 

Kafirün sOresine dair bazı çalışmalar 
yapılmış olup ibn K·ayyim ei-Cevziyye'nin 
Tefsiru süveri'l-Kafiriln ve'l-Mu'avvi
~eteyn'i (nşr. Muhammed Hamid el-Fıki, 
Beyrut ı 949), Celaleddin ed-Dewanl'nin 
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Tefsiru silreti'l-Kafiriln'u (bk. bibl.) ve 
Seyid Ali Topal'ın Katiri'ın Silresi Tefsiri 
adlı yüksek lisans tezi (bk. bibl.) bun
lar arasında sayılabilir. Dewanl'nin çeşitli 
kütüphanelerde yazma nüshaları bulu
nan risalesi Cevdet Akbay tarafından Ce
laleddin ed-Devvani ve Tefsiru Kul 
ya eyyühe'l-kafiriln adıyla tahkik edil
miştir (yüksek li sans tezi , I 987. MÜ Sos
yal Bilimler Enstitü sü). 

BİBLİYOGRAFYA : 

D<'irimi. " Feza'ilü 'ı-ı<:uran" , 23; Müslim, "Şa
ıatü'l-müsafirin", 98; ibn Mace, " i)5ametü 'ş-şa
ıat", 102, JJ2;Tirmizi. "Feza'ilü'ı-ı<:uran " , ı o, 
"Da"avat" , 22; "l:lac", 43; Nesai, es-Sünen, Bey
rut 1411 / 1991 , I, 340, 447; Ahmed b. Hüseyin 
ei-Beyhaki. es-Sünenü 'l-kübra, Haydarabad 
1344, II, 391; lll , 33; Taberi, Cami'u'l-beyan 
(Bulak). XXX, 213-214; Vahidi. Esbabü'n-nü
zCıl, Kahire 1378/ 1959, s. 343-344; Zemahşe
ri. el-Keşşa{(Beyrut). IV, 292-293; ibnü'J-Cevzi, 
Zadü 'l-mesir, IX, 252-254; Fahreddin er-Razi. 
Me{aW:ıu'l-gayb,XXXII, 136-148; Dewani. Te{
siru sCıreti'I-Ka[irCın (Şelaşü resa'il min muşan
ne{ati 'd-Deuuani içinde, n şr. Seyyid Ahmed Tey
serkan i). Meşhed 1411 , s. 35-67; ibn Arrak, Ten
zihü'ş-şeri'a, ll, 84-85; Muhammed et-Trablusi. 
ei-Keş{ü '·i-ilahi 'an şedidi't-ta'{ue'l-meutCı' ue'l
uahf(nşr. M. Mahmud Ahmed Bekkar), Mekke 
1408, I, ı 058; Abdülhay el-Leknevi. el-Aşarü '1-
mer{Cı'a {i'l-al]bari'l-meutCı'a (n şr. EbO Hacer M. 
Said b. BesyOnl ZagJOI). Beyrut 1405/ 1984, s. 
104,107,109,110,111,112,113, 115, 116; 
Seyid Ali TopaJ, Ka{irCın Suresi Te{siri (yüksek li
sans tezi. ı998). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
tür.yer. r.:ı 

~ KAMiL YAŞAROGLU 

1 · 

L 

KAFİYE 
(~löJ1) 

Beyit veya mısra sonlannda 
yer alan ve benzer sesler içeren 

kelimeler düzeni. 
_j 

Sözlükte kafa ve katiye kelimelerinin ilk 
ve asıl anlamı "başın boyunla bitişen arka 
ve son kısmı. ense"dir. Bu temel mana
dan "bir şeyin sonu. arkası" anlamı. bura
dan da "beytin sonu" manası türemiştir. 
Cahiliye. muhadram ve i slami dönem 
Arap şairlerinin kafiyeyi "beyit. şiir, keli
me, beytin son kelimesi ve revl harfi" (ka
fi yede tekrarlanan son harf) gibi anlam
larda kullandıkları görülmektedir. Kafiye 
kelimesini "tabi olmak, ardından gitmek" 
demek olan kafv 1 kufüvv masdanndan 
" izleyen, ardından gelen" (kafiye) veya 
"arkasından getirilen" (makfüvve) anla
mında türetenler de vardır. Bunlara gö
re kafiyeli kelimelerin beyitlerin sonların~ 
da birbirini izlemesi ya da arka arkaya 
tekrar edilmesi sebebiyle kafiyeye bu ad 
verilmiştir (İbnü's-Serrac, s. ı ı 5; İbn Re
şi~ el-Kayreva nl. ı . ı 54; Ebu Ya'küb es-
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