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Cennetle cehennemi 
birbirinden ayıran bölgedeki surun 

L 
yüksek kısmının adı. 
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A'raf "sur. dağ ve tepenin en yüksek 
kısmı" manasındaki urfun çoğuludur. İr
fan (bilmek) kökünden türediğini kabul 
edenler de vardır. Kur'an-ı Kerim'in ye· 
dinci sOresinin adı el-A'rat'tır. Bu sOre
de "el-a 'raf" ve "ashabü'l-a'rat" (a·ratta 
bulunanlar) şeklinde geçen (bk. ei-A'raf 
71 46, 48) bu kelime ile kastedilen yer 
ve burada bulunacakların kimler oldu
ğu konusunda müfessirler değişik yo
rumlarda bulunmuşlardır. Bazı tefsirler
de a'rafın sırat• üzerinde yüksek bir yer 
veya cennetle cehennem arasında Uhud 
dağına benzer bir mevki olduğu belirti
liyorsa da tercih edilen görüşe göre a'raf 
cennetle cehennemi birbirinden ayıran 
bölgedeki surun yüksek kısmının adıdır. 

A'rat süresinde "hicab" (7 1 46) diye zik
redilen perdenin Hadid sOresinde "sOr" 
(57 1 13) olarak adiandıniması da bu gö
rüşü desteklemektedir. 

Ashabü'l-a 'raftan kimlerin kastedildi
ği hususunda da müfessirler farklı gö
rüş il~ri sürmüşlerdir. Rivayet tefsirlerin
de yer alan on iki ayrı görüşe göre bun
ları şu dört grup altında toplamak müm
kündür: 1. İyi ve kötü arnelleri eşit olan 
müminler. Bunlar başlangıçta cennete 
veya cehenneme konulmayıp ikisi ara
sında bir müddet bekleyecek, sonra Al
lah ' ın Iutfuyla cennete girecek olan mü
minlerdir. Tefsir ve kelam alimlerinin ço
ğu bu görüşü benimsemişlerdir. 2. Ahi
rette müminlerle katirieri yüzlerinden 
tanıyacak olan melekler. 3. Cennet ve ce
hennem ehlini birbirinden ayırarak hak
larında şahadette bulunacak olan pey
gamberler. şehidler ve alimler gibi yük
sek şahsiyetler. Bu görüşü benimseyen
ler arasında Hasan-ı Basri ve Fahreddin 
er- Razi de bulunmaktadır. 4. Cennete 
veya cehenneme girmeyi gerektirecek 
durumda olmayan belli kişiler. Bunlar 
da herhangi bir peygamberin tebliğini 
duymadan ölenler (fetret* ehli). müşrik-

!erin bulüğ çağından önce ölen çocukla
rı veya gayri meşru evlilikten doğan ço
cuklardan ibarettir. Tefsirlerde söz ko
nusu dört görüşün her biriyle ilgili çe
şitli rivayetler bulunmaktaysa da ayet, 
hadis ve sahabe sözleriyle teyit edilen 
birinci görüş daha isabetli görünmekte
dir. Zira "tartılar"ı ağ ır gelenlerle hafif 
gelenlerin durumları ayetlerde açıkça 

ifade edildiği halde (b k. ei-A'raf 71 8; ei 
Mü'minOn 23 / 102; ei-Karia 101 / 6). gü
nahları sevapiarına eşit olanların akıbe

ti hakkında herhangi bir açıklama ya
pılmamış olması. bunların ashabü'l-a'ra
fı teşkil edeceği ihtimalini kuwetlendir
mektedir. Ayetlerde belirtildiği üzere (bk 
ei-A' raf 71 46-47) a'rafta bulunanların cen
nete girmeyi şiddetle arzu ettikleri hal
de oraya henüz girmeden cennetlikleri 
selamlamaları. gözleri cehennem ehli
ne çevrilince. "Rabbimiz, bizi bu zalim
ler zümresiyle beraber bulundurma ı · di
ye dua etmeleri de bu görüşü doğrular 
mahiyettedir. Ayetin bu ifadesi karşısın
da, a'raf ehlinin meleklerden ibaret ol
duğunu söylemek veya bu zümreyi pey
gamberler, şehidler ve alimierin teşkil 

ettiğini savunmak mümkün görünme
mektedir. Çünkü günah işleme gücüne 
sahip olmayan ve cehenneme girme en
dişesi taşımayan meleklerin böyle bir 
niyazda bulunmasına gerek yoktur. Bu
nun gibi, cennette en yüksek makam ve 
mertebeleri elde edecekleri ve buraya 
öncelikle girecekleri şüphesiz olan pey
gamberlerin, şehidlerin ve salih kulların 
da cehenneme girme korkusu içinde bu
lunmaması gerekir. Esasen, "Bizi bu za
limler zümresi ile beraber bulundurma!" 
ifadesi, bu niyazı yapanların akıbeti hak
kında henüz hüküm verilmemiş oldu
ğunun delili sayılır. Ayrıca Hz. Peygam
ber'den rivayet edilen ve günahı ile se
vabı eşit olanların a'rafta kalacaklarını 
bildiren hadis de ilk görüşün doğruluğu
nu gösteren delillerden birini teşkil eder 
(bk MüttakT ei-HindT, VII, 213) 

Kıyamet sahnelerinden biri olarak 
Kur'an'da tasvir edilen a'raf olayını, ha
yırla şer arasında mütereddit davranan 
insanlara, tercihlerini hayır yönünde kul
lanmaları için yapılmış ilahi bir uyarı ka
bul etmek mümkündür. 

Müsteşrik D. B. Macdonald, Gazzalf'
nin. eserlerinde temellendirmeye çalış

tığı itikad sistemi içinde çocukların, de
lilerin ve fetret ehlinin ahiretteki du
rumlarını tesbit etmek maksadıyla bun
ların a·rafta kalacağını kabul ettiğini söy
ler ve böyece İslam akaidindeki berzah* 

A'RAF SÜRES İ 

inancını genişletip tamamladığını iddia 
eder. Macdonald, böyle bir anlayışın Pey
gamber'in niyetinden çok uzak düştü
ğünü, fakat "kelami bir uydurma" olan 
bu görüşün Gazzalf'nin gayesi için ye
terli olduğunu da ilave eder (bk iA, vı. 
780) Halbuki a·rafta kalacaklar hakkın
da ileri sürülen bu görüşün ashap dev
rinden itibaren bazı alimlerce benimse
nip rivayet edilen bir husus olduğu her
kesçe bilinmektedir. Şu halde bu görüş 
ne kelami bir uydurmadır. ne de Gazza
lf'nin icadıdır. A'rafta kalacaklar hak
kında bazılarınca kabul edilegelen bu 
görüşün Hz. Peygamber'in maksadından 
çok uzak düştüğünü söylemek için de 
elimizde herhangi bir delil yoktur. 
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Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresi. 
_j 

Mekke devrinde nazil olmuştur. 205 
veya 206 ayettir. Bu bir ayetlik fark. sü
renin başındaki ( .;.JI ) harflerini ayrı bir 
ayet sayıp saymamaktan ileri gelmek-

A'raf süres inin muhakkak hattıyla yazılmı ş ilk ayetleri 
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A'RAF SÜRESi 

tedir. Fasılası ( J • t • .:ı • J ) harfleri olup 
bunlardan ( J) sadece (..;:..JI )'da bulun
maktadır. 

Mekke devrinde nazil olan en uzun 
süredir. Hicret öncesinde, muhtemelen 
En'am süresinin ardından indirilmiştir. 

163. ayetten itibaren sekiz ayetin Me
deni olduğuna dair rivayet zayıf bulun
duğu için itibar görmemiştir. 

Süre. ismini kırk altıncı ve kırk se
kizinci ayetlerde geçen "a'raf" kelime
sinden alır. Başındaki (..;:..JI )'dan dola
yı Elif- Lam-Mim -Sad süresi de denir. 
Mikat (ayet 143). Misak (ayet 169) gibi 
daha başka adları varsa da meşhur ola
nı A'raf'tır. 

A'raf urfun çoğuludur. Urf ise "yük
sekçe yer" demek olup ayrıca dağın te
pesine. atın yelesine. horozun ibiğine de 
urf denilir. Sürede geçtiği şekliyle a'raf, 
cennet ile cehennem arasındaki surun 
yüksekçe yerleridir. Kırk altıncı ayete gö
re cennet ile cehennem arasında bir "hi
cab" (duvar). Hadid süresine göre ise (57 / 
13) bir "sür" vardır (daha fazla bilgi için 
bk.A'RAF) 

Üslüp bakımından bir önceki En'am 
süresini andıran ve onun devamı gibi gö
rünen, ayrıca Bakara ve AI-i İmran sü
releriyle yer yer muhteva benzerlikleri 
gösteren A'raf süresinde, Mekki süre
lerde görüldüğü gibi iman ve itikad ko
nuları. özellikle ahirete iman meselesi 
işlenmektedir. İlk bakışta süre, vahiy ve 
nübüwet meselesiyle ilgili deliller getiri
yormuş intibaını vermekte ve diğer pey
gamberlerle Hz. Peygamber'in karşılaş
tıkları direnişleri ele almaktadır. Ancak 
dikkatle incelendiğinde bu direnişierin 

özellikle ahirete iman konusunda yoğun
laştığı görülmektedir. Ahireti inkar da 
biri kibir ve kendini beğenmişlik, diğeri 
keyfi yaşayış ve günaha düşkünlük ol
mak üzere iki sebepten kaynaklanmak
tadır. Ahirete iman konusu, bu sürede 
sebep ve sonuçları ile ele alınmakta ve 
bütün yönleriyle aydınlatılmaktadır. Cen
net ile cehennemin yanında bir de a'raf
tan söz edilmektedir. Bu bakımdan sü
re. yalnızca İslam dini açısından değil 
diğer semavi dinler açısından da ahire
te iman konusunu tamamlayıcı ve ni
hai hedefine ulaştırıcı bir özellik taşı

maktadır. 

Süre. vahyin önemini ve ona uymanın 
gereğini bildiren ayetlerle başlar. Ken
dilerine vahiy bilgisi ulaşmış olanların 

sorumluluğuna dikkat çekildikten son
ra ahiret gününde arnelierin tartılacağı , 
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buna bağlı olarak iyilerin kurtulacağı . 

günahkarların da yaptıkları kötülük yü
zünden ceza görecekleri vurgu1anır. Ahi
ret hayatına inanmayanlar kibirlerinden. 
ya da günaha düşkünlükleri yüzünden 
inkar yoluna saparlar. Nitekim şeytan 
da kibrinden dolayı Adem'e secde et
memiştir. 

Kötü ve çirkin şeyler işleyenler. "Ata
larımızdan böyle gördük, Allah böyle em
retmiş" derler (ayet 28). Oysa Allah kul
larına kötü ve çirkin bir şey emretmez. 
O doğru ve güzel olanı emreder. Yalnız
ca kendisine tapılmasını. verdiği nimet
lerden meşrü ölçüler içinde faydalanıl
masını ister. "De ki: Rabbim açık ve giz
li kötülükleri, günah işlemeyi, haksızlık 

ve taşkınlığı. kendisine ortak koşmanı
zı, bir de Allah hakkında bilgisizce ko
nuşmanızı haram kılmıştır" (ayet 33) Ki
birlerinden dolayı Allah' ın ayetlerini in
kar edenlere gökyüzünün kapıları açıl

mayacak; deve iğnenin deliğinden geç
se de onlar cennete giremeyeceklerdir 
(ayet 40). Oysa iman edip iyilik yapanlar 
göğüslerini daraltan bütün sıkıntılardan 
kurtulacak ve sevinç içinde cennete gi
receklerdir. Orada cehennem ehline ses
lenip, "Biz rabbimizin bize vaad ettiğim 
gerçek bulduk. siz de rabbinizin size va
ad ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye
cekler, onlar da, "Evet. bulduk" diye ce
vap vereceklerdir (ayet 44). Sonra a'raf
takiler cehennemliklere. "Mal ve mülkü
nüzün, kasılıp kibirlenmenizin bir fayda 
vermediğini şimdi gördünüz değil mi?" 
diyeceklerdir (ayet 48). Dinlerini oyun ve 
eğlence haline getirenleri dünya hayatı 
aldatır ve onlar karşılaşacakları büyük 
günü unuturlar. Allah 'ın ayetlerini bile 
bile inkar ederler. Kıyamet gününde de 
Allah onları unutur (ayet 51 ı 

Gökleri ve yeri, geceyi ve gündüzü. gü
neşi ve ayı yaratan. yarattıklarını en yü
ce bir hükümranlıkla yöneten Allah'ın 
buyrukları · her yerde geçerlidir. Yarat
mak da buyurmak da O'na aittir. O sizin 
de rabbinizdir: Huzurunda saygı, teva
zu ve ümitle dua ediniz. O, bozguncuları 
ve azgınları sevmez. İyilik yapanlardan 
da rahmetini esirgemez (ayet 55- 56) . 
Nüh kavmi azgınlığı ve taşkınlığı. Hüd 
kavmi nankörlüğü, Semüd kavmi kendi
ni beğenmişliği yüzünden helak olup 
gittiler. LOt kavmi de hayasızlığa sap
mıştı; kadınları bırakıp erkeklere ilgi du
yuyorlardı. Şuayb da kavmini uyarmış, 

inananlara baskı yapmamalarını söyle
mişti. Fakat sözlerine inanmayı kibirle
rine yediremediler. Şuayb ' ı ve inananla-

rı ülkeyi terke zorladılar. Sonuçta ken
dileri zararlı çıktılar: üzerlerine azap 
yağdı. 

Sürede geçmiş kavimlerin hayatların
dan verilen bu canlı misallerle peygam
berlerin iman uğrundaki mücadeleleri 
gözler önüne serilir. sırası geldikçe Mek
keli müşrikler uyarılır. müminlere de sa
bır ve sebat göstermeleri tavsiye edilir. 
Allah 'ın tedbirinin her tedbirin üstünde 
olduğu hatırlatılır. Bu da Hz. Müsa mi
saliyle açıklanır: Allah onu Firavun'dan 
korumak için Firavun· un sarayında bü
yüttü . Sonra kendisine peygamberlik ver
di ve Firavun'a gönderdi. Gösterdiği mü
cizelerle sihirbazları mağlüp etti. Fira
vun'un iman etmeyişi, gerçeği göreme
yişinden değil kibrinden ve saltanat düş
künlüğündendi. Bununla beraber hemen 
helak edilmedi. Onun ve adamlarının 

gözlerini açmak için başlarına kıtlık. ku
raklik ve çekırge afeti geldi. Ancak yi
ne de direniyorlar. ne pahasına olursa 
olsun iman etmeyeceklerini söylüyorlar
dı. Sonuçta Firavun boğuldu, Müsa za
fer kazandı. Müsa'nın iman mücadelesi 
bununla bitmedi. Bu defa kendi kav
minden bir kısım insanlar, tapmak için 
Mü sa· dan bir put yapmasını istediler. 
Müsa bu teklife kızdı ve onları anlayış
sızlıkla suçladı. Puta tapmak. gözle gö
rülmeyen Allah'a tapmaktan onlara da
ha kolay gelmişti. Müsa da rabbini gör
meyi dilemiş, fakat bunun mümkün ola
mayacağı kendisine gösterilmişti (ayet 
143) Müsa'nın Tür'a gidişini fırsat bilen 
bazı şaşkınlar altından bir buzağı hey
keli yaptılar ve ona tapmaya başladılar. 
Tövbe edip dönenler affa uğrayıp kur
tuldular. Çünkü Allah bağışlamayı se
ver, rahmeti her şeyi kuşatmıştır (ayet 
152- 153). Sahildeki kasaba halkı da cu
martesi (sebt) günü yasağını çiğnedi. Az
gınlara nasihat karetmez. Onlar iğrenç 
maymunlar gibidirler. Büyüklük tasla
yarak Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren
ler. "doğru yolu görselerde o yoldan git
mezler" !ayet 146) 

Ademoğulları Allah'a iman etmede, ik
rar ve şahadet zincirinin birer halkası 
gibi nesiller halinde yaratıldılar. "Bizim 
iman ve ikrardan haberimiz yoktu" i ayet 
172) demesinler diye ardarda gelen pey
gamberler tarafından uyarıldılar. Allah'ın 
ayetlerini hiçe sayanlar, yavaş yavaş ve 
farkına varmadan helake doğru sürük
lenirler (ayet ı 821 Tevrat'da ve İncil'de 
adı yazılı olan bu resule, "bu ümmi ne
biye uyanlar. ona saygı gösterip yardım 
edenler. onunla birlikte gönderilen nu-



ra (Kur'an) uyanlar kurtulacaklar" (ayet 
ı 57) Allah "kitaba sımsıkı sarılıp na
mazı hakkıyla kılanlarta iyiliğe koşanla

rın emeğini boşa çıkarmayacaktır" (ayet 
170) 

Sürenin sonlarında puta tapmanın an
lamsızlığı ve faydasızlığı bir kere daha 
ortaya konur. Kıyametin ne zaman ko
pacağını Allah'tan başka kimsenin bil
mediğine dikkat çekilir uıyet 187) Bu bil
gi Hz. Peygamber'e dahi verilmemiştir. 
Peygamber'in görevi gayb aleminin sır
larını açıklamak değil, Allah tarafından 
bildirilenleri tebliğ etmektir. Çünkü o 
sadece bir müjdeci ve bir uyarıcıdır (ayet 
188) 

Gerçek dost, kitap indiren ve vahiy 
gönderip doğru yolu gösteren Allah 'tır. 
O bütün iyilerin dostudur, velisictir (ayet 
196). Kurtuluş affa sarılmak. iyiliği em
retmek ve anlayışsızlardan yüz çevir
mekle mümkündür. Şeytanın vesvese
sinden Allah'a sığınmak gerekir. Mürta
kiler şeytandan gelen vesveseyi hisse
derler. Şeytan kendi dostlarını hep az
gınlığa sürükler. yakalarını hiç bırakmaz 
(ayet 20 t -202) 

Bu ayetler, sürenin baş tarafındaki ib
lis 'in Allah'a nasıl karşı geldiğini ve Hz. 
Adem'le Hawa'yı nasıl aldattığını anla
tan ayetleri e ( 1 1-2 5) bağlantılıdır. Yine 
sürenin başında, "Siz rabbiniz tarafından 
indirilene uyunuz!" (ayet 2) ayetindeki 
emir. sürenin sonunda, .. Ben ancak rab
bim tarafından bana vahyedilen şeye 

uyarım .. (ayet 203) ayetinde cevabını bul
muş olur. Bu da sOrenfn başı ile sonu 
arasındaki uyum ve bütünlüğü gösterir. 

Din konusunda vahye uymanın öne
mi, Kur'an okunduğu zaman onu dinle
menin lüzumu. Allah'a sunulan duanın 
üsiOp ve adabı bu son ayetlerde açıkça 
dile getirilir. Süre, vahye uymanın nihai 
hedefinin Allah'ı doğru tanımak ve O'na 

kulluk etmek demek olduğunu ortaya 
koyan şu ayetle son bulur: "Rabbin ka
tında değeri olanlar. kibre kapılıp O'na 
ibadetten uzak kalmazlar. O'nun şanını 
ululayıp yalnızca O'na secde ederler." 

Bazı tefsirlerde Ubey b. Ka'b'dan riva
yet edilen. "Kim A'raf sOresini okursa Al
lah kıyamet gününde o kişi ile iblis ara
sına bir perde koyar" mealindeki hadi
sin mevzO olduğu kabul edilmiştir (bk. 
ibnü'I-CevzT, 1, 239-241 ; ZerkeşT, 1, 432) 
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ARAFAT 
( ü~~) 

Mekke'nin doğusunda, 

haccın en önemli rüknü olan 
vakfenin yapıldığı yer. 

_j 

Kelime olarak "bilme, anlama. tanıma" 
ve "güzel koku" gibi manalara gelen bir 
kökten türemiş olan arefe ve arafatın 

etimolojisi ve aralarındaki anlam farkı 
konusunda değişik görüşler ileri sürüi
mekle birlikte. genel olarak arafat keli-
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ba sl arında 

Arafat 
(iü Ktp .. 
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nr. 90745) 

ARAFAT 

mesinin arefenin çağulu olmayıp her iki
sinin de tekil halinde aynı yerin adları 
olduğu kabul edilmiştir. Bu yere Arafat 
adının veriliş sebebi kesin olarak bilin
memekte ise de bu konuda bazı görüş
ler ileri sürülmektedir. Hz. Adem ile Hz. 
Hawa'nın yeryüzüne indikten sonra bu
rada buluşup tanışmaları veya Cebriiii'in 
Hz. ibrahim ·e haccın nasıl ve nereler
de yapılacağını öğretirken Arafat' a gel
diklerinde ona. "Arefte?" (anladın mı. ta
nıdın mı?) diye sorması. onun da "Aref
tü" (anladım. tanıdım) demesinden do
layı buraya Arafat veya Arefe dendiği 
kaynaklarda zikredilmiştir. Ayrıca dün
yanın her tarafından gelen insanların 

bu yerde birbirleriyle görüşüp tanışma
ları veya günahlarını itiraf ederek Al
lah 'tan af dilemeleri. af dileyenterin af
fedilmelerinden sonra günah kirlerin
den temizlenip Allah katında güzel bir 
kokuya sahip olmaları sebebiyle bu adın 
verildiği de ileri sürülen görüşler ara
sındadır. 

Arafat Mekke'nin 21 km. doğusunda, 
Taif dağ yolu üzerinde ova görünüşün
de düz bir alandır. ,Doğu. kuzey ve güne
yindeki dağlar bu ovayı bir yay gibi ku
şatmış, bunlardan Arafat'a bitişik olan
lar Arafat'tan sayılmıştır. En uç noktala
rı arasında doğudan batıya 6.5 km .. ku
zeyden güneye de 11-12 km. uzunlukta 
olan bu sahanın tamamı 13.68 km 2 'dir 
ve kuzey kesiminde halk arasında Ara
fat dağı olarak bilinen ve eskiden ital 
veya Elal diye adlandırılan granit taşla 

rından oluşmuş Cebel-i Rahme bulun
maktadır. Aslında Arafat dağı bu değil. 
Arafat sahasını kuşatan dağdır ( ibrahim 
Ri fat Pa şa, 1, 335) 

İslam Ansiklopedisi'nde vakfe* yapı
lan yerin Cebel-i Rahme'den ibaret ol
duğu ve vakfenin yalnızca bu tepenin 
üzerinde yapıldığı izlenimi verilmiştir (1. 
549) . Halbuki vakfe Hz. Peygamber'in, 
"Arafat ' ın tamamı vakfe yeridir" (Müs
lim. "Hac", 149) buyurması sebebiyle, 
aşağıda sınırları belirtilen Arafat saha
sının her yerinde yapılabilmektedir. 

Ezraki, Muhibbüddin et-Ta beri. Faki
hi ve Fasi gibi Mekke tarihiyle ilgili eser 
veren müelliflerin belirttiklerine göre. 
batıda Urene vadisi, doğuda Sa'd dağın
dan eski Taif yoluna kadar uzanan ve 
Arafat vqdisini çevreleyen Arafat dağla
rı, güneyde NemTre dağının doruğu. ibn 
Amir bostanlığı. Urene vadisi ve eski Taif 
yolu. kuzeyde Sa'd dağı ve Urene vadi
sine kavuşuncaya kadar uzayan ve üst 
tarafı Kinane. alt tarafı H üzey! kabilele-
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