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(Kahire 1356; nþr. Abdullah Ali Mühennâ,
Beyrut 1987; øavâmi²ü’l-esmâßi’l-mübhe-
me ve’l-e¼âdî¦i’l-müsnede fi’l-Æurßân, nþr.
Heysem Ayyâþ, Beyrut 1988). Süheylî’nin
bu eseri temel alýnarak çok sayýda çalýþma
yapýlmýþtýr (bk. SÜHEYLÎ, Abdurrahman b.
Abdullah). 2. Bedreddin Ýbn Cemâa, et-
Tibyân fî (li-) mübhemâti’l-Æurßân. Mü-
ellif, bu eserini ihtisar ederek øurerü’t-
Tibyân li-mübhemâti’l-Æurßân’ý telif et-
miþtir (eserin neþri ve üzerine yapýlan ilmî
çalýþmalar için bk. ÝBN CEMÂA, Bedred-
din). 3. Celâleddin es-Süyûtî, Müfhimâ-
tü’l-ašrân fî mübhemâti’l-Æurßân. Ko-
nuyla ilgili en yaygýn kitap özelliðini koru-
makta olup birçok baskýsý yapýlmýþtýr (Le-
iden 1839; Bulak 1284; Kahire 1309; Bey-
rut 1976; nþr. Ýyâz Hâlid et-Tabbâ‘, Beyrut
1986; nþr. Muhammed Ýbrâhim Selîm, Ka-
hire 1987; nþr. Tâhâ Abdürraûf Sa‘d, Ka-
hire 1992). 4. Seyyid Yûsuf b. Abdülkadir
el-Hüseynî es-Saydâvî el-Esîr, Hediyye-
tü’l-iÅvân fî tefsîri mâ übhime £ale’l-
£âmme min elfâ¾i’l-Æurßân (Kahire, ts.).
5. Vildân Fâik b. Ýslâm Aða, Tav²î¼u’l-
mübhemât fîmâ verede fi’l-Æurßân mi-
ne’l-kelimât (Hacý Selim Aða Ktp., Aziz
Mahmud Hüdâyî, nr. 125). 6. Hamed Mu-
hammed b. Sarâyî – Yûsuf Muhammed
Þâmisî, el-Mu£cemü’l-câmi£ limâ ½urri-
¼a bihî ve übhime fi’l-Æurßâni’l-Kerîm
mine’l-bilâd ve’l-mevâ²i£ (Ayn-Birleþik
Arap Emirlikleri, 1421/2000). 7. Abdülce-
vâd Halef, el-Yâš†t ve’l-mercân fî tef-
sîri mübhemâti’l-Æurßân (Pakistan 1404/
1984; bk. Ali Þevvâh Ýshak, IV, 190). 8. Hü-
seyin Yaþar, Kur’an’da Anlamý Kapalý
Âyetler: Mübhemâtü’l-Kur’ân (Ýstanbul
1997). 9. Mevlüt Erten, Mübhemâtü’l-
Kur’an (yüksek lisans tezi, 1992, AÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü). 10. Mevlüt Erten,
“Mübhematü’l-Kur’an” (Ýnönü Üniversite-
si Darende Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, I/1
[1995], s. 121-136). 11. Halis Albayrak,
“Mübhematü’l-Kur’an Ýlmi ve Kur’an Tefsi-
rindeki Yeri” (AÜÝFD, XXXII [1992], s. 155-
182). 12. Mustafa Öztürk, “Mübhemâtü’l-
Kur’ân ve Ýmâmiyye Þîasý” (Ondokuz Ma-
yýs Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi,
sy. 12-13 [2001], s. 437-455). 13. Süleyman
Gezer, “Kur’an’daki Belirsiz Anlatýmlar:
Mübhemata Sözlü Dil Baðlamýnda Bir Yak-
laþým” (Gazi Üniversitesi Çorum Ýlâhiyat
Fakültesi Dergisi, I/2 [2002], s. 253-264).
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Açýk ve anlaþýlabilir olan,
gerçekleri açýklayan anlamýnda

Kur’an terimi.
˜ ™

Sözlükte “kapalýlýðý ortadan kalkýp açýk-
lýða kavuþmak” anlamýndaki beyn (bey-
nûnet) kökünün “if‘âl” kalýbýndan türeyen
mübîn kelimesi “vuzuha kavuþan, açýk se-
çik olan; açýklýða kavuþturan, açýklayan”
mânalarýna gelir (Lisânü’l-£Arab, “byn”
md.). Kur’an’da geçtiði âyetlerin çoðun-
da sözlük anlamýyla birlikte hakký bâtýl-
dan, helâli haramdan ayýran, ümmetin ih-
tiyaç duyduðu her þeyi açýklayan, bir þeyin
hayrýný ve bereketini ortaya koyan” mâna-
larýnda kullanýlmýþtýr. Mübîn kelimesi 119
âyette yer almaktadýr. Nitelediði kelime-
lerin bir kýsmý su‘bân (ejderha), þihâb, du-
hân, ayrýca kitap, Kur’an, resul gibi mad-
de isimleri, bir kýsmý dalâlet (dalâl), hüs-
ran, sihir, fevz, fetih, nur ve hak gibi mâ-
na isimleridir. Mübîn bu kullanýlýþlarýnda

“apaçýk, açýk seçik” mânasýna geldiði gibi
“açýklayan, vuzuha kavuþturup belgeleyen”
anlamýnda da geçer (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “byn” md.).

Kur’an’da beyn kökü tef‘îl kalýbýndan tü-
reyen fiil sîgalarýyla Allah’a, peygamber-
lere ve Resûlullah’a nisbet edilir. “Açýkla-
mak, duyu veya zihin yoluyla idrak edilip
kalben benimsenmesi gereken bir þeyi ki-
þinin bu yeteneklerine sunmak” anlamý-
na gelen tebyînin buradaki konularý ger-
çeðin kendisi, Allah’ýn âyetleri, gizli kalan
hususlar veya geçmiþ din mensuplarýnýn
gizledikleri dinî hüküm ve hakikatlerdir.
Râgýb el-Ýsfahânî’nin, “ister akýl ister duyu
alanýyla ilgili olsun bir hususu açýkça bel-
geleyen þey” diye tanýmladýðý beyyine on
dokuz yerde zât-ý ilâhiyyeye izâfe edilmek-
te, bazý yerlerde de âyet kelimesini açýk-
layan bir sýfat konumunda bulunmaktadýr.
Kur’an’da elli iki yerde geçen beyyinât ise
çoðunlukla vahiy ürünü “âyet veya mûci-
ze” mânasýný taþýmakta, üç âyette yer alan
mübeyyinât da âyât kelimesine sýfat ol-
maktadýr (a.g.e., “byn” md.).

Çeþitli hadis rivayetlerinde beyn kökün-
den türeyen kelimelerin Kur’an’daki kul-
lanýmý ile paralellik arzettiði görülür (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “byn” md.). Doksan do-
kuz ilâhî isme yer veren Ýbn Mâce mübîni
bunlardan biri olarak zikreder. Kur’an’ý va-
sýflandýran bir hadisin (Dârimî, “Feçâ,ilü’l-
Kur,ân”, 1) meâli þöyledir: “O tutarsýzlýk-
tan arýnmýþ, üstün meziyetli bir metin,
apaçýk bir nur ve dosdoðru mânevî bir yol-
dur” (krþ. Ýbnü’l-Esîr, “ckr”, “þrf” md.leri;
ayrýca bk. BEYYÝNE).
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Kur’ân-ý Kerîm’in elli sekizinci sûresi.
˜ ™

Medine döneminde nâzil olmuþtur. Yir-
mi iki âyettir. Mücâdele, Kad semia ve Zý-
hâr sûresi olarak da anýlýr. Ýlk âyetinde ge-
çen “tücâdilüke” (seninle tartýþan) ifade-
sinden maksat Evs b. Sâmit el-Ensârî’nin
hanýmý Havle bint Sa‘lebe’dir. Evs’in, Câhi-
liye geleneðine uyarak “zýhâr” diye anýlan
bir tür boþama ile Havle’yi boþamasý ve
artýk kendisinin annesi gibi mahremi ko-
numunda bulunduðunu söylemesi üzeri-
ne Havle, Resûl-i Ekrem’e gelerek boþan-
mak istemediðini söylemiþ ve kendisiyle
tartýþmaya girmiþtir. Bu olay sebebiyle nâ-
zil olan sûrenin adý sözü edilen hanýma iþa-
retle “Mücâdile”, Resûlullah’la yaptýðý tar-
týþma dolayýsýyla “Mücâdele” diye belirlen-
miþtir. Sûrenin fâsýlasý � ، � ، � ، � ، � harf-
leridir.

Sûrenin muhtevasýný zýhâr, yahudiler ve
münafýklarla ilgili âyetler olmak üzere üç
bölümde incelemek mümkündür. Birinci
bölümde Câhiliye döneminin âdeti olan zý-
hâr adlý boþamanýn iptal edildiði, bu tarz-
da boþama ifadesi kullanan kocanýn kefâ-
retle mükellef tutulduðu ifade edilir (âyet
1-4; ayrýca bk. ZIHÂR). Ýkinci bölümde, Al-
lah’a ve resulüne muhalefet edip meþrû
sýnýrlarý aþanlarýn onur kýrýcý yenilgiye mâ-
ruz kalacaklarý, iþledikleri ve yapýp da unut-
tuklarý kötü fiillerin cezasýnýn gizliyi ve âþi-
kâreyi bilen Allah tarafýndan verileceði bil-
dirilmiþ (âyet 5-7), ardýndan onlarýn müs-
lümanlarý endiþeye sevketmek amacýyla
gizli istiþarelerde bulunmalarý ve Hz. Pey-
gamber’i övgü görünümlü yergi ifadele-
riyle selâmlamalarý eleþtirilmiþ, bu arada
müslümanlarýn da dikkatli olmalarý isten-
miþ ve cami âdâbýyla Resûlullah’la özel ko-
nuþma âdâbý hakkýnda tavsiyelerde bulu-
nulmuþtur (âyet 8-13). Sûrenin üçüncü

bölümü mümin göründükleri halde yahu-
dileri dost edinen münafýklar hakkýndadýr.
Ne müslüman ne de yahudi olan bu tipler
yalan yere yemin etmek ve bunu kalkan
olarak kullanmak suretiyle insanlarý Allah
yolundan saptýrmaya çalýþýrlar. “Þeytanýn
fýrkasý” diye nitelendirilen münafýklarýn
da kâfirler ve yahudiler gibi onur kýrýcý
âkýbete mâruz kalacaklarý ifade edilir. Bu
bölümde hak-bâtýl mücadelesinde Al-
lah’ýn ve peygamberinin mutlaka galip
geleceði hususunun O’nun tarafýndan ta-
yin edildiði belirtildikten sonra (âyet 21)
son âyette Allah’a ve âhiret gününe iman
edenlerin babalarý, oðullarý, kardeþleri ve
akrabalarý dahi olsa Allah’a ve resulüne
düþmanlýk besleyenleri asla sevemeyece-
ði, Allah’ýn kalplerine imaný nakþettiði bu
müminlerin Allah’tan yana olduklarý, Al-
lah’ýn onlardan, onlarýn da Allah’tan hoþ-
nut bulunduklarý ifade edilmiþtir.

Medine döneminin son yýllarýnda nâzil
olduðu anlaþýlan Mücâdile sûresinden müs-
lüman toplumun yaþadýðý bazý problem-
leri tesbit etmek mümkündür. Zira Me-
dine civarýnda anlaþmalý vatandaþ statü-
sünde bulunan yahudi kabileleri hem Mek-
ke müþrikleriyle hem de Medine’deki mü-
nafýklarla gizli iliþkiler içinde bulunuyor,
Resûlullah’a ve ashabýna karþý psikolojik
mücadele yürütüyordu. Sûre bu tür boz-
guncu faaliyetleri ifþa etmek suretiyle
müslümanlarý bilgilendirmekte ve uyar-
maktadýr. Sûrenin 21. âyeti samimi mü-
minlere büyük bir müjde vermekte, 22.
âyeti ise fertlerin ve kitlelerin Allah nez-
dinde makbul olacak iman derecesinin tes-
biti için þaþmaz bir ölçü belirlemektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak bazý kay-
naklarda yer alan, “Mücâdile sûresini oku-
yan kimse kýyamet gününde Allah’ýn ta-
raftarlarý arasýnda kaydedilir” meâlindeki
hadisin (meselâ bk. Zemahþerî, IV, 79) sa-
hih olmadýðý anlaþýlmaktadýr (Muhammed
et-Trablusî, II, 723). Mücâdile sûresi hak-
kýnda yapýlan çalýþmalar arasýnda Abdül-
mün‘im en-Nimr’in el-Æurßân ve’l-¼ayât:
fî tefsîri sûreti’l-Mücâdile’si (Kahire 1407/
1987) ve Fülve bint Nâsýr’ýn Sûretü’l-Mü-
câdile: Dirâse mev²û£iyye ta¼lîliyye’si
(1409/1989, yüksek lisans tezi, Külliyyetü’t-
terbiyye li’l-benât [Riyad]) sayýlabilir.
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Sâlikin nefis, þeytan
ve düþmanla mücadele etmesi

anlamýnda tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “güç ve gayret sarfetmek, bir
iþi baþarmak için elinden geleni yapmak”
anlamýndaki cehd kökünden türeyen mü-
câhede kelimesi tasavvufun ilk dönemle-
rinden itibaren terim olarak kullanýlmýþ-
týr. Terimin içeriðini, mücâhedenin üç tü-
ründen bahseden ve bunlarý direncini ký-
rana kadar insanýn þeytanla, ibadetleri Al-
lah’ýn emrettiði þekilde yerine getirinceye
kadar nefsiyle ve cephede düþmanla cihad
etmesi þeklinde sýralayan ilk sûfîlerden
Hâtim el-Esam belirlemiþ görünmektedir
(Sülemî, s. 95). “Allah uðrunda hakkýyla
mücâhede ediniz” (el-Hac 22/78) ve, “Al-
lah yolunda mallarýnýz ve canlarýnýzla cihad
ediniz” (et-Tevbe 9/41) meâlindeki âyetler
mücâhedenin üç türünü de kapsamakta-
dýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “Cehd”
md.).

Tasavvufta cihad ve mücâhede denilin-
ce genellikle kötülüðü emreden nefse (Yû-
suf 12/53) ve þeytana karþý verilmesi ge-
reken savaþ; mücahid, müctehid ve ehl-i
ictihad denilince de böyle bir savaþ yürü-
ten sâlik anlaþýlýr. Ýnsanýn en azýlý düþmaný
nefsi olduðuna göre (Aclûnî, I, 143) ona
karþý açýlan savaþýn da en büyük savaþ ol-
masý gerekir. Cephede düþmanla yapýlan
savaþý küçük cihad (cihâd-ý asgar) olarak
isimlendiren mutasavvýflar nefse karþý ve-
rilen savaþa da büyük cihad (cihâd-ý ekber)
demiþtir.

Ebû Osman el-Maðribî, nefsiyle sýký bir
mücâhedeye giriþmeyen sâlikin tasavvuf
yolunda yeni bir þey öðrenemeyeceðini
belirtir. Allah’a hitaben kendisine nasýl ula-
þýlabileceðini sorduðunda, “Nefsini býrak
da öyle gel” cevabýný aldýðýný, bunun üze-
rine gömleðinden çýkan yýlan gibi nefsin-
den ve benliðinden sýyrýldýðýný, nefsini ri-
yâzet körüðüne koyup mücâhede ateþiy-
le kor haline getirdiðini ve on iki yýl melâ-
met çekiciyle döverek sahip olduðu merte-
beye ulaþtýðýný söyleyen Bâyezîd-i Bistâmî
ile bazan kendini ayaklarýndan bir aðaca
asarak, bazan da bir kuyuya baþ aþaðý sar-
karak çile çýkardýðý, Kur’an okuduðu ve bu
durumda namaz kýldýðý rivayet edilen Ebû
Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn nefis mücâhedeleri
meþhurdur. Sehl et-Tüsterî’nin tasavvufta
benimsediði ve mensuplarýna tavsiye et-
tiði metot nefis mücâhedesiydi. “Mücâhid
nefsiyle mücâhede eden kiþidir” (Müsned,

Mücâdile sûresinin ilk âyetleri


