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rin Resûlullah’a yardýmcý olacaðý ifade edi-
lir. Hz. Peygamber’in hanýmlarýný boþama-
sý durumunda Cenâb-ý Hakk’ýn kendisine
daha üstün nitelikli hanýmlar vereceði bil-
dirilir (âyet: 1-5).

Ýkinci bölümde cehennemin dehþetin-
den söz edilerek müminlere hem kendile-
rini hem de sorumluluklarý altýnda bulu-
nan yakýnlarýný ondan korumalarý istenir.
Ýnkâr yolunu tutanlara kýyamet günü ma-
zeret ileri süremeyecekleri uyarýsýnda bu-
lunulduktan sonra tekrar müminlere hi-
tap edilir; samimi bir tövbe ile Allah’a yö-
neldikleri takdirde günahlarýnýn baðýþla-
nacaðý ve cennete girecekleri müjdelenir.
Ardýndan Resûl-i Ekrem’e kâfirler ve mü-
nafýklarla amansýzca mücadele etmesi em-
redilir (âyet: 6-9). Sûrenin üçüncü bölümün-
de kadýnýn dinî hayatý ve ebedî kurtuluþuy-
la ilgili önce olumsuz, sonra olumlu örnek-
ler zikredilir. Ýnkârcýlarla uzun süre müca-
dele eden Hz. Nûh’un karýsý ile ahlâksýzlý-
ða karþý büyük mücadele veren Hz. Lût’un
karýsý kocalarýnýn yolundan gitmeyip inkâ-
ra sapmýþ ve ebedî felâkete mâruz kal-
mýþtýr. Bunun yanýnda, âlemlerin rabbiyle
yarýþma iddiasýnda bulunacak kadar ken-
dini büyük gören Firavun’un karýsý ile Hz.
Îsâ’yý babasýz dünyaya getirmesi sebebiy-
le aðýr ithamlara mâruz kalan Ýmrân kýzý
Meryem’in bütün güçlüklere raðmen gö-
nülden Allah’a baðlanarak kadýnlara üstün
örnek teþkil ettikleri ve ebedî mutluluða
hak kazandýklarý belirtilir (âyet: 10-12).

Tahrîm sûresi nâzil olduðu sýrada müs-
lümanlarýn refah düzeyi nisbeten yüksel-
miþti. Buna raðmen Hz. Peygamber aile
fertleriyle birlikte sade bir hayat yaþýyor-
du. Resûl-i Ekrem’in hanýmlarý arasýnda
bazý kýskançlýklarýn görülmesi tabii olduðu
gibi bir kýsmýnýn ashap hanýmlarýna baka-
rak daha rahat bir hayat istemesi de ya-
dýrganacak bir durum deðildir. Fakat Ah-
zâb sûresinin bu konuya temas eden âyet-
lerinde (33/28-29) peygamber hanýmlarýnýn
dünyevî refahý istedikleri takdirde Resû-
lullah’tan boþanýp serbest kalabilecekleri,
sabýr ve kanaati ilke edinip Allah’ý, resulü-
nü ve âhiret mutluluðunu tercih etmeleri
halinde ise Cenâb-ý Hakk’ýn büyük mükâ-
fatýna nâil olacaklarý ifade edilmiþtir. Mü-
fessir Taberî bu âyetlerin Tahrîm sûresinin
geliþiyle baðlantýlý olduðunu ileri sürmüþ-
tür (Câmi£u’l-beyân, XXI, 187-188). Tah-
rîm sûresinin, kendilerine kitap indirilen
diðer peygamberlere nisbetle Resûlullah’a
has bir mazhariyet olarak nitelendirilen ve
Kur’an’ýn özünü teþkil eden kýsa (sýk sýk fâ-
sýlalarla ayrýlan, mufassal) sûrelerden olduðu
bilinmektedir (Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali

Îsâ, s. 313-314). Tahrîm sûresini okuyan
kimseye Cenâb-ý Hakk’ýn tevbe-i nasûh na-
sip edeceði yolunda rivayet edilen hadisin
(Zemahþerî, I, 684-685) mevzû olduðu be-
lirtilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 723).
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Namaza baþlama,
iftitah tekbiri anlamýnda

bir fýkýh terimi
(bk. TEKBÝR).
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Osmanlý malî teþkilâtýnda
vergi tesbiti amacýyla yapýlan sayým.
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Sözlükte “yazma, kaydetme, deftere ge-
çirme” anlamýna gelen tahrîr kelimesi te-
rim olarak, Osmanlý maliye teþkilâtýnda ver-
gilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tes-
biti için deðiþik dönemlerde farklý þehir-
lerde gerçekleþtirilen sayýmlarý ve bu sa-
yýmlarýn kaydedildiði defterleri ifade eder.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
altmýþ altýncý sûresi.
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Medine döneminin ikinci yarýsýnda nâ-
zil olmuþtur. Müteharrim, Nebî ve Nisâ sû-
resi diye de anýlýr. Âyet sayýsý on iki olup
fâsýlasý “� ،� ،� ”א، harfleridir. Hz. Peygam-
ber’in aile hayatýný, dolayýsýyla kadýnýn din
ve inanç yönünü konu edinen sûrenin muh-
tevasýný üç bölüm halinde incelemek müm-
kündür. Birinci bölüm, “Ey peygamber!
Hanýmlarýnýn bir kýsmýný memnun etmek
için Allah’ýn sana helâl kýldýðý þeyleri neden
kendine haram kýlýyorsun?” sorusuyla baþ-
lar. Sûrenin adýnýn kaynaklandýðý tahrîm
(haram kýlma) olayý hakkýnda tefsir ve ha-
dis kaynaklarýnda yer alan farklý rivayetle-
rin deðerlendirilmesinden anlaþýlacaðý üze-
re Resûl-i Ekrem ile hanýmlarý arasýnda bir
kýrgýnlýk meydana gelmiþ, Resûlullah da
eþleriyle bir ay kadar beraber olmamaya
-yemin mahiyetinde- karar vererek ayrý bir
yerde yatmýþtý. Bunun yanýnda hanýmlarýn-
dan Hafsa’ya aile hayatýna veya kendisin-
den sonra yönetimi Ebû Bekir ile Ömer’in
yürüteceðine dair sýr niteliðinde bazý þey-
ler söylemiþ, fakat Hafsa bunlarý Âiþe’ye
anlatmýþ, ayrýca Hafsa ile Âiþe kýskançlýkla-
rý yüzünden Resûl- i Ekrem’e karþý bir ne-
vi tavýr almýþtý. Sûrenin ilk bölümünde, ya-
pýlan yeminin gerektiðinde bozulabileceði
ve kefâretinin ödeneceði belirtilir. Ardýn-
dan söz konusu olaya deðinilerek huzur-
suzluða sebep olan Hafsa ile Âiþe’ye -isim
zikredilmeksizin- hitap edilir ve tövbe et-
meleri öðütlenir; aksi takdirde Allah’ýn,
Cebrâil’in, samimi müminlerin ve melekle-

TAHRÝR

Tahrîm sûresinin ilk âyetleri


