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cak doðru yola girme talebinin ilâhî irade
doðrultusunda yapýlmasýnýn þart koþulduðu belirtilir. Rivayete göre, sûrenin son
âyetlerinde dileyen kimsenin doðru yola girebileceðinin ifade edilmesi üzerine Ebû
Cehil, “Bu husus kendi isteðimize baðlýdýr,
uygun görürsek bu yola gireriz, görmezsek girmeyiz” demiþ, bundan dolayý sûrenin ilâhî iradeyle ilgili âyeti inmiþtir (Taberî, XXX, 105; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII,
230).
Tekvîr sûresinde kelimelerin ve cümlelerin sýralanýþýyla âyet sonlarýndaki seciler
kulaða hoþ gelen sesler taþýrken fesahat
ve belâgat açýsýndan da üstün bir hâkimiyet hissedilir. Sûrede ayný dönemde nâzil
olan diðer sûrelerde görüldüðü gibi insana sorumluluk duygusu veren âhiret hayatýna vurgu yapýlýr. Gayb âlemine ait bu hayatýn mevcudiyetini haber veren Hz. Muhammed’in Hak elçisi, tebliðlerinin de vahiy ürünü olduðu bildirilir. Tekvîr’den sonra gelen Ýnfitâr ve Ýnþikak sûreleri de hem
isimlerinin mânasý (“Gök yarýlýp tabiatýn
düzeni bozulduðu zaman ...”) hem de
muhtevalarý bakýmýndan Tekvîr sûresine
benzer. Abdullah b. Ömer’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, “Kýyamet
gününü çýplak gözle müþahede eder gibi
görmek isteyen kimse ‘Ýze’þ-þemsü küvvirat’, ‘Ýze’s-semâü’nfetarat’, ‘Ýze’s-semâü’nþekkat’ sûrelerini okusun” buyurmuþtur (Müsned, II, 27; Tirmizî, “Tefsîr”,
74). Vahyin insanlara ulaþmaya baþladýðý
dönemlerden itibaren dine karþý ilgi duymayan kiþilerin en önemli sorunu âhiret
hayatýný inkâr etmeleri ya da âhiret gününe inanmakla birlikte vukuunu çok uzak
gördüklerinden davranýþlarýnýn uhrevî sorumluluðunun farkýna varmamalarýdýr. Bu
sebeple Kur’an’da ve hadislerde Allah’a
ve âhiret gününe iman etmenin önemine
çokça vurgu yapýlmaktadýr. Abdullah b.
Abbas’tan nakledildiðine göre Hz. Ebû Bekir, Resûlullah’a erken sayýlacak bir yaþta
saçlarýna ak düþmesinin sebebini sorunca
Resûlullah, “Beni Vâkýa, Amme yetesâelûn
ve Ýze’þ-þemsü küvvirat sûreleri ihtiyarlattý” demiþtir (Heysemî, VII, 37; bk. Ýbrâhim
Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 343).
Tekvîr, önceki peygamberlere verilen
Tevrat, Zebûr ve Ýncil’in fazilet açýsýndan
Kur’an’daki karþýlýklarýndan baþka Resûl-i
Ekrem’e has olmak üzere inzal edilen “mufassal” sûrelerdendir (a.g.e., s. 224-225).
Hz. Peygamber’in zaman zaman namazlarýn birinci rek‘atýnda Duhân, ikinci rek‘atýnda Tekvîr sûresini okuduðu bilinmektedir (a.g.e., s. 307). Bazý tefsir kitaplarýnda

yer alan, “Allah, Ýze’þ-þemsü küvvirat sûresini okuyan kimseyi amel defterlerinin
açýldýðý kýyamet gününde mahcup olmaktan korur” meâlindeki hadisin (Zemahþerî, VI, 328; Beyzâvî, IV, 390) mevzû olduðu
belirtilmiþtir (Zemahþerî, I, 684 [nâþirin
notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 726).
Cemâleddin Ayyâd sûrenin tefsirine dair
bir eser yazmýþtýr (Tefsîrü’l-Æurßân-sûretü’tTekvîr, Kahire 1389). Tekvîr sûresiyle daha sonra gelen üç sûre arasýnda kelime
diziliþi, ses yapýsý ve kompozisyon açýsýndan tam bir uyumun bulunduðu belirtilmektedir (Michel Cuypers, “La composition rhétorique des sourates 81 à 84”, AIsl.,

XXXVII [2003], s. 91-135).
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Dinî gerçekleri yalanlama anlamýnda
bir Kur’an terimi.
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Sözlükte “yalan söylemek; iftira etmek”
anlamýndaki kizb (kezib) kökünden türeyen tekzîb “yalanlamak, inkâr etmek” mânasýnda masdar, ayrýca isim olarak kullanýlýr. Kur’an’da münafýklardan bahsedilirken belirtildiði üzere (el-Feth 48/11) kiþilerin kalplerinde bulunmayan düþünceleri
aðýzlarý veya kalemleriyle beyan etmeleri yalanýn aslýný teþkil eder. Bazan bir söz
gerçekte doðru iken söyleyen tarafýndan
benimsenmediði için yalan diye nitelendirilir. Kur’ân-ý Kerîm’de münafýklarýn Hz.
Peygamber’in yanýna gelip onun Allah’ýn
elçisi olduðuna tanýklýk ettiklerini söylemelerinin ardýndan, “Allah münafýklarýn
kesinlikle yalancý olduklarýný bilmektedir”
buyurulmasý (el-Münâfikun 63/1) bunun
örneklerinden biridir (Râgýb el-Ýsfahânî, elMüfredât, “kcb” md.).

Kur’an’da yaklaþýk 280 yerde geçen kizb
kavramýnýn yer aldýðý âyetlerin büyük çoðunluðu usûlü’d-dîn çerçevesine giren konularla ilgilidir. Bunlardan seksen tanesi
doðrudan kizb köküne, diðerleri tekzîb köküne dayanmakta ve “yalana nisbet etme;
vuku bulduðu veya vuku bulacaðý haber
verilen hususlarýn gerçekle baðdaþmamasý” anlamlarýnda kullanýlmaktadýr. Cenâb-ý
Hak kullarýna tebliðlerini peygamberleri
vasýtasýyla göndermiþ ve onlara nübüvvetlerini kanýtlayan mûcizeler vermiþtir. Bu
açýdan bakýldýðýnda inkârcýlara ait tekzip
ifadelerinin çoðunun Allah’ýn âyetlerine yönelik olduðu anlaþýlýr. Bunun yanýnda Hz.
Nûh’tan itibaren gelen peygamberler, onlara gönderilen vahiy, dünya hayatýnýn sona erip kýyametin kopmasý, âhiret, cennet,
cehennem ve Allah’ýn huzurunda hesap
verme gibi hususlar da inkârcýlar tarafýndan gerçek dýþý ve asýlsýz diye nitelendirilmiþtir. Allah’ýn tekzip edilen âyetleri “vahyin büründürüldüðü lafýz ve ifadeler” anlamýna geldiði gibi “duyularla algýlanan mûcizeler” mânasýna da gelir. Rahmân sûresinde insanlara ve cinlere hitap eden ve
otuz bir defa geçen, “Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?” meâlindeki ilâhî beyan içinde ilkin tabiatýn yaratýlýþý ve iþleyiþine temas edilmiþ, ardýndan
âhiret âlemi anlatýlmýþtýr. Bütün insanlar
selim fýtrat üzere (inanmaya yetenekli) dünyaya gelir, onlarýn bu özelliði hiç deðiþmez
(er-Rûm 30/30; ayrýca bk. BEZM-i ELEST).
Ýnsanlýk tarihinde görülen bütün sapmalar, kiþinin kendi yaratýlýþýný inkâr etme ve
üstün özelliklerini deðiþtirme çabasýndan
ibarettir. Dolayýsýyla dinî gerçekleri yalanlama suçlunun kendini savunmasý gibidir.
Kur’an’da böylelerinden “tuttuklarý yanlýþ
yoldan dönmeyen ve akýllarýný kullanmayan saðýrlar, dilsizler ve körler” diye bahsedilmektedir (el-Bakara 2/18, 171; ayrýca bk.
M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “.akl”, “fkh”
md.leri). Nitekim Kur’ân-ý Kerîm’de, samimiyetsizliðin ve istismarýn geçersiz olacaðý, gaflet perdesinin kalkacaðý âhiret gününde mücrimlerin dünyada iken hesap
gününü yalanladýklarýný itiraf edecekleri
bildirilmektedir (el-Müddessir 74/46-47).
Kizb kavramý hadislerde de geniþ yer tutmakta, A. J. Wensinck’in eserinde kizbe
dair kaynaklar on altý sütuna ulaþmaktadýr. Bu tür hadislerde Kur’an’daki konular
iþlenmekte, özellikle Resûlullah’ýn nübüvvetine ve tebliðine yönelik yalanlamalarýnýn dürüstlükten uzak oluþuna vurgu yapýlmaktadýr. Bu açýdan tekziple nifak iç içe
kavramlar þeklinde görünmektedir. Ayný
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hadis rivayetlerinde Hz. Peygamber’e söylemediði sözleri nisbet etmenin aðýr vebaline de dikkat çekilmektedir.
Ehl-i sünnet âlimleri tarafýndan tekzip
inkârla birleþtirilerek tasdikin karþýtý kabul
edilmiþ (Tehânevî, I, 451), küfür tekzip þeklinde tanýmlanmýþ (Mâtürîdî, s. 611), kalbin tasdikinin iman olduðu belirtilmiþtir.
Ancak tasdikin dinî terminolojide imanýn
temel niteliði olarak özel bir anlam kazanmasý gibi, tekzip de inkâr paralelinde kendine özgü bir içeriðe sahiptir. Dinî alanda
tekzibin temelde üç þekilde gerçekleþtiði
ifade edilmiþtir. Bazan münafýklarda görüldüðü gibi dil ile deðil kalp ile, bazan inatlarýndan dolayý inkâr edenlerde görüldüðü
gibi kalben doðruluðuna inandýklarý halde
dil ile vuku bulur. Bazan da hem kalp ile
hem dil ile ortaya çýkar (Fahreddin er-Râzî,
XXIX, 84-85).
“Bir þeyi örtüp gizlemek, gerçeðin üzerine perde çekmek” anlamýndaki “küfür”
kavramý birçok âyette birlikte zikredildiði
kizb kavramýnýn içeriðiyle (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “kfr” md.), ayrýca “iptilâk”
(yalan uydurmak) kelimesi (Sâd 38/7) müþrikler tarafýndan Hz. Peygamber’e gelen
vahiy için kullanýlmýþtýr. Ankebût sûresinde (29/17) puta tapanlara hitap edilerek
asýlsýz davranýþlar sergiledikleri belirtilirken
yine “palk” köküne yer verilmiþtir. Asýl mânasý “yarmak” olan “fücûr” (fecr) dinî terminolojide “dindarlýk ve dürüstlüðün perdesini yýrtmak” anlamýna gelmektedir. Kur’an’da bu tür hareketlerde bulunanlara “füccâr” denilmiþ, bir âyette (el-Kýyâme 75/5)
inkârcý kiþinin, önünde bulunan kýyamet
gününü yalanlamasý ifade edilirken “fecr”
kavramý kullanýlmýþtýr. “Tabii istikametinden sapmýþ yalan söz, iftira” mânasýndaki
“zûr” kelimesi de Kur’an’da gerek inanç
gerekse ahlâk açýsýndan doðru çizgiden
sapmayý anlatmaktadýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “zvr” md.). Yine Kur’an’da on
iki yerde geçen “cahd” da (bir þeyi bildiði
halde kabullenmeyip inkâr etmek) tekziple anlam yakýnlýðý içinde olan kavramlardandýr (bk. CAHD).
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Tambur virtüozu,
viyolonselist, koro þefi.
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Aralýk 1902’de Ýstanbul Caðaloðlu’nda
doðdu. Asýl adý Mesut Ekrem’dir. Babasý
Tanbûrî Cemil Bey, annesi Þerif Saîde Haným’dýr. On yaþlarýnda iken babasýndan aldýðý kemençe ve solfej dersleriyle baþladýðý mûsiki çalýþmalarýna Kaþýyarýk Hüsameddin Efendi’den usul öðrenerek devam
etti. 1915’te Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde okurken Daniel Fitzinger’den Batý
müziði eðitiminin yaný sýra keman dersleri aldý. Babasýnýn ölümünden (1916) sonra
onun talebesi olan virtüoz Kadý Fuad Efendi ve Refik Fersan’dan tambur çalýþtý. Refik Talat’tan (Alpman) nazariyat çalýþmalarýný sürdürdü ve Hamparsum notasýný
öðrendi; bir taraftan da viyolonist Ýzzet
Nezih ile Batý müziðini ilerletti. Birkaç yýl
içinde önemli mûsiki mahfillerinde tambur çalmaya baþladý ve kendisinden söz
ettirmeyi baþardý. Bu arada Yenikapý ve
Galata mevlevîhânelerine devam ederek
pek çok mûsikiþinasla tanýþtý ve onlardan
faydalandý. Bunlar arasýnda Mehmet Emin
Dede (Yazýcý), Rauf Yektâ Bey, Zekâizâde
Hâfýz Ahmet (Irsoy) ve neyzen Hilmi Dede
en önemlileridir. Mehmet Suphi’den (Ezgi) klasik tambur öðrendi. Þerif Abdülmecid Efendi ve Karl Berger’den keman dersleri aldý. Þerif Abdülmecid Efendi’nin kardeþi Þerif Mehmet Muhittin ile (Targan)
tanýþmasýnýn ardýndan ondan düzenli biçimde viyolonsel eðitimi gördü. Dârülfünun Hukuk Fakültesi’nin ikinci sýnýfýnda
iken Hüseyin Sadettin (Arel) tarafýndan
Berlin’e gönderildi. Stern Konservatuvarý
ve Mûsiki Akademisi’nde Batý müziði nazariyatý ve armoni eðitimi aldý ve Hugo
Berger’den viyolonseli ilerletti. Berlin Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü Ses Arþivi’nde
asistanlýk yaptý. 1924 yýlýnýn sonunda annesinin hastalýðý sebebiyle öðrenimini bitiremeden Ýstanbul’a döndü.
1925’te Dârülelhan’a solfej, nazariyat ve
tambur, Gelenbevî Lisesi’ne mûsiki muallimi tayin edildiyse de ayný yýl görevinin Konya Lisesi’ne nakledilmesi üzerine muallimlikten ayrýldý. 1926’da Ýstanbul Radyosu’nda programcý, spiker, yönetici, viyolonsel
ve tambur sanatçýsý olarak çalýþmaya baþladý. 1937’de baþspiker ve müdür vekili oldu. Bu arada 1930’da Pertevniyal Lisesi’nde mûsiki öðretmenliði yaptý. 1935’te Ýstanbul Belediye Konservatuvarý Tarihî Türk
Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti

üyeliðine, ardýndan ayný kurumda sanat
üyeliðine getirildi. Ankara Radyosu hizmete girince Türk mûsikisi neþriyat þefliði göreviyle Ankara Radyosu’na gittiði yýl (1938)
Klasik Türk Mûsikisi Korosu’nu kurdu ve
uzun yýllar bu koroyu yönetti. 1940’ta Ankara Radyosu Müdürlüðü’ne tayin edilmesinin ardýndan Türk ve Batý mûsikisini bünyesinde toplayan müzik yayýnlarý þefliðine
getirildi (1941). 1950’de Türkiye radyolarý
müdürü oldu, ertesi yýl görevini radyo müdürü olarak Ýstanbul’a nakletti. Kýrkýncý
sanat yýlý jübilesi 14 Kasým 1952’de Ýstanbul’da Atlas Sinemasý’nda yapýldý. 1955’te
Cevdet Çaðla ile birlikte gittiði Baðdat Güzel Sanatlar Akademesi’nde mûsiki bölümü baþkanlýðýný üstlendi ve Türk mûsikisi
dersleri verdi. 1959’da baþmüþavir sýfatýyla Ýstanbul Radyosu’na döndü. Eylül 1960’ta memuriyet hayatýndan emekliye ayrýldý. 31 Ekim 1963 tarihinde Haseki Hastahanesi’nde vefat etti ve Sahrayýcedid Mezarlýðý’na defnedildi. Ölümünden sonra Ýstanbul Radyosu’nun büyük stüdyosuna ve
Kuþtepe semtindeki bir sokaða ismi verildi.
Mesut Cemil, Türk ve Batý mûsikisindeki geniþ bilgisi, mûsiki hocalýðý, koro yöneticiliði, saz icracýlýðý, idareciliði ve program yapýmcýlýðý, dili kullanmadaki ustalýðý ve yazarlýðý ile son dönem sanatkârlarý
arasýnda farklý bir yere sahiptir. On yedi
yaþlarýnda iken özel tambur hocalýðýna baþlamasýnýn ardýndan Ali Rifat Bey’in (Çaðatay) yönettiði Þark Mûsiki Cemiyeti konserleriyle sahneye çýkmaya baþlamýþ, Ali
Rifat Bey’in evinde düzenlenen, dönemin
ünlü sanatkârlarýnýn katýldýðý toplantýlarda birçok kiþiyle tanýþmýþ, bunlar arasýnda
Münir Nurettin Selçuk ve Refik Fersan’la
baþlayan dostluklarý uzun yýllar sürmüþtür. Berlin’de bulunduðu sýrada viyolonist
Âli Sezin ve Mahmut Ragýp Gazimihal’i tanýmýþ, onlarýn vasýtasýyla Curt Sachs, Erich
Moritz von Hornbostel ve Robert Lachman
gibi ünlü müzik adamlarýyla birlikte çalýþma ortamý bulmuþ, müzikoloji ve folklora
dair önemli bilgiler almýþtýr.
Dârülelhan’da ve Gelenbevî Lisesi’ndeki
görevleri sýrasýnda Cemal Reþit ile Ekrem
Reþit (Rey) kardeþler ve Muhiddin Bey’le
(Sadak) birlikte Union Française konserlerine viyolonseliyle katýlmýþ (1925-1927),
1930’lu yýllarýn ortalarýnda kurduðu Unison
Erkekler Korosu ile toplu icranýn ilk ciddi
örneklerini vermeye baþlamýþ, Klasik Türk
Mûsikisi Korosu’nda kendi koro anlayýþýný
ortaya koymuþtur. Onun en önemli hizmetlerinden biri bu sanatýn icrasýna getirdiði disiplin, teknik ve düzenle modern

